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Capitolul I.  Introducere 

 
 Cadrul bugetar pe termen mediu, reprezintă etapa inițială în procesul de elaborare și implementare 

a politicii fiscal-bugetare pe termen mediu. Acest instrument este menit să confere  stabilitate, 

predictibilitate și continuitate politicilor respective pe perioada de 3 ani. 

 Cadrul bugetar pe termen mediu (2015-2017) prezintă o actualizare a Cadrului bugetar pe termen 

mediu (2014-2016), cu extinderea prognozelor și analizei pentru anul 2017, înglobând  estimările 

cadrului de resurse și cheltuieli publice, rezultate din tendințele dezvoltării social-economice a țării și 

obiectivele de politică bugetar-fiscală și vamală trasate pe termen mediu.  

 Elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2015-2017 este marcată de contextul 

extern și intern, precum și de prognozele interne ale indicatorilor macroeconomici. La elaborarea 

CBTM 2015-2017, au fost luate în considerație cadrul  legislativ în vigoare și măsurile fiscale și 

bugetare pe perioada de referință. Propunerile de modificare și completare a unor acte legislative, 

care rezultă din politicile bugetar – fiscale și vamale pe anul 2015, bazate pe prevederile Programului 

de activitate a Guvernului, Strategiei Naționale „Moldova 2020”, altor programe și strategii naționale 

sunt înglobate separat intru-in proiect de lege si prezentate spre aprobare. 

 Provocarea principală pe termen scurt și mediu, o reprezintă implementarea în continuare a 

reformelor structurale importante, în condițiile atingerii obiectivului durabilității politicii bugetar-

fiscale, prin menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel sustenabil,  pentru a evita 

riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și dependența de asistența financiară externă.  

 Estimarea și repartizarea resurselor și cheltuielilor  pe anii 2015-2017 a fost ghidată de prioritățile 

de politici ce rezultă din Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020”, alte strategii și 

programe naționale.  

 Unul din obiectivele de baza în perioada 2015-2017 care constituie și o premisă pentru 

susținerea noilor inițiative de politică, este eficientizarea utilizării resurselor existente și 

redirecționarea mijloacelor. Cerința de eficientizare a modului de utilizare a bugetelor existente cu 

redirecționarea resurselor eliberate pentru noile inițiative de politică devine și mai stringentă în 

legătură cu necesitatea concentrării resurselor disponibile pentru susținerea priorităților din 

Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” . 

 Structura documentului CBTM pe anii 2015-2017,  ca și în anii precedenți constă din partea 

textuală și anexe. Partea textuală cuprinde: (i) contextul și perspectivele de dezvoltare 

macroeconomică; (ii) obiectivele politicii bugetar - fiscale și vamale și politicii de administrare 

fiscală și vamală și prognoza veniturilor publice; (iii) sursele de finanțare a bugetului și 

managementul datoriei de stat; (iv) prognozele pe termen mediu pentru bugetul public național; (v) 

politica și prioritățile strategice în domeniul cheltuielilor publice (vi) prioritățile și alocările de 

resurse pe sectoare și (vii) analiza și gestiunea riscurilor bugetar-fiscale. Anexele conțin detalii 

privind structura și evoluția indicatorilor macroeconomici, cadrului financiar global  (anexa nr.1), 

structura veniturilor și cheltuielilor pe diferite componente ale bugetului public național (anexele 

nr.2-6), limitele de cheltuieli de la bugetul de stat pe autorități publice centrale pe anii 2015-2017 - in 

anexa nr. 7, impactul principalelor măsuri de politici asupra alocării resurselor bugetului public 

național  pe anii 2015-2017 sub aspect ramural – in anexa nr.8, și principalele probleme/provocări și 

priorități de politici pe sectoare pe anii 2015-2017 – anexa nr.9 și programul anual al împrumuturilor 

de stat interne si externe – anexa nr.10. 
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Capitolul II.  Cadrul macroeconomic 

 

 

2.1. Tendințele economiei mondiale 
 

 Economiile avansate sunt în proces lent de redresare, însă ritmurile de creștere în unele țări 

emergente au încetinit. Conform buletinului din aprilie  2014 al Fondului Monetar Internațional, 

creșterea produsului global se estimează să ajungă la 3,6% în 2014 și 3,9% în 2015. În 

economiile dezvoltate, activitatea se așteaptă să se accelereze treptat, iar cererea finală pare să 

crească conform așteptărilor. În țările de bază ale Uniunii Europene se atestă o redresare a 

economiilor. În țările emergente și în curs de dezvoltare prognoza ritmurilor de creștere 

economică a fost 

revizuită spre micșorare, 

cu excepția Chinei și 

Indiei. 

 În pofida accelerării 

activității economice pe 

plan mondial, 

principalul risc pentru 

economia mondială este 

rata inflației foarte mică 

în țările cu economia 

avansată, în special în 

zona Euro și menținerea 

riscului de înrăutățire a 

stabilității financiare.  

Nivelul inflației în economiile avansate rămâne sub 2 la sută, pe când în majoritatea țărilor în 

curs de dezvoltare nivelul inflației deși s-a redus considerabil va rămâne în limita de 5-6 la sută 

anual. 

 Prognoza de creștere anuală pentru țările dezvoltate în 2014 este de 2,2%. Această creștere va 

fi influențată de o economie mai puternică a Statelor Unite ale Americii și o reducere 

substanțială a înăspririi fiscale. Pentru anul 2015 se prevede o creștere economică de 2,3%, 

stimulată preponderent de creșterea din SUA. 

 FMI a modificat și prognoza privind economia Zonei Euro, anticipând o creștere de 1,2% în 

2014 și 1,5% în 2015. Astfel, această regiune a depășit recesiunea. În țările de bază ale Zonei 

Euro – se preconizează o revigorare a activității economice. Astfel, în Germania se estimează o 

majorare a ritmului de creștere de la 0,5% în anul 2013, la 1,7% în 2014, însă va încetini în 

2015 - 1,6%. În Franța se va înregistra o creștere de 1,0% în 2014, iar în 2015 – 1,5%. FMI 

anticipează relansarea economiei în Italia în acest an cu 0,6%, iar în 2015 – cu 1,1%. 

 Pentru anul 2014 se așteaptă o majorare a ritmurilor de creștere economică în țările în curs de 

dezvoltare de până la 4,9%, iar în 2015 – de 5,3%. 

 După creșterea economică de 7,7% obținută în anul 2013, China va înregistra în anii 2014-

2015 un ritm de circa 7,5% și 7,3% respectiv, mai mic comparativ cu creșterea de 9,3% în 

2011. Aceste așteptări sunt legate de faptul că factorii de decizie s-au abținut să stimuleze în 

Perspectivele 

economiei 

mondiale 

relativ s-au 

îmbunătățit  

 

Tabelul 1. Produsul global și prețurile de consum în anii 2012-2015 

(creștere anuală procentuală) 

 Date 

efective 
Prognoza 

2012 2013 2014 2015 

Produsul global 3,2 3,0 3,6 3,9 

  Statele Unite ale Americii 2,8 1,9 2,8 3,0 

  Zona Euro -0.7 -0.5 1.2 1.5 

   Germania 0,9 0,5 1,7 1,6 

   Franța 0,0  0,3 1.0 1,5 

   Italia -2,4 -1,9 0,6 1,1 

 CSI 3.4 2.1 2.3 3.1 

   Rusia 3,4 1,3 1.3 2,3 

 China 7,7 7,7 7,5 7,3 

   Prețurile de consum     

Economiile avansate 2,0 1,4 1,5 1,6 

 Economiile in curs de dezvoltare  6,0 5.8 5,5 5,2 

Sursă: FMI, World Economic Outlook, aprilie  2014 
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continuare ritmurile de creștere și au preferat o cale mai echilibrată și durabilă de creștere 

economică.  

 Creșterea economică în Comunitatea Statelor Independente (CSI) va continua să 

încetinească  față de cea din 2013 (2,1%) din cauza diminuării cererii externe și investițiilor 

interne reduse. Astfel, creșterea economică în CSI este prognozată la 2,3% în 2014 și se va 

ridica la 3,1% în 2015. Totuși, situația se deosebește pentru diferite grupuri de țări: în țările din 

partea europeană a CSI (importatoare de energie) se așteaptă o creștere mai lentă, iar în țările 

din Caucaz și Asia Centrală (exportatoare de energie) se prevede o creștere mai mare. Prognoza 

pentru țările CSI poate fi și mai pesimistă, pe fonul crizei ruso-ucrainene,  care va influența nu 

numai dezvoltarea economică ale acestor țări dar și în restul țărilor CSI, dat fiind relațiile 

comerciale strânse din această regiune. 

 

2.2. Evoluțiile recente și prognozele economiei naționale   
 

 După recesiunea din anul 2012, economia Republicii Moldova în anul 2013 a revenit pe un 

trend ascendent, înregistrând cea mai înaltă rată de creștere economică din ultimii ani. 

Creșterea a fost generată în special de sectorul agricol, pentru care anul 2013 a fost extrem de 

favorabil. Totodată, această creștere a fost susținută de o politică monetară expansionistă, 

operată într-un cadru de țintire a inflației și o politică bugetar-fiscală prudentă. 

 Produsul intern brut în 2013 a 

însumat  99,9 mild. lei, majorând-

se față de anul 2012 cu 8,9% (în 

prețuri comparabile). Cea mai 

semnificativă influență asupra 

creșterii PIB a avut valoarea 

adăugată brută creată în bunuri – cu 

5,5 puncte procentuale (p.p.), 

inclusiv: agricultură – 4,5 p.p., 

industria - 1,0 p.p., fiind urmată de 

servicii – cu 2,5 p.p. (inclusiv: 

comerțul interior – 1,0 p.p., 

transporturi și comunicații - 0,4 

p.p., construcții – 0,2 p.p.). Pe de 

altă parte, creșterea PIB a fost influențată de creșterea în special a consumului sectorului 

privat, care la rândul său a fost susținută preponderent de creșterea remiterilor și a fondului de 

salarizare.  

 La elaborarea prognozei pe anii 2014-2017 s-a ținut cont de sarcina prioritară a Guvernului – 

dezvoltarea economiei naționale, având la bază o nouă paradigmă – de la o economie bazată pe 

consumul alimentat  de remitențe la una orientată spre investiții, producere și export. Astfel, 

creșterea economică se bazează pe politicile economice stimulatoare a activității de 

întreprinzător, de îmbunătățire a climatului de afaceri și de sporire a atractivității investiționale a 

țării. Elementele cheie sunt menținerea stabilității macroeconomice, dinamizarea reformelor 

structurale.  

Produsul 

Intern Brut – 

tendințe 

recente 

Graficul 1. Evoluția Produsului Intern Brut, 2011-2017 
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 Cadrul macroeconomic pe anii 2014-2017 ia în considerare perspectivele de dezvoltare ale 

economiei europene. De asemenea,  scenariul macroeconomic a fost actualizat în luna mai 

2014, reieșind din evoluțiile economiei naționale în primele luni ale anului curent. 

 Pentru anul 2014 se prognozează o 

încetinire a ritmurilor de creștere 

economică până la 3,5% față de 

anul 2013, iar pentru perioada 

anilor 2015-2017 se estimează o 

creștere economică cu o rată 

medie anuală de circa 4,5 la sută. 

Scenariul se bazează pe 

îmbunătățirea activității în toate 

sectoarele economiei, în special în 

ramurile industriale cu potențial 

ridicat de export, precum și în 

sectorul construcțiilor, care poate 

fructifica necesarul de 

infrastructură existent în toate domeniile. Cererea internă va fi impulsul creșterii economice. 

Formarea brută de capital fix se va accelera pe fonul creșterii finanțării proiectelor de 

infrastructură prioritare. Totodată, începând cu 2015, vor apărea premise de accelerare a 

producerii și consumului, urmare intrării în vigoare a Acordului de creare a Zonei de Liber 

Schimb, Aprofundat și Cuprinzător UE – Republica Moldova (ZLSAC). De asemenea, vor avea 

loc unele schimbări în structura PIB. Și anume, referitor  la structura PIB pe resurse, va crește 

ponderea industriei – de la 14,3 % (în anul 2015) până la 14,6 % (în anul 2017), construcțiilor  - 

de la 3,5% la 3,6% și a comerțului interior – de la 13,9 % la 14,4%. În ce privește PIB pe 

categorii de utilizări, din cauza restabilirii cererii interne și externe, se va majora ponderea 

consumului final – de la 9,3% până la 11,6%, formării brute de capital fix – de la 22,9 % până la 

24,5%, precum și soldului negativ a exportului net – de la 33,7% până la 37,5%.   

 Conform estimărilor, creșterea PIB în anii 2014-2017 va fi generată de: creșterea anuală în 

termeni reali a producției industriale cu 6,7% și a producției agricole cu 2%; depășirea 

ritmului de creștere a investițiilor în active materiale pe termen lung pe cel al PIB în rezultatul 

reorientării politicii investiționale spre programe de performanță, modernizării 

întreprinderilor autohtone, infrastructurii și dezvoltării micului business. 

 În anul 2013 prețurile de consum 

au crescut cu 5,2% față de 

decembrie 2012. Media anuală de 

creștere a prețurilor  s-a menținut la 

nivelul anului 2012 și a constituit 

4,6 la sută. Totodată, accelerarea 

procesului inflaționist, menținut în 

intervalul țintit de către BNM (5% 

+/- 1,5 p.p), a creat condiții pentru 

impulsionarea creșterii economice. 

 Menținerea ritmului anual al 

inflației pe un trend ascendent a 

Graficul  3. Inflația și cursul de schimb, 2011-2017 
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fost influențată preponderent de deprecierea monedei naționale față de valutele principalilor 

parteneri comerciali. Pe parcursul anului 2013 cursul de schimb al monedei naționale a marcat 

o depreciere de 8,3% față de dolarul SUA în termeni nominali (de la 12,06 lei pentru 1 dolar 

american la 01.01.2013 până la 13,06 lei la 31.12.2013). Leul moldovenesc s-a depreciat față de 

Euro cu 12,3%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost 

intrările valutare de peste hotare, dezvoltarea comerțului exterior și fluctuațiile dolarului SUA 

pe piețele valutare internaționale.  

 Obiectivul principal al politicii monetare pe termen mediu va rămâne și în continuare 

menținerea ratei anuale a inflației în intervalul de variație de 1.5 p.p. de la ținta inflației de 5.0 la 

sută anual pentru tot orizontul de prognoză.  

 Moneda națională pe termen mediu va cunoaște o ușoară depreciere față de principalele valute 

de referință. Astfel, pentru anii 2014-2017 cursul de schimb mediu anual al leului se 

prognozează cu fluctuații neesențiale -  între 13,2 lei și 13,59 lei pentru un dolar SUA. 

 Evoluția comerțului exterior în anul 2013 a fost influențată de situația creată pe plan extern, în 

special, în țările care sunt principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Ritmul de 

creștere al exporturilor  l-a depășit pe cel al importurilor. În anul 2013 exporturile s-au majorat 

cu 11,0% , iar importurile - cu 5,4%. În anul 2013 au crescut semnificativ exporturile către 

țările Uniunii Europene - cu 127,0 mil. dolari SUA (12,5%), către alte țări - cu 114,3 mil. dolari 

SUA (52,0%), iar către țările CSI - a scăzut cu 5,1 mil. dolari SUA (-0,4%). Totodată, volumul 

importurilor  a crescut semnificativ din țările Uniunii Europene - cu 152,4 mil. dolari SUA, din 

alte țări – cu 79,2 mil. dolari SUA și 

din țările CSI – cu 48,2 mil. dolari 

SUA.  

 Soldul negativ al balanței 

comerciale a constituit 3 093,7 mil. 

dolari SUA, față de 3 051,0 mil. 

dolari SUA în anul 2012. Gradul de 

acoperire al importurilor cu 

exporturi a constituit 43,7% față de 

41,5% în anul 2012. 

 Contul curent al balanței de plăți a 

înregistrat în anul 2013 un deficit de 

circa 384,7 mil. dolari SUA, sau 

4,8% din PIB, fiind cel mai scăzut nivel în ultimul deceniu. Deficitul din comerțul exterior în 

proporție de 85 la sută a fost acoperit din contul transferurilor și veniturilor de peste hotare. 

 Exporturile pentru anul 2014 vor cunoaște o încetinire a ritmurilor de creștere până la 4%, 

după care se vor majora în anii 2015-2017 cu circa 9% mediu anual. Factorii care vor contribui 

la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt: restabilirea cererii externe, 

ofertei interne la produsele agricole, creșterea calitativă a exporturilor. Importurile vor crește cu 

circa 3% în anul 2014 și cu circa 8%  mediu anual în perioada anilor 2015-2017. Creșterea 

volumului importurilor va fi condiționată de sporirea cererii interne, în special, pentru materia 

primă de import din partea mediului de afaceri; majorarea fluxului de investiții, în special a 

mașinilor, aparatelor electrice, produselor minerale.  

Graficul  4.  Evoluția comerțului exterior, 2011-2017 
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 Soldul negativ al balanței comerciale se va majora de la 3175 mil. dolari în anul 2014 pînă la 

3950 mil. dolari în anul 2017. 

 

 Numărul șomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii, în anul 

2013 a fost de 63,1 mii, fiind cu 4,6 mii persoane mai mic față de anul 2012. Rata șomajului 

(proporția șomerilor BIM în populația activă) la nivel de țară în anul 2013 a înregistrat 5,1%, 

fiind mai mică cu 0,5 p.p. față de anul 2012. La oficiile forței de muncă la finele anului 2013 au 

fost înregistrați circa 20,9 mii șomeri, cu 20,5% mai puțini decât numărul acestora înregistrați în 

perioada similară a anului 2012.  

 Câștigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia națională în ianuarie-

decembrie 2013 a constituit 3765,1 lei și s-a majorat cu 8,3% față de perioada similară a anului 

2012 în termeni nominali, iar în termeni reali a crescut cu 3,5%. Conform datelor Ministerului 

Finanțelor salariul mediu lunar pe unitate în sectorul bugetar în anul 2013 a constituit 3622,3 lei 

și s-a majorat cu 5,8% față de perioada similară a anului 2012 în termeni nominali.   

 În perioada anilor 2014-2017 salariul mediu nominal în ansamblu pe economie va crește cu 

circa 28,5% și va atinge 5400 lei în anul 2017, iar  fondul de remunerare a muncii se va majora 

cu circa 31,5%, atingând volumul de 40,5 mild. lei sau 28,4% în raport cu PIB. Conform 

estimărilor Ministerului Finanțelor, în sectorul bugetar salariul mediu lunar pe unitate în anii 

2014-2017 va creste cu 27,1 % și va atinge 4890,8 lei în anul 2017, iar fondul de remunerare a 

muncii se va majora cu 27,5 % , si va constitui în anul 2017 circa - 11,6 mlrd. lei.  Creșterea 

salariului nominal mediu lunar și a fondului de remunerare a muncii va fi condiționată de 

relansarea sectorului real, în special, din contul dezvoltării sectorului privat, precum și 

perfecționarea sistemului de salarizare și motivare a angajaților, precum și majorarea salariilor 

în sectorul bugetar. 

  Evoluția principalilor indicatori macroeconomici pe anii 2015-2017 se prezintă în anexa nr.1.  

Piața  

muncii  
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Capitolul III. Politica bugetar – fiscală și vamală  
 

 

Proiecția politicii fiscal-bugetare pe termen mediu se bazează pe ancorarea acesteia în câteva 

repere economice și instituționale esențiale: stabilitatea macroeconomică, responsabilitatea 

fiscal-bugetară și disciplina financiară.  

 În contextul continuării reformelor în domeniul bugetar-fiscal, în perspectivă pe termen 

mediu rămâne valabilă necesitatea consolidării bugetar-fiscale, pentru a evita riscurile legate 

de șocurile interne și externe, precum și dependența de asistența financiară externă. În scopul 

consolidării bugetar - fiscale, sunt necesare în continuare măsuri susținute pentru 

perfecționarea continuă a politicii fiscale și administrării fiscale, precum și pentru asigurarea 

ajustărilor, prin menținerea unor constrângeri de cheltuieli și reforme fiscale structurale. 

Măsurile de austeritate în partea de cheltuieli vor contribui la menținerea trendului sustenabil 

al finanțelor publice. Ca elemente ale consolidării fiscale pe termen mediu (2015-2017) au 

fost fixate: 

 Consolidarea macroeconomică și menținerea creșterii economice, asigurând 

creșterea reală în mediu de 4,5 % pe orizontul de referință, prin stimularea 

consumului și dezvoltarea proiectelor de investiții cu importante efecte în economie.  

 

 Menținerea veniturilor și cheltuielilor publice în diapazonul 37 - 35% in PIB și, 

respectiv, 39,5 - 37,1% în PIB, deficitul bugetar încadrându-se în limitele de 2,5 -2,1 

% din PIB, astfel încât în anul 2018, deficitul bugetar, excluzând granturile, să nu 

depășească limita de 2,5% în PIB.   

  

 Perfecționarea continuă a politicii fiscale și administrării fiscale, ca factor de bază 

în consolidarea bugetar-fiscală; 

 

 Îmbunătățirea climatului de desfășurare a activităților economice; 

 

 Reducerea sectorului tenebru al economiei și lupta cu corupția ca surse 

semnificative de majorare a veniturilor bugetare;  

 

 Prioritizarea cheltuielilor publice prin realocarea resurselor disponibile la 

programele prioritare, repartizarea rezonabilă a resurselor între cheltuieli curente și 

cheltuieli capitale, și perfecționarea mecanismului de planificare și raportare 

bugetară;   

 

 Menținerea datoriei de stat la un nivel sustenabil: ca pondere în PIB, soldul datoriei 

de stat va înregistra o tendință constantă pe parcursul anilor 2015-2017 de la 24,0% în 

2015 până la 23,5% în 2017; 

 

 Continuarea politicii de reducere și prevenire a apariției de noi arierate - Întrucât, 

arieratele bugetare reprezintă un risc potențial pe termen mediu la adresa 

sustenabilității fiscal-bugetare, vor fi luate și mai departe măsuri corective pentru 

reducerea acestora. 

Elemente  
ale 

consolidării 
bugetar-

fiscale pe 
termen 

mediu  
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 De asemenea pe termen mediu, este necesar de realizat consolidarea bugetară pe baza 

reformelor bugetare structurale. În acest context, este indispensabilă:  

 Reforma administrației publice în vederea sporirii eficienței sectorului public și 

îmbunătățirii calității serviciilor prestate populației. Modelul de descentralizare 

bugetară trebuie fortificat prin înăsprirea limitelor de îndatorare a autorităților publice 

locale și prin consolidarea numărului autorităților publice locale;  

 Reforma sistemului public de asigurări sociale este, de asemenea, esențială pentru 

asigurarea unei baze financiare robuste pentru fondul de pensii, acomodarea la 

presiunile de ordin demografic și inversarea trendului de creștere a decalajului între 

nivelul pensiilor și cel al salariilor; 

 Tarifele pentru serviciile de utilități publice urmează să fie ajustate până la nivelul de 

recuperare a costurilor, în vederea evitării acumulării în continuare de arierate față de 

furnizorii de resurse energetice și asigurării unui nivel adecvat de investiții în acest 

sector; 

 Implementarea consecventă a reformelor structurale este crucială pentru stimularea 

creșterii economice potențiale și reducerea sărăciei. Strategia Națională de Dezvoltare 

“Moldova 2020” are drept scop trecerea adecvată la un model de creștere economică 

pe termen mediu bazat pe sporirea investițiilor, productivității și competitivității. În 

vederea atingerii acestor obiective, atenție deosebită urmează a fi acordată dezvoltării 

mediului de afaceri, infrastructurii tehnico-materiale și resurselor umane. 

Reorientarea sistemului de învățământ spre necesitățile pieței muncii va juca un rol 

important în sporirea productivității, va contribui la crearea locurilor de muncă noi și 

la inversarea tendințelor migraționiste. 

 

 

3.1. Politica fiscală și administrarea fiscală  
 

    3.1.1. Tendințe recente  
  

 În vederea consolidării veniturilor bugetare, stimulării activității economice și diminuării 

proporțiilor de evaziune fiscală și vamală, pe parcursul anilor 2013 - 2014 au fost adoptate 

următoarele măsuri de politică fiscală: 

 majorarea tranșelor de venit impozabile pentru persoane fizice, precum și a scutirii 

anuale personale, scutirii anuale personale majore și scutirii anuale pentru persoanele 

întreținute, prin ajustarea acestora la rata inflației prognozată pentru anii 2013 și 2014; 

 permiterea spre deducere și neimpozitarea cu impozitul pe venit și TVA a plăților 

aferente cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și 

studiile profesionale ale angajatului; 

 scutirea de impozitul pe veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vârstă 

de 60 de ani și mai mult, din domeniul literaturii și artei, precum și pe veniturile 

persoanelor juridice obținute în urma valorificării surselor financiare externe în cadrul 

proiectelor și granturilor internaționale, ce țin de dezvoltarea învățământului și cercetării; 

 extinderea față de toți agenții economici a facilității fiscale privind dreptul la reducerea 

venitului impozabil în cazul creșterii numărului scriptic mediu al salariaților; 

Masurile  

de politică 

fiscală 

întreprinse  

în anii  

2013-2014 
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 introducerea impozitului pe veniturile obținute din livrarea producției agricole primare 

de către persoane fizice – cetățeni, prin reținere finală la sursă, în mărime de 2%, cu 

excepția producției sub formă de lapte natural; 

 anularea în 2013 a scutirii de TVA la mijloacele fixe depuse în capitalul social al 

agenților economici, cu reintroducerea acestei facilități fiscale în anul 2014;  

 introducerea cotei standard a TVA de 20% pentru zahăr și producția agricolă primară în 

schimbul cotei reduse a TVA de 8%, cu reintroducerea cotei reduse a TVA de 8% pentru 

aceste produse; 

 extinderea mecanismului de restituire a TVA pentru agenții economici, care prestează 

servicii de transportare a pasagerilor pe teritoriul țării și efectuează investiții capitale în 

autovehicule pentru transportul de minimum 22 persoane, cu excepția șoferului, însă nu 

sunt înregistrați ca contribuabili ai TVA; 

 majorarea cotei reduse a TVA pentru gazele naturale și gazele lichefiate, de la 6% la 

8%; 

 scutirea de TVA a materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și 

articolelor de completare importate, utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor 

destinate exportului, a căror ciclul de producție constituie nu mai mult de 180 zile; 

 introducerea scutirii de TVA la importul și/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova 

a tractoarelor agricole de la poziția tarifară 870190 și tehnicii agricole de la pozițiile 

tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 

843359, 8436, 8437, fără drept de comercializare, transmitere în arendă, locațiune, 

uzufruct, leasing operațional sau financiar, pe parcursul a 3 ani; 

 introducerea scutirii de TVA la importul și/sau livrarea pe teritoriul Republicii Moldova 

a fontei brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare, 

precum și a deșeurilor și resturilor de fontă, de fier sau de oțel (fier vechi), deșeuri 

lingotate din fier sau oțel (pozițiile tarifare: 7201,7204); 

 introducerea scutirii de TVA la importul și livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a 

deșeurilor și resturilor de pile, baterii de pile și de acumulatoare electrice, inclusiv pile și 

baterii de pile electrice uzate și acumulatoare electrice uzate (poziția tarifară 8548 10); 

 introducerea scutirii de TVA la importul și/sau livrarea utilajului și tehnicii pentru 

întreprinderile din domeniul de colectare, prelucrare, reciclare a deșeurilor menajere, 

utilizate nemijlocit în domeniul de activitate ale acestora; 

 introducerea scutirii de TVA la efectuarea lucrărilor de construcție și montaj a 

parcurilor eoliene și a parcurilor fotovoltaice; 

 majorarea cotelor accizelor pentru țigaretele cu filtru, de la 20 lei + 24% - în 2012 la 30 

lei + 30% și 45 lei + 24% - în 2013 și 75 lei + 24% - în 2014 și cele fără filtru, de la 20 lei - 

în 2012 la 30 lei - în 2013 și 50 lei - în 2014; 

 modificarea structurii cotelor accizelor pentru producția alcoolică, de la cota combinată 

la cota specifică, concomitent cu majorarea acestora; 

 majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (bere, azot, oxigen, articole de 

bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme), la rata inflației prognozată pentru anii 2013 și 

2014, cu excepția combustibililor (benzina, motorina și derivații acestora, păcura, gazele 
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lichefiate) pentru care cota accizului pentru anii 2013 și 2014 a fost indexată la 

coeficientul de creștere anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru anii 

respectivi;  

 anularea accizului pentru vinul din struguri proaspeți și mustul de struguri; 

 introducerea accizului pentru alte tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate; tutunuri 

"omogenizate" sau "reconstituite", extracte și esențe de tutun;  

 majorarea cotelor accizului pentru autoturismele cu termenul de exploatare mai mare de 

7 ani, cu 5% pentru fiecare an de exploatare ce depășește 7 ani, concomitent cu extinderea 

cotelor suplimentare ale accizului pentru autoturismele cu termenul de exploatare între 7 

și 10 ani; 

 anularea accizului pentru alcooli și derivații lor, care sunt utilizați în industria non-

alimentară (pozițiile tarifare: 290519000-290549, 2906, 3302, 321210, 321290); 

 majorarea mărimii taxelor rutiere; 

 introducerea vinietei; 

 modificarea termenilor de achitare și raportare a obligației fiscale privind plata tuturor 

impozitelor și taxelor, de la ultima zi a lunii la data de 25 a lunii; 

 revederea sistemului de sancțiuni fiscale, prin modificarea mărimii și bazei de calcul a 

acestora pentru anumite încălcări fiscale. 

 Estimările impactului măsurilor de politică fiscală și vamală asupra veniturilor publice 

constituie pentru anul 2013- 1422,5 mil.lei (1,42% din PIB) si 307,4 mil lei ( 0,29% din PIB) in 

anul 2014.     

 
 
3.1.2. Obiectivele politicii fiscale și politicii de administrare fiscală  
 
  3.1.2.1.  Obiectivele politicii fiscale  
 

 Obiectivele generale ale politicii fiscale pentru anii 2015 - 2017 se bazează în continuare pe:  

 asigurarea echității, stabilității și transparenței fiscale;  

 optimizarea presiunii fiscale;  

 sistematizarea legislației fiscale naționale; 

 îmbunătățirea și simplificarea sistemelor fiscale naționale; 

 armonizarea legislației fiscale naționale, inclusiv în contextul implementării Acordului de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și 

statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. 

 Pe termen mediu se preconizează o serie de măsuri de politică fiscală pe principalele tipuri de 

impozite, precum urmează. 

     În anii 2015-2017 se prevede: 

 menținerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, 

concomitent cu majorarea tranșelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii 

Impozitul  

pe venitul 

persoanelor 

fizice 
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anuale personale majore și a scutirii anuale pentru persoanele întreținute la rata inflației 

prognozată pentru 2015-2017, conform tabelului 2. 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. 

 

              Tabelul 2. Evoluția cotelor impozitului pe venitul persoanelor fizice, scutirilor anuale 

personale, personale majore și pentru persoane întreținute în anii 2012 – 2017 

Nr  Indicatori 

Anii  

2012  2013  2014  
2015 

 (4,3%) 

2016    

(4,9%)  

2017 

 (5%) 

efectiv  propuneri pe termen mediu  

1. 

Mărimea grilelor de venit 

impozabile (vi) și cotele 

impozitului pe venitul 

persoanei fizice, lei anual/ 

% 

vi<2520

0:  

7% 

vi>2520

0: 

 18% 

vi<26700: 

7% 

vi>26700: 

18% 

vi<27852: 

7% 

vi>27852: 

18% 

vi<29052:  

7% 

vi>29052: 

 18% 

vi<30480:  

7% 

vi>30480:  

18% 

vi<32004:  

7% 

vi>32004:  

18% 

2. 
Scutirea anuală personală, 

lei 
8640 9120 9516 9924 10416 10932 

3. 
Scutirea anuală personală 

majoră, lei 
12840 13560 14148 14760 15480 16248 

4. 
Scutirea anuală pentru 

persoanele întreținute, lei 
1920 2040 2124 2220 2328 2448 

 

În anul 2015 se prevede: 

 extinderea până în anul 2016 a facilității fiscale acordate persoanelor fizice rezidente 

pentru veniturile obținute din dobânzile de la depozite bancare, valori mobiliare 

corporative, precum și de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în 

asociațiile de economii și împrumut amplasate pe teritoriul Republicii Moldova;  

 acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de impozitul 

pe veniturile obținute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat; 

  examinarea posibilității introducerii cotei unice a impozitului pe venit concomitent cu 

majorarea scutirilor anuale personale, personale majore și pentru persoane întreținute; 

 reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii și a 

sistemului de deducere a contribuțiilor către acestea; 

 

În anul 2015 se prevede: 

 introducerea conceptului privind prețurile de transfer; 

 acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind scutirea de impozitul 

pe veniturile obținute din dobânzile aferente valorilor mobiliare de stat; 

 anularea facilităților fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile obținute din 

dobânzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depășește 3 ani și valorile 

mobiliare corporative sub formă de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani; 

 anularea scutirii de impozitul pe veniturile obținute din creditele și împrumuturile 

acordate  pe un termen de peste 3 ani și în proporție de 50% – pe venitul obținut din 

Impozitul  

pe venitul 

persoanelor 

juridice 
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creditele acordate pe un termen de la 2 la 3 ani către băncile comerciale și organizațiile de 

microfinanțare; 

 introducerea unui sistem revăzut de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale; 

 introducerea unui sistem revăzut de deducere a reziduurilor, deșeurilor și perisabilității 

naturale în scopuri fiscale; 

 reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor fondurilor nestatale de pensii și a 

sistemului de deducere a contribuțiilor către acestea; 

 reexaminarea sistemului de impozitare a veniturilor societăților civile. 

 

  În anii 2015 - 2017 se prevede menținerea cotelor generale ale contribuțiilor de asigurări 

sociale (29%) și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (8%). 

 Evoluția cotelor contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală se prezintă în tabelul 3. 

    Tabelul 3. Evoluția cotelor contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală în anii 2012 - 2017 

Indicatori 

Anii 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

efectiv 
propuneri pe termen 

mediu 

Cotele contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii, total, %, 

 din care: 

29% 29% 29% 29% 29% 29% 

pentru angajator, % 23% 23% 23% 23% 23% 23% 

pentru salariat, % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

Prima de asigurare obligatorie de 

asistență medicală, total, %, 

din care: 

7% 7% 8% 8% 8% 8% 

pentru angajator, % 3,5% 3,5% 4% 4% 4% 4% 

pentru salariat, % 3,5% 3,5% 4% 4% 4% 4% 

 

În anul 2015 se prevede: 

 introducerea mecanismului taxării inverse; 

 reexaminarea sistemului de impozitare a autoturismelor prin aplicarea TVA; 

 reexaminarea sistemului de impozitare a livrărilor efectuate de societățile civile; 

 examinarea introducerii conceptului de antrepozit TVA; 

 extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiții (cheltuieli) capitale în clădiri cu 

destinație de producere. 

 În anii 2015 - 2017 se prevede: 

  armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere dintre 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, 

pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a actelor legislative privind TVA cu 

cele ale Uniunii Europene, și anume cu: 

Cotele 

contribuțiilor 

de asigurări 

sociale  

de stat 

și primelor  

de asigurare  

obligatorie  

de asistență 

medicală 

 

 
Taxa pe 

valoarea 

adăugată 
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 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun 

al taxei pe valoarea adăugată; 

 Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe 

valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care 

călătoresc din țări terțe; 

 a treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea 

legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de 

restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe 

teritoriul Comunității (86/560/CEE). 

 
În anul 2015 se prevede: 

  reexaminarea sistemului de impozitare a autoturismelor prin anularea accizului. 

În anii 2015 - 2017 se prevede:  

 ajustarea la rata inflației prognozată pentru anii respectivi a cotelor accizelor stabilite în 

sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, 

autoturisme, alte tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate), cu excepția combustibililor 

(benzina, motorina și derivații acestora, păcura, gazele lichefiate) pentru care cota 

accizului se indexează la coeficientul de creștere anuală a produsului intern brut nominal 

prognozat pentru anii respectivi. 

   În vederea ajustării graduale a cotelor accizelor la produsele din tutun la nivelul țărilor din 

regiune, cât și la practica europeană, în anii 2015 - 2017 se prevede modificarea mărimii cotei 

accizului pentru țigarete cu filtru și fără filtru, care se prezintă în tabelul 4. 

     Tabelul 4. Evoluția cotelor accizelor pentru țigarete cu și fără filtru în anii 2012 – 2017 

Poziția tarifară 
Unitatea de 

măsură 

Cota accizului 

efectiv propuneri pe termen mediu 

2012 

2013 

2014 2015 2016 2017 01.01.13 - 

08.08.13 

09.08.13 - 

31.12.13 

240220 

Țigarete cu 

filtru 

Valoarea în 

lei/ 1000 

bucăți 

20 lei + 

24% 

30 lei + 

30% 

45 lei + 

24% 

75 lei + 

24% 

80 lei + 

32% 

100 lei 

+ 33% 

120 lei + 

34% 

240220 Țigarete 

fără filtru 

1000 bucăți 20 lei 30 lei 30 lei 50 lei 80 lei 100 lei 120 lei 

 
 De asemenea în anii 2015 - 2017 se prevede: 

  armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere dintre 

Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, 

pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a actelor legislative privind accizele 

cu cele ale Uniunii Europene, și anume cu: 

 Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele 

accizelor aplicate tutunului prelucrat; 

 Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a 

structurilor accizelor asupra alcoolului și băuturilor alcoolice; 

Accizele 
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 Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 

cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, 

 Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general 

al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CE; 

 a treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea 

legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de 

restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe 

teritoriul Comunității (86/560/CEE). 

 
  În anul 2015 se prevede:  

 reexaminarea sistemului de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare (clădiri și 

terenuri), în vederea continuării implementării următoarelor etape ale noului sistem de 

impozitare a diferitelor categorii de bunuri imobiliare la valoarea de piață. 

 
În anul 2015 se prevede: 

 extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare prin impozitarea 

agenților economici care utilizează în scopuri proprii panouri pentru reclamă sau 

publicitate în locul în care acestea desfășoară activitate economică sau oricare alt loc, în 

vederea consolidării autonomiei locale. 

În anul 2015 se prevede: 

 majorarea cotelor taxelor rutiere pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, 

cu 50%; 

  examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea eliminării taxelor rutiere ce nu corespund 

noțiunii de impozit și taxă; 

 

În anul 2016 se prevede: 

  finalizarea sistematizării legislației fiscale, prin implementarea Titlului X al Codului fiscal 

"Alte impozite și taxe", care va reglementa impozitul privat și patenta de întreprinzător. 

În anul 2017 se prevede: 

  implementarea noului Cod fiscal în baza concepțiilor revăzute ale sistemului fiscal. 

 

 

 

 

3.1.2.2. Obiectivele politicii de administrare fiscală 

 
 Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2015 - 2017 rezultă din Planul de dezvoltare a 

Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011 – 2015, alte programe și strategii naționale care 

vizează Serviciului Fiscal de Stat și sunt orientate spre eficientizarea administrării și 

managementului fiscal. Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2015 – 2017 se 

prezintă în tabelul 5. 

Impozitul  

pe bunurile 

imobiliare  

Taxele 

rutiere  

Alte taxe 

și 

impozite 

Taxele 

locale 
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Tabelul 5. Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2015 – 2017 

Nr. 

d/o 

Obiective Acțiuni Termen de realizare 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 

1. Reformarea cadrului organizațional și instituțional 

1.1. Sistem de management 

financiar și control 

modern și performant.  

Evaluarea deficiențelor sistemului de 

management financiar și control intern și 

formularea recomandărilor de îmbunătățire al 

acestuia. 

+ + + 

Implementarea recomandărilor de 

perfecționare a sistemului de management 

financiar și de control intern. 

+ + + 

Dezvoltarea și perfecționarea sistemului de 

audit intern. 
+ + + 

1.2. Structură organizațională 

îmbunătățită, eficientă și 

efectivă pentru 

executarea sarcinilor 

administrației fiscale. 

Crearea Serviciului Fiscal de Stat (SFS) ca 

entitate unitară de administrare fiscală cu 

statut de persoană juridică. 
+ - - 

Eficientizarea operațională a SFS prin 

restructurare și regionalizare, conform 

deciziei adoptate în urma analizei  rezultatelor 

studiului de fezabilitate privind regionalizarea 

SFS. 

+ - - 

Preluarea celor mai bune practici prin 

cooperarea internațională, efectuarea 

schimbului de informații, conlucrarea și 

colaborarea cu diverse entități publice și/sau 

private din țară, sporirea transparenței în 

procesul decizional, cooperarea cu 

profesioniștii din domeniul fiscal și asociațiile 

oamenilor de afaceri, în vederea promovării 

conformării. 

+ + + 

1.3. Parteneriatului public-

privat dezvoltat în 

domeniile de activitate 

ale economiei naționale 

cu risc sporit pentru 

administrarea fiscală. 

Identificarea domeniilor de activitate ale 

economiei naționale cu grad sporit de risc 

pentru administrarea fiscală. 
+ + + 

Antrenarea parteneriatului public-privat la 

implementarea noilor metode și proceduri de 

administrare fiscală în anumite sectoare ale 

economiei naționale și monitorizarea acestora 

prin asigurarea funcționalității Consiliului de 

Conformare. 

+ + + 

2. Modernizarea modalității de abordare a conformării contribuabililor 

2.1. Sistem fiscal 

bazat pe principiul 

conformării benevole. 

Strategii generale de 

conformare anuale 

aprobate și 

implementate. 

Elaborarea anuală a strategiilor de conformare 

a contribuabililor. 
+ + + 

Asigurarea realizării prevederilor strategiei 

prin elaborarea planurilor operaționale. 
+ + + 

Organizarea activităților de administrare în 

baza modelului de gestionare a riscurilor. + + + 

2.2 Administrare efectivă și 

modernă a 

contribuabililor mari. 

Elaborarea sistemului de evaluare a riscurilor 

de conformare a contribuabililor mari.  
+ + + 

Consolidarea și eficientizarea capacităților 

funcționale și de control ale Direcției marilor 

contribuabili prin specializarea și instruirea 

continuă. 

+ + + 

2.3 Strategie  de gestionare a 

riscurilor de conformare 

Elaborarea și implementarea strategiilor 

anuale de conformare a persoanelor fizice cu 
+ + + 
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Nr. 

d/o 

Obiective Acțiuni Termen de realizare 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 

a persoanelor fizice cu 

venituri mari.  

venituri mari. 

Implementarea unui sistem de aplicare a 

metodelor și surselor indirecte de estimare a 

veniturilor impozabile ale persoanelor fizice 

cu venituri mari. 

+ + + 

Dezvoltarea capacităților Direcției 

impozitarea persoanelor fizice cu venituri 

mari, instruirea funcționarilor fiscali în 

domeniul efectuării controlului la persoanele 

fizice cu venituri mari. 

+ + + 

2.4 Politici integre și 

comprehensive de 

prevenire și combatere  a 

încălcărilor fiscale. 

Consolidarea capacităților de depistare a 

încălcărilor fiscale prin ridicarea nivelului de 

analiză și constatare, clasificare și selectare 

după anumite criterii de risc. 

+ + + 

Elaborarea și implementarea manualului de 

control fiscal. 
+ - - 

Elaborarea unei strategii /unui plan privind 

riscurile de conformare, pentru a aborda 

problemele legate de raportarea salariilor. 

+ - - 

2.5 Sistem veridic de 

evidență a 

contribuabililor și 

veniturilor și 

management eficient al 

restanțelor. 

Efectuarea analizei proceselor de colectare și 

administrare a veniturilor, evidență a  

contribuabililor, colectare a restanțelor, 

precum și monitorizarea și actualizarea 

acestora. 

+      + + 

2.6 Concepție modernă și 

eficace de deservire a 

contribuabililor, ca parte 

componentă a strategiei 

generale de conformare. 

Implementarea și dezvoltarea Strategiei de 

comunicare a SFS, cu extinderea acesteia în 

Strategia de deservire a contribuabililor. 

+ + + 

Oferirea consultanțelor comprehensive și 

accesibile contribuabililor prin intermediul 

„centrului de apel”, ,,bazei generalizate a 

practicii fiscale”, revistei oficiale a SFS 

„Monitorul fiscal fisc.md”, altor surse de 

informare, precum și la solicitările 

contribuabililor. 

+ + + 

2.7 Proceduri de calculare, 

raportare și achitare a 

obligației fiscale 

simplificate întru 

ridicarea nivelului de 

satisfacere a 

contribuabililor. 

Dezvoltarea sistemului de evaluare a nivelului 

de satisfacere a contribuabililor, care ar 

permite identificarea lacunelor în 

administrarea fiscală și înlăturarea lor  

eficientă.    

+ + + 

Revizuirea procedurilor existente de calcul,  

raportare și achitare a impozitelor și taxelor 

pentru simplificarea lor. 

+ + - 

Elaborarea și implementarea sistemelor și 

procedurilor  clare și simple de calculare, 

raportare, restituire a impozitelor și taxelor. 

Extinderea și dezvoltarea Sistemului 

Informațional Automatizat E-factura și a 

serviciului M-Pay. 

+ + + 

2.8 Spectru larg de servicii 

prestate contribuabililor 
(sisteme informaționale  

automatizate  eficiente și 

opționale). 

Stabilirea și monitorizarea performanțelor de 

prestare a serviciilor conform standardelor de 
eficiență, sporirea numărului utilizatorilor de 

servicii electronice. 

+ + + 

Dezvoltarea și implementarea sistemelor 

informaționale automatizate ce oferă noi 
+ + + 
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Nr. 

d/o 

Obiective Acțiuni Termen de realizare 

2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 

servicii pentru contribuabili, reducerea 

timpului util de furnizare a informației către 

contribuabili. 

3. Eficientizarea  utilizării  tehnologiilor informaționale în  administrarea  fiscală 

3.1 Sistem informațional 

integrat consolidat și 

unificat. 

Crearea Sistemului Informațional Integrat al 

Serviciului Fiscal de Stat. + + + 

Elaborarea softurilor noi pentru activitatea 

funcțională a SFS, ce va permite 

eficientizarea administrării fiscale, 

simplificarea raportării fiscale, modernizarea 

serviciilor prestate contribuabililor și ridicarea 

nivelului de satisfacere a acestora. 

+ + + 

Revizuirea cu regularitate a soluțiilor 

informaționale de gestionare externă și 

internă privind corespunderea, securitatea, 

accesul la date și protecția acestora. 

+ + + 

3.2 Bază de date completă 

cu includerea 

informațiilor primite de 

la terți, date calitative, 

actualizate și veridice 

despre contribuabili. 

Crearea unei baze de date comprehensive și 

operaționale privind contribuabilii în 

conformitate cu cerințele Strategiei de 

dezvoltare a SFS, pentru ridicarea nivelului 

de satisfacere a utilizatorilor interni și externi, 

oferirea rapoartelor beneficiarilor interni sau 

externi. 

+ + + 

Cooperarea cu diferite entități publice și/sau 

private în vederea schimbului continuu și 

permanent de informații despre contribuabili. 

+ + + 

Eficientizarea mecanismului de acordare a 

informațiilor.  
+ + + 

3.3 Securitate informațională 

asigurată. 

Realizarea măsurilor adecvate pentru 

asigurarea protejării datelor (securitate, 

integritate, definirea și documentarea 

feedbackului) și revizuirea lor în mod regulat. 

+ + + 

Menținerea securității sistemelor 

informaționale în scopul asigurării 

confidențialității informațiilor privind 

contribuabilii și protejării datelor personale. 

+ + + 

4. Eficientizarea managementului  resurselor umane 

4.1 Management de 

performanță implementat 

și dezvoltat prin procesul 

eficient de evaluare a 

performanțelor 

profesionale ale 

angajaților SFS. 

Eficientizarea sistemului de evaluare a 

personalului, bazat pe legislația națională și 

standardele internaționale în domeniul resurse 

umane. 

+ + - 

Eficientizarea sistemului de stimulare non-

financiară a personalului și asigurarea 

transparenței a criteriilor acestui sistem. 

+ + + 

Elaborarea unui sistem eficient de 

comunicare. 
+ + - 

4.2 Perfecționare 

profesională continuă. 

Angajați ai SFS instruiți. 

Elaborarea și implementarea planurilor anuale 

de instruire a angajaților SFS. 
+ + + 

Ridicarea profesionalismului angajaților SFS 

prin instruire diversificată și continuă, internă 
și externă, conform planurilor aprobate. 

+ + + 
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3.2. Politica vamală și administrarea vamală  
 
3.2.1. Tendințe recente 

 
În vederea facilitării comerțului și întăririi competitivității agenților economici, pe parcursul anilor 

2013 - 2014 au fost adoptate următoarele măsuri de politică vamală: 

 

 majorarea cenzului de vârstă la importul autoturismelor (poziția tarifară 8703), de la 7 la 10 

ani; 

 stabilirea cotei zero a taxei vamale la produsele de origine animală și vegetală, cărbunele activ 

utilizat în industria chimică, anvelope pneumatice noi din cauciuc, motoare destinate 

motocultoarelor, hârtie și cartoane utilizate în procesul de producție a mărfurilor autohtone; 

 majorarea cotei taxei vamale la unele produse de origine animală și vegetală, anvelope 

pneumatice noi din cauciuc, produse din materiale plastice și articole din acestea, alte grăsimi și 

uleiuri vegetale și fracțiunile lor și la unele produse ale industriei chimice; 

 diminuarea cotei taxei vamale la cutii din hârtie sau carton ondulat; 

 introducerea scutirii de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la importul și/sau exportul 

valutei pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, efectuate de către băncile comerciale și Banca 

Națională a Moldovei; 

 anularea în 2013 a scutirii de taxa vamală la mijloacele fixe depuse în capitalul social al 

agenților economici, cu reintroducerea acestei facilități fiscale în anul 2014;  

 anularea scutirii de taxa vamală a mărfurilor importate de către rezidenții parcurilor științifico-

tehnologice și rezidenții incubatoarelor de inovare;  

 anularea scutirii de taxa vamală pentru utilajul tehnologic, echipamentul, instalațiile și 

mijloacele circulante importate de către organizațiile din sfera științei și inovării; 

 majorarea bazei de calcul a plăților vamale (TVA, accize, taxa vamală, taxa pentru efectuarea 

procedurilor vamale) la expirarea contractului de leasing, de la 50% la 70% în anul 2013 și la 

100% în 2014, concomitent cu modificarea termenului maxim de aflare sub regim vamal de 

admitere temporară a obiectelor plasate în baza unui contract leasing. 

 introducerea scutirii de taxa vamală la importul pe teritoriul Republicii Moldova a deșeurilor și 

resturilor de pile, baterii de pile și de acumulatoare electrice, inclusiv pile și baterii de pile 

electrice uzate și acumulatoare electrice uzate (poziția tarifară 8548 10); 

 revizuirea conceptului de Agent Economic Autorizat (AEO), orientat spre transparență și 

reducerea restricțiilor comerciale; 

 reglementarea conceptelor de proceduri simplificate și a  culoarelor de control vamal; 

 majorarea limitei neimpozabile, de la 200 la 300 euro, a valorii în vamă a mărfurilor introduse 

pe teritoriul Republicii Moldova de către cetățeni, fără achitarea TVA, accizei, taxei vamale și  

taxei pentru efectuarea procedurilor vamale; 

 revederea sistemului de sancțiuni prin stabilirea unei singure sancțiuni întru evitarea factorului 

uman (excluderea posibilității agentului constatator de a avea posibilitatea de a alege o 

sancțiune mai blândă sau mai aspră); 

Măsurile 

 de politică 

vamală  

întreprinse 

în anii  

2013-2014  
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 scutirea de taxa vamală a materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și 

articolelor de completare importate, utilizate la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate 

exportului, a căror ciclul de producție constituie nu mai mult de 180 zile; 

 introducerea dreptului de a importa pentru agricultură tractoare uzate cu termenul de până la 

20 de ani (în prezent – 12 ani); 

 reintroducerea scutirii de taxa vamală pentru mărfurile produse în ZEL și introduse pe restul 

teritoriului vamal al Republicii Moldova. 

 

3.2.2. Obiectivele politicii vamale și politicii de administrare vamală 
   

   3.2.2.1. Obiectivele politicii vamale 
 

 Obiectivele generale ale politicii vamale pe anii 2015 – 2017 prevăd:  

 facilitarea comerțului și întărirea competitivității agenților economici;  

 asigurarea securității vamale la frontieră;  

 sistematizarea legislației vamale naționale;  

 armonizarea legislației vamale naționale cu cea comunitară în conformitate cu 

calendarul stabilit în Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 

Moldova, pe de altă parte. 

 

 În anul 2015 se prevede: 

 sistematizarea legislației vamale, prin implementarea noului Cod vamal într-o formulă 

revăzută, care va cuprinde Codul Vamal al Republicii Moldova, Legea cu privire la tariful 

vamal și Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul 

Republicii Moldova de către persoane fizice, precum și va fi corelată cu legislația vamală 

a UE și cea din regiune; 

 implementarea Nomenclaturii Combinate a Republicii Moldova, care include în sine atât 

tariful vamal, cât și nomenclatorul mărfurilor; 

 stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă fixă pentru unele servicii 

specifice activității vamale, conform standardelor OMC și UE. 

 

 În anii 2015 - 2017 se prevede armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, a actelor legislative vamale 

cu cele  ale Uniunii Europene, și anume cu:  

 Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a 

Codului Vamal Comunitar; 

  Titlurile I și II din Regulamentul (CE) nr.1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 

2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale;  

 Convenția din 20.05.1987 privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri; 

Obiectivele 

politicii 

vamale  

Măsurile 

 de 

politică 

vamală   
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 Convenția din 20.05.1987 privind o procedură de tranzit comun; 

 Regulamentul (UE) nr.608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12.06.2013 privind aplicarea în vamă a drepturilor de proprietate intelectuală și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr.1383/2003.  

 

3.2.2.2. Obiectivele politicii de administrare vamală 
 

  Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2015 – 2017 sunt în conformitate cu 

programele și obiectivele naționale care vizează activitatea Serviciului Vamal și sunt orientate 

spre simplificarea și eficientizarea administrării vamale. Obiectivele politicii de administrare 

vamală pe anii 2015 – 2017 se prezintă în tabelul 6.  

Tabelul 6. Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2015 – 2017 

№ Obiective Acțiuni Termen de realizare 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

1. Promovarea conformării 

voluntare la plata drepturilor 

de import/export (TVA, 

accize, taxa vamală, taxa 

pentru efectuarea 

procedurilor vamale) prin 

implementarea 

operațiunilor vamale 

moderne, care facilitează 

comerțul extern și asigură 

securitatea lanțului de 

aprovizionare internațional. 

Simplificarea operațiunilor vamale întru minimizarea 

costurilor și a timpului necesar vămuirii. 

+ + - 

Dezvoltarea principiului selectivității controlului 

vamal. 

+ + - 

Modernizarea și dezvoltarea capacităților Sistemului 

Informațional Integrat Vamal „Asycuda World”. 

+ - - 

Asigurarea accesului la informație și transparența 

procesului decizional în activitatea vamală. 

+ + + 

2. Sporirea nivelului de 

securitate economică a 

statului și de securizare a 

frontierei. 

Eficientizarea măsurilor de protecție la frontieră a 

drepturilor de proprietate intelectuală. 

+ + - 

Optimizarea procedurii de control ulterior. + - - 

Modernizarea și dezvoltarea Laboratorului vamal. + + - 

Eficientizarea măsurilor de securitate în domeniul 

vamal. 

+ + + 

3. Formarea unui efectiv 

consolidat cu un nivel înalt 

de profesionalism și 

integritate, capabil să 

realizeze eficient și în mod 

transparent misiunea 

Serviciului Vamal. 

Asigurarea dezvoltării profesionale continue a 

colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă și 

eficace a capacităților centrului de instruire și a 

partenerilor externi. 

+ + - 

Dezvoltarea mecanismelor de control asupra 

respectării normelor de etică și prevenire a abaterilor 

de la conduita profesională. 

+ + + 

Dezvoltarea sistemului de management al resurselor 

umane, conform standardelor internaționale în 

domeniu. 

+ - - 

4. Consolidarea capacităților 

instituționale ale sistemului 

vamal. 

Consolidarea sistemului de management al calității în 

cadrul Serviciului Vamal. 

+ + + 

Dezvoltarea sistemului de management financiar și 

control în cadrul sistemului vamal. 

+ + - 
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3.3. Impactul măsurilor de politică fiscală și vamală 

 
Estimările impactului măsurilor de politică fiscală și vamală prevăzute pentru anii 2015 – 2017 

asupra veniturilor publice se prezintă în tabelul 7. 

Tabelul 7. Impactului măsurilor de politică fiscală și vamală prevăzute pentru anii 2015 – 2017 

№ Denumirea măsurilor 
Costul, mil.lei 

2015 2016 2017 

1. 

Menținerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor 

persoanelor fizice, concomitent cu majorarea tranșelor de venit 

impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore și 

a scutirii anuale pentru persoanele întreținute la rata inflației 

prognozată pentru 2015 – 2017. 

-90,4 -102,9 -113,2 

2. 

Extinderea până în anul 2016 a facilității fiscale acordate persoanelor 

fizice rezidente pentru veniturile obținute din dobânzile de la depozite 

bancare, valori mobiliare corporative, precum și de la depunerile 

membrilor pe conturile de economii personale în asociațiile de 

economii și împrumut amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. 

+ - - 

3. 

Acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilității fiscale privind 

scutirea de impozitul pe veniturile obținute din dobânzile aferente 

valorilor mobiliare de stat pentru persoanele fizice și juridice. 
+ - - 

4. 

Anularea facilităților fiscale acordate persoanelor juridice pentru 

veniturile obținute din dobânzile de la depozitele bancare depuse pe un 

termen ce depășește 3 ani și valorile mobiliare corporative sub formă 

de obligațiuni emise pe un termen ce depășește 3 ani. 

+20,1 
 

- - 

5. 

Anularea scutirii de impozitul pe veniturile obținute din creditele și 

împrumuturile acordate  pe un termen de peste 3 ani și în proporție de 

50% – pe venitul obținut din creditele acordate pe un termen de la 2 la 

3 ani de către băncile comerciale și organizațiile de microfinanțare. 

+7,2 - - 

6. 

Revizuirea cheltuielilor permise spre deducere în scopuri fiscale, 

inclusiv și prin revederea sistemului de deduceri în scopuri fiscale a 

reziduurilor, deșeurilor și perisabilității naturale. 
+ - - 

7. Introducerea mecanismului taxării inverse. + - - 

8. 
Extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiții (cheltuieli) 

capitale în clădiri cu destinație de producere. 
+ - - 

9. 

Majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, 

oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme, alte 

tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea acestora la rata 

inflației prognozată pentru anii 2015 - 2017. 

+60,6
1 

+72
1 

+77,1
1 

10. 

Majorarea cotelor accizelor la produsele petroliere importate și/sau 

livrate pe teritoriul Republicii Moldova (benzina, motorina și derivații 

acestora, păcura, gazele lichefiate) la mărimea creșterii anuale a 

produsului intern brut nominal prognozat pentru anii 2015 - 2017. 

+134,4
1 

+141,5
1 

+165,3
1 

11. Majorarea mărimii cotei accizului pentru țigaretele cu și fără filtru. +250,0 +180,0 +190,0 

12. 

Extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare 

prin impozitarea agenților economici care utilizează în scopuri proprii 

panouri pentru reclamă sau publicitate în locul în care acestea 

desfășoară activitate economică sau oricare alt loc. 

+ - - 

13. 
Majorarea cotei taxei pentru utilizarea drumurilor de către 

autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cu 50%. 
+231,9 

 
- - 

14. Introducerea conceptului privind prețurile de transfer. - +
 

- 

15. 
Implementarea Titlului X al Codului fiscal "Alte impozite și taxe", 

care va reglementa impozitul privat și patenta de întreprinzător. 
- + - 

16. 
Implementarea noului Cod fiscal în baza concepțiilor revăzute ale 

sistemului fiscal. 
- - + 

                                                 
1
 Calculul impactului fiscal nu ține cont de evoluția cantitativă a mărfurilor respective. 
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17. Implementarea noului Cod vamal. + 
- 

- 

18. 

Stabilirea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale în sumă fixă 

pentru unele servicii specifice activității vamale în conformitate cu 

Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea 

Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte și 

Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe și strategii 

naționale. 

-283,5 - -
 

19. 

Armonizarea în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de 

Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica 

Moldova, pe de altă parte, a actelor legislative din domeniul fiscal și 

vamal cu cele ale Uniunii Europene. 

+ + + 

 TOTAL +330,3 +290,6 +319,2 

 PIB, mlrd. lei 119,4 130,1 142,6 

 Ponderea în total PIB, % 0,28 0,22 +0,22 

Notă: Rata inflației prognozată: 2015 – 4,3%,  2016 -  4,9%, 2017 – 5%. 

         Creșterii anuale a PIB nominal prognozat: 2015/2014 – 9,3%, 2016/2015 – 9,0%, 2017/2016 – 9,6%. 

         ,,+” – eventualele costuri nu pot fi determinate la moment.  

 
 
 3.4. Politica in domeniul cheltuielilor  publice  

  

      3.4.1. Tendințele recente 
 

 Ca și în anii precedenți, politica bugetară promovată în anii 2013-2014 a fost una 

prudentă, orientată spre asigurarea stabilității bugetului public național, asigurarea 

disciplinei, echității, transparenței, simplității și onestității în repartizarea finanțelor 

publice, accentul fiind pus pe indicatorii de performanță și evaluarea cheltuielilor în raport 

cu rezultatele atinse. 

 În domeniul cheltuielilor publice, politica promovată a avut ca principală provocare 

asigurarea implementării continuă a reformelor structurale majore inițiate în sectoarele 

educației, protecției sociale, justiției, organelor afacerilor interne, în condițiile menținerii 

constrângerilor bugetare. 

 În acest context, eforturile au fost focusate asupra asigurării financiare a politicilor și 

reformelor promovate în sectoare, în primul rând, prin redimensionarea și reprioritizarea 

programelor de cheltuieli curente, oferind astfel mai mult spațiu pentru cheltuielile capitale 

și o asistență socială bine țintită pentru cele mai vulnerabile grupuri de populație.  

 De asemenea, în această perioada eforturile au fost focusate asupra sporirii eficienței și 

eficacității programelor de cheltuieli și direcționării mijloacelor bugetare limitate la 

programe de importanță majoră, care a permis soluționarea problemelor stringente, fără 

admiterea de blocaje financiare în sistemul bugetar. Rezervele identificate în urma 

eficientizării programelor de cheltuieli au fost realocate la finanțarea inițiativelor de 

reforme pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate. 

 Pentru a minimiza efectele negative ale cadrului limitat al resurselor publice disponibile 

asupra calității serviciilor publice, au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea efectuării 

cheltuielilor preponderent pentru realizarea politicilor și programelor de cheltuieli, care 

constituie angajamente deja asumate. 
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 Principalele măsuri de politică în domeniul cheltuielilor publice în anii 2013-2014 au fost: 

 raționalizarea cheltuielilor curente prin stabilirea unui control strict asupra angajărilor 

și cheltuielilor de personal și reducerea cheltuielilor pentru bunuri și servicii cu prioritate 

joasă; 

 continuarea reformelor structurale în sistemul educațional, prin optimizarea numărului 

de școli, claselor și numărului de personal non-didactic; 

 eficientizarea prestațiilor sociale prin direcționarea programelor de asistență socială 

spre susținerea persoanelor cu venituri mici;  

 promovarea politicilor active în vederea sporirii natalității, prin majorarea 

indemnizațiilor adresate familiilor cu copii; 

 îmbunătățirea procesului de achiziții publice în scopul utilizării cît mai eficiente a 

mijloacelor financiare publice disponibile și neadmiterii asumării unor angajamente fără 

suport financiar. 

 fortificarea cadrului normativ în domeniul planificării și managementului proiectelor 

de investiții capitale în scopul stabilirii unor proceduri transparente de planificare, 

aprobare, implimentare și monitorizare a proiectelor de investitii capitale finantate de la 

buget.  

 
 

3.4.2. Obiectivele politicii în domeniul cheltuielilor publice 
 

În contextul continuării reformelor în domeniul bugetar - fiscal, in perspectivă rămâne valabila 

necesitatea consolidării bugetar-fiscale, pentru a evita riscurile legate de șocurile interne și 

externe, precum și dependența de asistența financiară externă.  

Obiectivele principale ale politicii în domeniul cheltuielilor publice pe termen mediu sunt 

următoarele: 

 asigurarea alocării mai eficiente a resurselor, prin consolidarea planificării strategice 

pe termen  mediu și implementarea bugetării pe programe și performanță la toate nivelele 

administrației publice;  

 sporirea transparenței și accesului public la informații în domeniul managementului 

finanțelor publice, prin promovarea în continuare a reformelor în administrația publică și 

în sectorul public, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaționale moderne; 

 sporirea eficacității și eficienței programelor recurente de cheltuieli prin gestionarea mai 

bună a resurselor, continuarea reformelor inițiate în sectoare și analiza progresului în 

raport cu obiectivele stabilite; 

 menținerea controlului strict asupra nivelului angajărilor în sectorul bugetar pentru a 

evita angajamente viitoare fără acoperire cu resurse, precum și prin perfecționarea și 

eficientizarea sistemului de salarizare; 

 implementarea noului cadru normativ în domeniul planificării și managementului  

investițiilor capitale, precum și consolidarea capacităților autorităților publice de 

elaborare, evaluare și monitorizare a proiectelor de investiții capitale publice. 

Măsurile 

întreprinse  

în domeniul  

cheltuielilor 

publice  

Obiectivele 

politicii în 

domeniul 

cheltuielilor 

publice  



  CBTM 2015-2017 
 

 

 27 

Coordonatele  predominante ale politicii  cheltuielilor pe anii 2015-2017: 

 asigurarea in perioada 2015-2017 a resurselor pentru dezvoltarea economică sustenabilă 

prin majorarea  cheltuielilor bugetului  public național în mediu cu circa 3 miliarde lei, 

sau cu 5,7 la sută . 

 creșterea eficientei alocărilor bugetare si reduceri de cheltuieli pentru identificarea de 

economii in vederea creării spațiului de manevră pentru domenii prioritare cu influență 

asupra creșterii economice: proiecte in infrastructura, educație, justiție, agricultura, etc.  

 cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2015 sunt prevăzute în sumă de 47,2 mlrd. lei, 

respectiv 39,5% din PIB, ajungând în anul 2017 la 52,8 mlrd. lei, respectiv 37,1% din 

PIB,  reprezentând o scădere de 2,4 puncte procentuale ceea ce denotă o continuare a 

procesului de ajustare, folosirea cu eficiență a banilor publici pentru a lăsa spațiul fiscal 

pentru cheltuielile de investiții care vor constitui in aceasta perioada in mediu 6,7% din 

PIB. 

 încadrarea cheltuielilor curente în diapazonul de la 32,1% în 2015 la 30,3% din PIB în 

2017,  cheltuielilor pentru bunuri și servicii: între 8,6% in 2015 - 8,2% din PIB în 2017, 

cheltuielilor de personal: între 9,0% în 2015 până la 8,1% din PIB în 2017; cheltuielilor 

capitale: între 6,9% în 2015 la 6,4% din PIB în 2017.     

 

 În domeniul remunerării muncii obiectivul primordial pe termen mediu a politicii îl 

constituie fortificarea cadrului legislativ și normativ în domeniu, în scopul perfecționării și 

eficientizării sistemului de salarizare, menit să asigure o creștere continuă a salariilor tuturor 

angajaților din sectorul bugetar.  

 În condițiile constrângerilor financiare, care vor persista și în anii următori, precum și pentru 

a putea susține în continuare această reformă costisitoare, apare necesitatea raționalizării 

sectorului public în întregime, nu numai a administrației publice centrale, astfel, încât o parte 

a costurilor majorărilor salariale să fie acoperită din contul reorganizărilor și optimizării 

numărului de personal în sectorul public. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal și 

deficiențele sistemului actual de salarizare este și pe agenda partenerilor de dezvoltare, fapt 

ce confirmă încă o dată importanța stabilirii unui control mai strict al cheltuielilor de 

salarizare, în special, în procesul de planificare al acestora, precum și necesitatea 

întreprinderii unor măsuri concrete pentru a spori eficacitatea și transparența sistemului de 

salarizare în sectorul bugetar. 

 Astfel, la elaborarea, de către autoritățile administrației publice centrale și locale, a 

proiectului de buget pe anul 2015 și estimărilor pe anii 2015-2017 urmează să se țină cont de 

majorările salariale trecătoare și continuitatea politicii aplicată în anul 2014, de ajustările 

structurale trecătoare din anul 2014 și de reformele structurale pe domeniile respective 

acceptate pentru anii 2015-2017 (care presupun modificarea cheltuielilor de personal față de 

anul 2014), precum și de politicile noi acceptate pentru anii 2015-2017 ce implică cheltuieli 

de personal.  

 În acest context, pe parcursul anului 2014 vor fi implementate suplimentar următoarele 

norme salariale care nu sunt prevăzute în bugetul public național aprobat pentru anul 2014: 

 Stabilirea sporului pentru vechime în muncă ajutorilor de educatori din grădinițe (în 

mediu 20 la sută) începând cu 1 septembrie 2014. 

Coordonatele  

predominante 

ale politicii  

în domeniul 

cheltuielilor 

publice  

Politica 

în domeniul 

remunerării 

muncii 
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 Stabilirea pentru personalul medical din învățământul preuniversitar a sporului în 

mărime de 30 la sută la salariul de bază începând cu 1 septembrie 2014. 

 Acordarea de la 1 septembrie 2014 sporului în mărime de 20 la sută pentru 

intensitatea muncii unor specialiști cu funcții complexe și de specialitate din toate 

domeniile de activitate, salarizați conform Rețelei tarifare unice, care în prezent nu 

beneficiază de acest spor. 

 Achitarea în luna august 2014  a premiului anual cadrelor didactice în mărime de 

un salariu de funcție pentru rezultatele anului școlar 2013-2014. 

 Majorarea începând cu 1 septembrie 2014 a salariilor cadrelor didactice, conform 

prevederilor anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23.12.2005, cu 20 la sută. 

 Majorarea începând cu 1 septembrie 2014 a suplimentului pentru dirigenție cu 20 

la sută și stabilirea acestuia în mărime unică de 180 lei.  

 Revizuirea condițiilor de salarizare ale funcționarilor publici din instanțele 

judecătorești conform prevederilor Hotărârii Curții Constituționale nr.24 din 

10.09.2013, începând cu septembrie 2013. 

 Majorarea cuantumului sporului pentru grad științific de doctor și doctor habilitat cu 

300 lei și, respectiv cu 400 lei, începând cu 1 septembrie 2014. 

 Stabilirea coeficientului intersectorial în cuantum de 1,5 față de 1,2 în vigoare 

pentru metodiștii din centrele și cabinetele metodice de pe lângă autoritățile publice 

începând cu 1 septembrie 2014. 

 Stabilirea,  începând cu 1 septembrie 2014, a unui spor la salariu, în mărime de 

1000 lei, pentru școlile din localitățile din raioanele de est; 

 

 
Totodată, politica salarială pe anii 2015-2017 prevede implementarea următoarelor norme salariale 

care urmează să fie luate în calcul la estimarea cheltuielilor de personal pentru anii respectivi. 

 

În anul 2015: 

 
Continuitatea implementării măsurilor inițiate în anul 2014: 

 

 Achitarea salariilor majorate pentru categoriile de angajați din domeniul de asistență 

socială și cultură, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.791 din 07.10.2013. 

 Achitarea sporului, în mărime de 30 la sută, stabilit pentru condiții speciale 

militarilor prin contract. 

 Achitarea salariului minim în mărime de 1000 lei, cu recalcularea salariilor de bază 

pe categoriile de salarizare ale Rețelei tarifare unice, inclusiv, militarii, efectivul de 

trupă și corpul de comandă.  

 Achitarea sporului stabilit pentru vechime în muncă ajutorilor de educatori din 

grădinițe. 
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 Acordarea sporului în mărime de 20 la sută pentru intensitatea muncii unor 

specialiști cu funcții complexe și de specialitate din toate domeniile de activitate, 

salarizați conform Rețelei tarifare unice, care în prezent nu beneficiază de acest spor. 

 Acordarea sporului  pentru intensitatea muncii personalului medical din 

învățământul preuniversitar în mărime de 30 la sută la salariul de bază.  

 Achitarea salariilor cadrelor didactice majorate cu 20 la sută.  

 Acordarea suplimentului pentru dirigenție majorat cu 20 la sută. 

 Executarea prevederilor Hotărârii Curții Constituționale nr.24 din 10.09.2013 

privind modificarea condițiilor de salarizare pentru funcționarii publici din instanțele 

judecătorești.  

 Recalcularea sporului pentru colaboratorii Centrului Național Anticorupție conform 

prevederilor legislației și indicatorilor macroeconomici. 

 Acordarea sporului pentru grad științific de doctor și doctor habilitat majorat cu 300 

lei și, respectiv cu 400 lei. 

 Achitarea salariilor metodiștilor din centrele și cabinetele metodice de pe lângă 

autoritățile publice, cu aplicarea coeficientului intersectorial în cuantum de 1,5 față de 

1,2 în vigoare. 

 Achitarea sporului la salariu, în mărime de 1000 lei, pentru școlile din localitățile 

din raioanele de est; 

  Majorarea, de la 1 aprilie 2015, a salariilor judecătorilor cu aplicarea coeficientului 

K=0,9 în loc de K=0,8 cu aplicarea pentru calcul a salariului mediu prognozat pe 

economie conform indicatorilor macroeconomici. 

 

În anul 2016: 

 
 Achitarea în luna februarie 2016 a premiului anual funcționarilor publici pentru 

rezultatele activității în anul 2015 egal cu 10% din salariul anual total. 

 Stabilirea de la 1 martie 2016 funcționarilor publici a următoarelor trepte de 

salarizare conform rezultatelor evaluării performanțelor individuale.  

 Recalcularea sporului pentru  performanță colectivă funcționarilor publici, conform 

prevederilor legislației, în cuantum de 15 la sută la fondul anual de salarizare, calculat 

în raport cu salariile de funcție prevăzute în schema de încadrare a autorității publice. 

 Majorarea, de la 1 aprilie 2016, a salariilor judecătorilor cu aplicarea coeficientului 

K=1,0 în loc de K=0,9 cu aplicarea pentru calcul a cuantumul salariului mediu 

prognozat pentru anul 2016.  

 Recalcularea sporului pentru colaboratorii Centrului Național Anticorupție conform 

prevederilor legislației și indicatorilor macroeconomici.  
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În anul 2017: 

 
 Majorarea trecătoare din anul 2016, pentru stabilirea următoarelor trepte de 

salarizare conform rezultatelor evaluării performanțelor individuale. 

 Recalcularea cuantumul sporului pentru performanță colectivă  reieșind din 

condițiile de majorare a fondului de salarizare în dependență de stabilirea următoarelor 

trepte de salarizare.  

 Indexarea cheltuielilor de personal ale angajaților din sectorul bugetar cu 5 la sută. 

 
 La elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu 2015-2017 prioritățile de politici pe 

sectoare sunt ghidate de Prioritățile de politici publice, aprobate de Comitetul 

Interministerial pentru planificarea strategică pentru anii 2015-2017 și susțin prioritățile 

majore stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare - „Moldova 2020 (aprobată prin Legea 

nr.166 din 11 iulie 2012). Prioritățile stabilite concentrează eforturile Guvernului asupra 

celor mai critice probleme în vederea amplificării acoperirii bugetare pentru promovarea 

unor politici adecvate în aceste sectoare, ca urmare a unei dezvoltări economice accelerate.   

  Prioritățile de politici pe sectoare sunt expuse în anexa nr.9  și în strategiile sectoriale de 

cheltuieli pe anii 2015-2017 elaborate de către APC.  
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3.5. Impactul măsurilor de politici în domeniul cheltuielilor asupra 
alocării resurselor 

 
Impactul principalelor măsuri de politici asupra alocării resurselor bugetului public național  pe anii 

2015-2017 (la general) se prezintă în tabelul nr.8, iar sub aspect ramural – în anexa nr.8. 

 

              Tabelul 8. Impactul principalelor politici asupra alocării resurselor publice           

            mil.lei 

Denumirea masurilor 
Impactul financiar în raport cu 

anul precedent   (+,-)                                                        

2015 2016 2017 

Cheltuieli, total 3963,7 2754,2 2880,2 

dintre care:       

Majorări salariale, total 1500,2 286,3 556,3 

- majorarea salariilor angajaților din sectorul bugetar (în condițiile anului 2014) 513,6     

- majorarea salariilor (măsuri noi în anul 2014, trecătoare în anul 2015) 963,3     

- majorarea salariilor (politici noi, începând cu anul 2015) 23,3 286,3 556,3 

Pensii și prestații sociale militarilor 64,6 49,7 54,5 

Activități de reformă în domeniul învățământului 161,9 372,4 -40,9 

Realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiției  31,6 25,4 -199,3 

Scheme de grant ENPARD   316,2 -47,2 

Fondul rutier 280,3 170,9 203,2 

Fondul pentru subvenționarea producătorilor agricoli 30,0 30,0 30,0 

Fondul național pentru dezvoltare regională 36,8 17,8 16,4 

Măsuri în domeniul liberalizării comerțului  44,2 -22,8 121,0 

Măsuri în domeniul ocrotirii sănătății -30,7 130,0 12,6 

Asigurarea activității instituțiilor din domeniul apărării, menținerii ordinii publice și 

securității naționale 
7,6 82,2 43,1 

Programul de implementare a televiziunii digitale terestre 100,0 -100,0   

Activități în domeniul științei și inovării   50,0 12,0 

Angajamente aferente datoriei de stat 80,3 23,2 18,8 

Organizarea alegerilor în autoritățile publice locale  64,7 -64,5   

Desfășurarea alegerilor parlamentare -52,0     

Finanțarea partidelor politice  11,6 13,4 14,9 

Lucrările reformei funciare      77,0 

Măsuri de protecție a mediului -42,9 50,0 -94,5 

Investiții capitale în construcții -71,6 51,7 248,3 

Proiecte finanțate din surse externe 68,1 -279,5 -152,5 

Măsuri de asigurare a activității, finanțate de către autoritățile publice locale 38,8 468,5 158,5 

Măsuri finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat 1572,4 992,5 1120,0 

Măsuri finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 129,7 335,1 479,1 



  CBTM 2015-2017 
 

 

 32 

3.6. Politica în domeniul descentralizării financiare 
 

 Principalele obiective și acțiuni în domeniul descentralizării financiare rezultă din prevederile 

Strategiei naționale de descentralizare pe anii 2012-2015, aprobată prin Legea nr. 68 din 5 

aprilie 2012, principalul document de politici în domeniul administrației publice locale, care 

determină mecanismele naționale în domeniul descentralizării și asigurării unei autonomii 

locale autentice pentru autoritățile administrației publice locale, stabilind obiectivul specific în 

domeniul descentralizării financiare, și anume: 

 perfecționarea actualului sistem de finanțe publice locale, astfel încât să se asigure 

autonomia financiară a APL, cu menținerea disciplinei financiare, maximizarea 

eficienței și asigurarea echității în alocarea resurselor. 

 

 Pentru atingerea acestui obiectiv sunt stabilite trei grupuri de activități prioritare: 

I. Consolidarea bazei de venituri locale proprii și a autonomiei de decizie asupra 

lor; 

II. Reformarea sistemului de transferuri și impozite partajate, statuarea acestuia pe 

baze obiective și previzibile, cu separarea bugetelor APL de nivelul I și nivelul II, 

pentru a asigura un nivel minim de servicii, cu condiția ca sistemul să nu 

descurajeze efortul fiscal propriu și utilizarea rațională a resurselor; 

III. Consolidarea autonomiei și a managementului financiar la nivelul APL, cu 

garantarea disciplinei financiare, creșterea transparenței și participării publice. 

 

 Implementarea tuturor activităților impune o activitate consecventă pe mai mulți ani, dar în 

același timp, selectarea celor mai urgente acțiuni, care să stabilească cadrul sistemului de 

finanțare al APL și care să fie implementate cu prioritate. Astfel, din punct de vedere al 

impulsionării descentralizării financiare, devine prioritară implementarea principalelor acțiuni 

din grupul al doilea de activități, care conține elementele cheie ale descentralizării și fără de 

care nici o schimbare reală în direcția asigurării unei autonomii financiare la nivel local nu va 

fi posibilă. Această reformă majoră implică modificări esențiale și în sistemul raporturilor 

interbugetare între bugetul de stat și bugetele unităților administrativ-teritoriale. 

 În acest sens, la 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în lectură 

finală, Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (cu referință la Legea nr. 

397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Codul Fiscal nr.1163-XIII 

din 24 aprilie 1997), care prevede aplicarea noului sistem de formare a bugetelor unităților 

administrativ-teritoriale, cu titlu de pilotare, în municipiul Chișinău, raioanele Basarabeasca, 

Ocnița și Râșcani de la 1 ianuarie 2014, pentru restul unităților administrativ-teritoriale – 

aplicarea noului sistem începând cu 1 ianuarie 2015. 

 

 Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent, prin următoarele:  

 Sistemul de transferuri cu destinație generală (de echilibrare bugetară) către bugetele 

unităților administrativ-teritoriale este bazat pe venituri, și nu pe costuri medii 

normative de cheltuieli pe cap de locuitor, estimate la nivel central;  

 Normativele de defalcare de la impozitele și taxele de stat sunt stabilite prin lege pe 

tipuri de bugete ale unităților administrativ-teritoriale; 

Activitățile 
prioritare   

in domeniul 
descentralizării 

financiare 

Noul sistem  
de formare 
a bugetelor 

 UAT 
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 Transferurile cu destinație generală vor fi alocate direct, pe bază de formulă, distinctă 

pentru UAT de nivelul întâi și pentru cele de nivelul al doilea; 

 Calculul transferurilor cu destinație generală se va face pe baza datelor din ultimul an 

pentru care există execuție bugetară definitivă și a datelor oficiale privind populația și 

suprafața; 

 Sistemul de învățământ preșcolar, primar, secundar-general, special și complementar 

(extrașcolar), precum și competențele delegate autorităților administrației publice 

locale prin lege, vor fi finanțate prin transferuri cu destinație specială; 

 Restul competențelor vor fi finanțate din contul veniturilor proprii, defalcărilor de la 

impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, și transferurilor cu 

destinație generală conform formulei. Stabilirea priorităților și utilizarea resurselor 

financiare disponibile vor aparține exclusiv autorităților publice locale. 

 În primii doi ani de aplicare a legii sus menționate, în scopul depășirii discrepanțelor 

(riscurilor) legate de reformarea sistemului de raporturi interbugetare, se prevede 

crearea în bugetul de stat a unui fond de compensare, în proporție de până la 1% din 

veniturile  bugetului de stat. 

 Ca excepție, noul sistem de formare a bugetelor unităților administrativ-teritoriale nu 

se răsfrânge asupra bugetelor din componența UTA Găgăuzia. Bugetele locale și 

bugetul central al UTA Găgăuzia nu sunt calificate la alocarea transferurilor cu 

destinație generală din Fondul de susținere financiară a unităților administrativ-

teritoriale. Relațiile dintre bugetele unităților administrativ-teritoriale de primul nivel și 

de nivelul al doilea vor fi stabilite în baza deciziilor autorității reprezentative și 

deliberative a unității teritoriale autonome cu statut juridic special. 

 

 Impactului general scontat a tuturor acestor măsuri denotă o influență semnificativ pozitivă 

asupra principalelor probleme în domeniul descentralizării financiare enunțate de Strategia 

națională de descentralizare. Acest impact se rezumă la: 

 consolidarea, lărgirea și creșterea semnificativă a autonomiei locale în fundamentarea 

și  administrarea sistemului de venituri proprii; 

 stimularea colectării veniturilor proprii de către APL; 

 asigurarea transparenței, predictibilității și stabilității sistemului de transferuri. 

 

 Urmare a acestor reforme, apare necesitatea asumării responsabilității autorităților publice 

locale pentru managementul financiar, având ca efect consolidarea generală a autonomiei 

locale în Republica Moldova. În contextul consolidării managementului financiar la nivel de 

administrații publice locale, este prevăzut implementarea, în etape, a bugetării pe bază de 

programe de performanță, începând cu anul 2015 – pentru autoritățile publice locale de nivelul 

al doilea. 
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3.7. Politica în domeniul datoriei de stat 
 

   3.7.1. Tendințe recente  
 

 Pe parcursul anilor 2012–2013, datoria de stat a cunoscut o evoluție ascendentă, înregistrând 

la finele anului 2013 valoarea de 23  521,6 mil. lei, majorând-se cu 2 336,9 mil. lei sau cu 11,0 

la sută de la începutul anului.  

 Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 23,6%, înregistrând o diminuare în raport cu 

situația de la sfârșitul anului 2012 cu 0,4 p.p. 

 În ce privește structura după tipul datoriei, datoria de stat, la situația din 31 decembrie 2013, 

a fost formată din 71,6% - datorie de stat externă și 28,4% - datorie de stat internă. În 

dinamică se observă că ponderea datoriei de stat externe s-a majorat cu 0,7 p.p. față de 

sfârșitul anului 2012, și cu 2,0 p.p. față de situația similară a anului 2011. 

 Soldul datoriei de stat externe exprimat în lei moldovenești s-a majorat de la începutul anului 

2013 cu 1 820,0 mil. lei sau cu 12,1% și a constituit 16 845,8 mil. lei. Această evoluție se 

datorează majorării soldului datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA, precum și a 

majorării ratei de schimb a monedei naționale față de dolarul SUA. 

 În aceeași perioadă, soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA s-a majorat cu 44,6 

mil. dolari SUA sau cu 3,6% și a constituit 1 290,2 mil. dolari SUA. Această creștere poate fi 

justificată de valoarea pozitivă a finanțării externe nete în sumă de 42,2 mil. dolari SUA, 

precum și de fluctuația pozitivă a ratei de schimb a dolarului SUA față de alte valute în sumă 

de 2,4 mil. dolari SUA. 

 Ca pondere în PIB datoria de stat externă a înregistrat 16,9 la sută, diminuându-se 

comparativ cu situația de la 31 decembrie 2012, cu 0,1 p.p. 

 Pe parcursul anului 2013, la capitolul deservirii datoriei de stat externe, au fost utilizate 

mijloace în sumă de 869,5 mil. lei (69,1 mil. dolari SUA), dintre care 683,3 mil. lei (54,3 mil. 

dolari SUA) au fost destinate pentru rambursarea sumei principale, iar restul de 186,2 mil. lei 

(14,8 mil. dolari SUA) – pentru serviciului datoriei de stat externe. În raport cu perioada 

similară a anului precedent a fost înregistrată o majorare a deservirii datoriei de stat externe cu 

93,6 mil. lei (5,1 mil. dolari SUA), sau cu aproximativ 12,1%. 

 La capitolul finanțarea externă, în anul 2013, au fost înregistrate intrări de granturi și 

împrumuturi externe în sumă totală de 3 164,2 mil. lei (243,6 mil. dolari SUA), dintre care 

pentru finanțarea proiectelor – 2 360,5 mil. lei (74,6%), iar restul de 803,7 mil. lei (25,4%) 

fiind direcționate pentru susținerea bugetului.  

 Soldul datoriei de stat interne a avut o evoluție ascendentă, înregistrând la finele anului 2013 

valoarea de 6 675,8  mil. lei, ceea ce constituie o majorare cu 516,9 mil. lei sau cu 8,4 la sută 

față de sfârșitul anului 2012. Modificarea soldului datoriei de stat interne s-a produs din contul 

majorării emisiunii nete VMS pe piața primară cu 610,0 mil. lei și răscumpărării VMS pentru 

asigurarea stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei. 

 Ca pondere în PIB, datoria de stat internă s-a micșorat în perioada respectivă cu 0,3 p.p., 

atingând valoarea de 6,7 la sută. 

 Pentru serviciul datoriei de stat interne, în anul 2013, au fost utilizate mijloace bănești în 

sumă de 306,4 mil. lei. Comparativ cu anul 2012, cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat 
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interne au fost mai mici cu 183,4 mil. lei sau cu 37,4 la sută în legătură cu micșorarea ratelor 

dobânzii la VMS comercializate pe piața primară, ce concomitent a atras după sine și 

micșorarea ratelor dobânzii la VMS convertite.  

 

3.7.2. Obiectivele politicii în domeniul datoriei de stat  
 

 Obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat va consta în asigurarea 

necesităților de finanțare ale bugetului de stat la nivel acceptabil de cheltuieli pe termen 

mediu și lung în condițiile limitării riscurilor implicate. 

 În scopul atingerii obiectivului fundamental, vor fi prioritare următoarele obiective specifice 

de gestionare a datoriei de stat în perioada anilor 2015-2017: 

 limitarea extinderii garanțiilor de stat la cazurile care promovează proiectele 

prioritare pentru economia națională, cu condiția că toate cerințele legii sunt 

realizate. 

 diminuarea treptată a datoriei Guvernului față de Banca Națională a Moldovei. 

 dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat. 

 Politica în domeniul datoriei de stat externe pentru anii 2015-2017 va fi orientată spre 

contractarea împrumuturilor de stat externe pe termen mediu și lung, ținând cont de frontiera 

cost/risc. 

 Politica în domeniul datoriei de stat interne va fi orientată pe continuarea dezvoltării pieței 

interne a valorilor mobiliare de stat, precum și diminuarea treptată a datoriei Guvernului față 

de Banca Națională a Moldovei. 

 

3.7.3. Prognoza soldului datoriei de stat și a plăților aferente pe anii 

2015-2017 
                                                                                                                                                                    

 Soldul datoriei de stat, pe parcursul anilor 2015-2017, conform prognozelor se va majora de 

la 28 701,8 mil lei în 2015 până la 33 4703 mil. lei în 2017 sau cu 16,6 la sută. Această 

creștere va avea loc în mare parte din contul majorării datoriei de stat externe.  

 Ca pondere în PIB, soldul datoriei de stat se va diminua pe  parcursul anilor 2015-2017, de 

la 24,0 % în anul 2015 până la 23,5 % în 2017.    

 În baza prognozei fluxurilor de intrări din 

surse externe, precum și a fluctuației 

cursului valutar, se prognozează că 

datoria de stat externă va înregistra o 

creștere de la 21 132,3 mil. lei la sfârșitul 

anului 2015 (1 565,4 mil. dolari SUA) 

până la 25 200,8 mil. lei (1 917,9  mil. 

dolari SUA) la sfârșitul anului 2017, ceea 

ce reprezintă o creștere cu circa 19,3%.  
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politicii în 
domeniul 

datoriei de 
stat 
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 Ponderea datoriei de stat externe în PIB pe parcursul anilor 2015–2017 se va încadra în 

intervalul 17,7% - 17,9%.  

 Pe termen mediu, datoria de stat 

internă se va majora de la 7 569,5 mil. 

lei la finele anului 2015 până la          

8 269,5 mil. lei la finele anului 2017. 

Majorarea datoriei de stat interne cu 

circa 9,2 la sută se explică prin 

finanțarea internă netă pozitivă, ca 

urmare a emiterii valorilor mobiliare 

de stat pe piața primară, micșorării 

datoriei Guvernului față de Banca 

Națională a Moldovei și răscumpărării 

VMS emise pentru asigurarea stabilității financiare. 

 Totodată, ca pondere în PIB aceasta va descrește de la 6,3% la finele anului 2015 până la 

5,8% la finele anului 2017, fapt ce se explică prin creșterea valorii PIB-ului în ritmuri mai 

rapide decât a soldului datoriei de stat interne. 

 La capitolul finanțare externă, se estimează că pentru anii 2015-2017 Guvernul va beneficia 

de granturi și împrumuturi externe în sumă totală de circa 13 005,1 mil. lei (970,6 mil. 

dolari SUA). Pentru susținerea bugetului vor fi atrase 4 636,4  mil. lei (35,7%), iar pentru 

realizarea proiectelor finanțate din surse externe vor fi obținute 8 368,7 mil. lei (64,3%). 

 Evoluția intrărilor de împrumuturi și granturi se prezintă în tabelul 9. 

Tabelul  9. Intrări de împrumuturi și granturi, 2012-2017                                            mil. lei 

Indicatori 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

executat aprobat estimat 

Finantarea externă 3 231,7 3 164,2 4 639,3 4 618,5 4 395,6 3 991,0 

împrumuturi 1 763,2 1 271,3  2 189,0 2 553,0 3 172,9 3 109,8 

granturi 1 468,5 1 892,9 2 450,3 2 065,5 1 222,7 881,2 

inclusiv          

Proiecte finanțate din surse externe 2 016,9 2 360,5 2 682,2 3 013,2 2 739,0 2 616,6 

împrumuturi 1 308,5 1 172,0 1 278,7 1 855,9 2 562,8 2 581,8 

granturi 708,4 1 188,5 1 403,5 1 157,3 176,2 34,8 

Susținerea bugetului de stat 1 214,8 803,7 1 957,1 1 605,3 1 656,6 1 374,4 

împrumuturi 454,7 99,3 910,3 697,1 610,1 528,0 

granturi 760,1 704,4 1 046,8 908,2 1046,5 846,4 

 

 La capitolul finanțare internă, veniturile suplimentare obținute din comercializarea VMS pe 

piața primară  în anii 2015-2017,  500,0 mil. lei în anul 2015,  și câte 400,0  mil. lei în anii 

2016-2017, vor fi utilizate pentru finanțarea măsurilor prevăzute în bugetul de stat.  

 Totodată, se preconizează a diminua treptat datoria Guvernului față de Banca Națională a 

Moldovei, cu câte 50 mil. lei în anii 2015-2017. Iar în anul 2015 vor fi răscumpărate în 

totalitate VMS emise pentru asigurarea stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei. 

 Pentru serviciul datoriei de stat pe parcursul anilor 2015-2017 se preconizează de a utiliza 

mijloace în sumă de 2 284,4 mil. lei, dintre care:  
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 pentru serviciul datoriei de stat externe –   719,5 mil. lei (31,5%);  

 pentru serviciul datoriei de stat interne – 1 564,9 mil. lei (68,5%).  

 Pentru deservirea datoriei de stat externe în perioada 2015-2017 se prevede de a direcționa 

circa 3 012,6 mil. lei (225,2 mil. dolari SUA), dintre care pentru rambursarea sumei 

principale – 2 293,1  mil. lei (171,5 mil. dolari SUA) și pentru serviciul datoriei de stat 

externe  - 719,5 mil. lei (53,7 mil. dolari SUA).  

 Evoluția cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat externe se prezintă în tabelul 10.  

Tabelul 10. Deservirea datoriei de stat externe, 2012-2017 

Indicatori U/M 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

executat aprobat estimat 

Deservirea datoriei de stat 

externe  mil.lei 775,9 869,5 863,5 941,2 939,0 1 132,3 

rambursarea sumei principale mil.lei 599,3 683,3 632,3 697,0 698,3 897,8 

serviciul datoriei de stat externe mil.lei 176,6 186,2 231,2 244,2 240,7 234,5 

  mil.USD 63,9 69,1 66,1 69,3 70,2 85,8 

rambursarea sumei principale mil.USD 49,4 54,3 48,4 51,3 52,2 68,0 

serviciul datoriei de stat externe mil.USD 14,5 14,8 17,7 18,0 18,0 17,8 

 La capitolul serviciul datoriei de stat interne în perioada anilor 2015-2017 se prevăd 

cheltuieli în sumă de 1 564,9 mil. lei, dintre care 1 207,0 mil. lei vor fi utilizate pentru plata 

dobânzii și cupoanelor la VMS emise pe piața primară, 357,9 mil. lei – pentru plata dobânzii 

la VMS convertite și 0,01 mil. lei – pentru plata cupoanelor la VMS emise pentru asigurarea 

stabilității financiare. 

 În fiecare dintre anii 2015, 2016, si 2017, cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne 

se prevăd a fi mai mari decât nivelul cheltuielilor anului 2014 în legătură cu majorarea 

soldului datoriei de stat interne în această perioadă. 

 Evoluția cheltuielilor pentru serviciul datoriei de stat interne se prezintă în tabelul 11. 

Tabelul 11. Serviciul datoriei de stat interne, 2012-2017                                                  mil. lei 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Indicatori executat aprobat estimat 

Serviciul datoriei de stat interne,  489,8 306,4 428,2 495,5 522,2 547,2 

inclusiv       

VMS emise pe piața primară 334,8 218,3 298,2 373,2 402,9 430,9 

VMS convertite 155,0 88,1 130,0 122,3 119,3 116,3 

VMS emise pentru asigurarea 

stabilității financiare 0,03 0,02 0,02 0,01 0,0 0,0 

 La capitolul  finanțarea netă în perioada anilor 2015-2017,  finanțarea internă netă va indica o 

valoare pozitivă constantă. 

 În aceeași perioadă finanțarea externă netă va avea o valoare pozitivă cu o tendință ascendentă 

în anii 2015-2016, după care va urma o diminuare în anul 2017.  

 Finanțarea externă și internă netă pe anii 2012-2017 se prezintă în tabelul 12.                                            

         Tabelul 12. Finanțarea externă și internă netă, 2012-2017                                            mil. lei 

Indicatori 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

executat aprobat estimat 

Finanțarea externă netă 1 163,9 588,0 1 556,7 1 856,0 2 474,6 2 212,0 

Finanțarea internă netă 317,0 516,9 336,9 356,9 350,0 350,0 

* Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii. 
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Capitolul IV. Cadrul macro-fiscal 

 

         Cadrul macro-fiscal 
 

 Cadrul de resurse estimat pentru anii 2015-2017 este menit să mențină în continuare reformele 

structurale, în condițiile unor constrângeri de cheltuieli și atingerii obiectivului durabilității 

sistemului  finanțelor publice, prin menținerea unui deficit al BPN la nivel sustenabil, și în 

scopurile evitării/diminuării riscurilor legate de șocuri interne și externe.  

 Reieșind din aceste premise, evoluția cadrului macro-fiscal pe anii 2011-2017 se prezintă în 

tabelul 13. 

    Tabelul  13 .Evoluția cadrului macro-fiscal al bugetului public național pe anii 2011-2017, mil. lei 

 

 

 Evoluția indicatorilor cadrului macro-fiscal pe anii 2015-2017 denotă o tendință de diminuare 

a proporțiilor sectorului public în PIB, reducerea deficitului bugetar ca pondere în PIB, 

asigurarea controlului programelor de cheltuieli publice, precum și a nivelului de îndatorare a 

statului, ca factori 

determinanți ai stabilității 

macro-fiscale. 

 Evoluția veniturilor, 

cheltuielilor și deficitului 

bugetar pe anii 2011-2017, 

ca indicatori principali care 

caracterizează cadrul macro-

fiscal al bugetului public 

național, se prezintă în 

graficul 7. 

 Resursele bugetare pe anii 

2015-2017 se redistribuie 

între bugetele și fondurile 

publice după cum urmează: 

bugetul de stat, bugetele UAT, BASS și FAOAM. Circa 43-44 la suta din veniturile proprii ale 

Aprobat 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Venituri  BPN 30139,7 33530,3 36899,2 40442,5 44221,4 46708,0 49844,0 

     Ponderea în PIB (%)  36,6 38,0 36,9 38,1 37,0 35,9 35,0 
Cheltuieli BPN 32101,0 35373,4 38651,4 43242,8 47206,5 49960,6 52840,8 

     Ponderea în PIB (%)  39,0 40,1 38,7 40,8 39,5 38,4 37,1 

Deficit bugetar -1961,3 -1843,1 -1752,2 -2800,3 -2985,0 -3252,6 -2996,8 

     Ponderea în PIB (%)  -2,4 -2,1 -1,8 -2,6 -2,5 -2,5 -2,1 

Deficit primar -1288,0 -1148,8 -1259,5 -2140,9 2245,4 -2489,7 -2215,1 

     Ponderea în PIB (%) -1,6 -1,3 -1,3 -2,0 -1,9 -1,9 -1,6 

Deficit fara granturi -3666,4 -3479,6 -3835,6 -5269,0 -5065,5 -4490,1 -3893,0 
      Ponderea în PIB (%) -4,5 -3,9 -3,8 -5,0 -4,2 -3,5 -2,7 

Produsul Intern Brut 82349 88228 99879 106100 119400 130100 142600 

Executat Estimat 

Evoluția 
indicatorilor 

macro-

fiscali Graficul  7. Evoluţia cadrului macro-fiscal în PIB pe anii 2011-2017 
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bugetului de stat în această perioadă sînt redistribuite la alte bugete prin intermediul 

transferurilor. 

 Estimările cadrului bugetar pe termen mediu, pe componentele bugetului public național, se 

prezintă în tabelul 14.  

       Tabelul 14. Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 2014-2017, mil.lei 

 

 
 

  Cadrul detaliat de resurse și cheltuieli ale bugetului public național, precum și componentele 

acestuia pe anii 2011-2017, se prezintă în anexele 2-6 la prezentul document. 

 
 

4.1.  Veniturile bugetului public național 
 

 Veniturile bugetului public național în anul 2013 au insumat 36899,2 mil. lei, reprezintînd 

36,9 la sută ca pondere în PIB. Comparativ cu anul anterior veniturile au avut o evoluție 

pozitivă, creșterea nominală înregistrată fiind de 10 la sută. Încasările bugetare au fost 

influențate atât de evoluțiile economice cât și de deciziile de politică bugetar-fiscală adoptate. 

 Pentru anul 2014 veniturile au fost aprobate la nivel de 38,1% din PIB, totodată crescind in 

valoare nominală pîna la 40442,5 mil.lei. 

aprobat aprobat

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Total venituri BPN 40442,5 44221,3 46708,1 49844 38,1% 37,0% 35,9% 35,0%

Bugetul de stat 25814,8 28879,6 30107,6 31723,4 24,3% 24,2% 23,1% 22,2%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bugetele UAT 9552,9 10629,8 11173,8 11625,3 9,0% 8,9% 8,6% 8,2%

5952,1 7352,7 7706,7 7932,4 5,6% 6,2% 5,9% 5,6%

BASS 12035,9 13728,2 14720,7 15840,6 11,3% 11,5% 11,3% 11,1%

3462,7 4410,3 4568,2 4713,1 3,3% 3,7% 3,5% 3,3%

FAOAM 4723,6 4953,3 5288,4 5767,5 4,5% 4,1% 4,1% 4,0%

2269,5 2206,1 2307 2466,8 2,1% 1,8% 1,8% 1,7%

Total cheltuieli BPN 43242,8 47206,3 49960,7 52840,8 40,8% 39,5% 38,4% 37,1%

Bugetul de stat 28217,9 31764,6 33260,2 34620,2 26,6% 26,6% 25,6% 24,3%

11684,3 13969,1 14581,9 15112,3 11,0% 11,7% 11,2% 10,6%

Bugetele UAT 9730,1 10729,8 11273,8 11725,3 9,2% 9,0% 8,7% 8,2%

0,5 0,5 0,5 0,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BASS 12155,9 13728,2 14720,7 15840,6 11,5% 11,5% 11,3% 11,1%

FAOAM 4823,6 4953,3 5288,4 5767,5 4,5% 4,1% 4,1% 4,0%

Deficit (-) / Excedent (+) -2800,4 -2985 -3252,6 -2996,8 -2,6% -2,5% -2,5% -2,1%

Bugetul de stat -2403,1 -2885 -3152,6 -2896,8 -2,3% -2,4% -2,4% -2,0%

Bugetele UAT -177,2 -100 -100 -100 -0,2% -0,1% -0,1% -0,1%

BASS -120 0 0 0 -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

FAOAM -100 0 0 0 -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

PIB 106100 119400 130100 142600

mil. lei % in PIB

estimatestimat

inclusiv transferuri

inclusiv transferuri

inclusiv transferuri

inclusiv transferuri

inclusiv transferuri

inclusiv transferuri

Estimările 
cadrului 

bugetar pe 
termen 

 mediu 

Evoluția 
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 Proiecția veniturilor bugetului public 

național pe termen mediu (2015-

2017) s-a realizat pe baza 

indicatorilor macroeconomici 

estimați, precum și a reglementărilor 

prevăzute în domeniul fiscal și 

vamal pe această perioadă. Pe 

termen mediu majoritatea tipurilor 

de venituri bugetare se va înscrie pe 

un trend ascendent în valoare 

absolută, în timp ce raportat la PIB, 

totalul acestora va avea o evoluție 

ralativ constantă. Evoluția 

veniturilor bugetului public național 

se prezintă în graficul 8. 

 Veniturile fiscale reprezintă și în continuare partea majoră din veniturile bugetlui public 

național, constituind în anul 2013 circa 85 la sută din totalul veniturilor, și circa 31,4 la sută ca 

pondere în PIB. Din acestea 45,5 la sută reprezintă veniturile directe și 54,5 la sută cele 

indirecte. TVA a ramas principala sursa de venit, constituid circa 33 la sută în totalul veniturilor 

bugetului public național. 

 Pe termen mediu se prognozează 

că ponderea veniturilor fiscale în 

totalul veniturilor bugetului public 

va crește către anul 2017 pînă la 

91,1 la sută, ca pondrere în PIB 

menținîndu-se în jur de circa 31,8 

la sută. Parțial această se explică 

prin punerea în aplicare din anul 

2015 a regimului de liber schimb 

cu Uniunea Europeană prevăzut în 

Acordul de instituire a zonei de 

Liber Schimb Aprofundat și 

Cuprinzător va contribui la 

creșterea încasărilor din TVA. 

Totodată, ponderea veniturilor 

directe în totalul veniturilor fiscale 

va crește pănă la 46,8 la sută, iar celor indirecte respectiv va descrește la 53,2 la sută către anul 

2017. Evoluția veniturilor bugetului public național în structură se prezintă în graficul 9. 

 

 Veniturile nefiscale au  însumat  2130,1 mil. lei în anul 2013, ce constituie 5,8 la sută din 

totalul veniturilor publice. Pentru perioada de prognoză acestea vor rămâne la nivel de 2200 – 

2400 mil. lei anual în sume nominale, iar ca pondere în suma totală vor scădea până la 4,4 la 

sută.  

 Veniturile fondurilor și mijloacelor speciale au atins suma de 1290,6 mil. lei în anul 2013, și 

similar veniturilor nefiscale se vor cunoaște o creștere nesemnificativă pentru perioada de 

Veniturile 
nefiscale, 

fondurile și 
mijloacele 

speciale     

Veniturile 

fiscale 

Graficul 8. Evoluţia veniturilor bugetului public naţional pe 

anii 2011-2017 
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prognoză. Ca pondere în suma totală a veniturilor acestea se vor reduce de la 3,5 la sută în anul 

2013 până la 2,7 la sută în anul 2017.  

 

 În ultimii ani granturile, în special cele externe, au deținut  o pondere tot mai mare în veniturile 

bugetului public național, atingând în anul 2013 o pondere de 5,6 la sută, sau în valori nominale 

2083,5 mil. lei. Circa 60 la sută din acestea reprezintă granturile pentru proiectele finanțate din 

surse externe, iar 33,8 la sută cele destinate suportului bugetar din partea Uniunii Europene.  

 Pentru perioada 2015-2017 se estimează o reducere a granturilor externe destinate 

proiectelor finanțate din surse externe, deoarece se finisează  Programul susținut de Guvernul 

SUA prin intermediu Fondului ”Provocările Mileniului – Moldova”, dar o creștere a celor 

destinate suportului bugetar, datorită lărgirii ariei de acoperire cu suportul din partea Uniunii 

Europene în baza semnării a unui program nou care cuprinde perioada anilor 2014-2017. Pentru 

2015-2017 se estimează că BPN va beneficia de granturi externe în volum de circa  311,3 mil. 

dolari SUA. Evoluția veniturilor bugetului public național din granturi externe se prezintă în 

tabelul 15. 

Tabelul 15. Evoluția granturilor externe  pe anii 2011-2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

aprobat

Granturi, total

mil. lei 1620,9 1582,2 2047,5 2459,2 2070,9 1228,1 886,7

mil. dolari SUA 138,1 130,7 162,6 188,3 152,4 91,8 67,2

mil. lei 998,1 847,6 805,1 1055,7 913,6 1052,0 851,9

mil. dolari SUA 85,0 70,0 63,9 80,8 67,2 78,6 64,5

mil. lei 622,8 734,6 1242,4 1403,5 1157,3 176,1 34,8

mil. dolari SUA 53,0 60,7 98,7 107,5 85,2 13,2 2,6

Granturi (proiecte finantate din surse externe)

Granturi (suport bugetar)

executat estimat

Granturile  
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4.2.  Cheltuielile bugetului public național 
 

  În anii 2011-2013, volumul total al cheltuielilor publice în valoare nominală a crescut anual cu 

cote de 10,2%  și 9,3%, respectiv, în timp ce evoluția acestora exprimată ca pondere în PIB a 

marcat o mică diminuare de la 

39,0% în anul 2011 până la 

38,7% în anul 2013. Pe 

perioada de prognoză, acestea 

vor continua tendința de 

diminuare a ponderii lor în 

PIB, înregistrând circa 37,1% 

către anul 2017. 

 Ritmurile lente de creștere a 

cheltuielilor publice pe termen 

mediu vor oferi posibilități de 

îmbunătățire a poziției fiscale a 

bugetului public. 

 Evoluția cheltuielilor publice 

pe anii 2011-2017, în termeni 

nominali și ca pondere în PIB, 

este reflectată în graficul 10.  

 În aspectul componentelor  bugetului public național, reducerea cea mai mare ca pondere în 

PIB se atestă la bugetul de stat – de la 26,6% la 24,3%, ca rezultat al politicii de consolidare a 

reformelor menite să mențină sub control cheltuielile și, respectiv, poziția fiscală a bugetului, 

celelalte bugete își vor diminua ponderea sa în PIB mai lent, respectiv: BUAT – cu 0,8 p.p., 

BASS – cu 0,4 p.p., și 

FAOAM – cu 0,1 p.p. 

 În structura cheltuielilor 

bugetului public 

național pe 

componente, pentru anii 

2015-2017 nu se atestă 

modificări esențiale, 

partea majoră constituind 

programele finanțate de 

la bugetul de stat – în 

mediu circa 37,3% din 

totalul cheltuielilor 

publice. În aceiași 

perioadă ritmurile de 

creștere a cheltuielilor 

componentelor bugetului 

public național atestă o tendință relativ identică. Evoluția structurii cheltuielilor publice pe 

componente bugetare se prezintă în graficul 11. 
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4.3.  Deficitul (soldul) bugetului public național și sursele de finanțare 
 

 Bugetul public național a demonstrat în ultimii ani o tendință constantă  de reducere a 

deficitului bugetar de la 2,4 % în PIB în anul 2011 până la 1,8% în PIB în anul 2013. În afară 

de această, tot în această perioadă se conturează o evoluție pozitivă în evoluția structurii surselor 

de finanțare a deficitului bugetar, prin atragerea tot mai sporită a surselor interne de finanțare a 

deficitului, astfel ca în anul 2013 finanțarea internă, externă și restul surselor (inclusiv 

mijloacele din privatizarea patrimoniului public) au reprezentat fiecare în jur de o treime în total 

surselor de finanțare a deficitului bugetar. 

 Pentru perioada de referință prognoza surselor de finanțare are la bază următoarele asumări: 

 Mijloacele din vânzarea și privatizarea patrimoniului public se vor menține la un 

nivel constant de circa 290 mil. lei anual; 

 Finanțarea interna netă din contul plasării VMS pe piața internă se va realiza la 

nivel de 400-500  mil lei anual; 

 Finanțarea externă netă va fi în creștere în special din contul finanțării proiectelor 

finanțate din surse externe, și va reprezenta principala sursă de finanțare a deficitului 

bugetar. 

 Evoluția surselor de finanțare ale bugetului public național pe anii 2011-2017 se prezintă în 

tabelul 16. 

       Tabelul 16. Evoluția surselor de finanțare ale BPN pe anii 2011-2016  mil.lei 

 

 
 

 Reieșind din identificarea surselor de finanțare și a obiectivului de deficit bugetar  pentru anii 

2015-2017 se estimează ca 

deficitul bugetului public 

național se va menține la un 

nivel de 2,5% în PIB în anii 

2015-2016, până la 2,1 % în 

PIB către anul 2017. 

Creșterea relativă a acestui 

indicator față de realizările 

din anii premergători se 

explică și prin faptul că 

finanțarea proiectelor de 

investiții pe viitor se va 

realiza preponderent din 

împrumuturi, granturile 

aprobat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total surse de finantare 2096,0 1757,1 1608,2 2800,3 2985,0 3252,6 2996,8

Finantarea internă netă 22,0 239,4 585,5 657,4 414,5 402,3 372,2

Finantarea externă netă 588,7 1215,3 516,2 1657,3 2062,1 2583,0 2237,3

Mijloacele din vînzarea şi 

privatizarea patrimoniului public 348,1 304,7 320,6 315,3 297,1 286,4 287,4

Modificarea soldurilor la conturi 1137,2 -2,3 185,9 170,3 211,3 -19,1 99,9

executat estimat

Finanțarea 
deficitului 
bugetar -

preponderent 
din sursele 

externe   

Graficul 12. Evoluţia deficitului BPN și a PFSE, % in PIB, 2011-2017 
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pentru aceste proiecte fiind în scădere. Astfel, exceptând deficitul proiectelor finanțate din surse 

externe, deficitul BPN va constitui 0,9% din PIB în anul 2015,  0,5% în anul 2016, și 0,3% în 

anul 2017. Evoluția deficitului BPN și a proiectelor finanțate din surse externe ca pondere în 

PIB se prezintă în graficul 12. 

 

 

4.4. Indicatorii bugetului de stat 
 

 

 Veniturile bugetului de stat în anul 2013 au constituit 22436.4 mil. lei, cu o creștere față de 

anul precedent cu 11,7 la sută. În raport cu PIB veniturile bugetului de stat s-au menținut la 

nivel de 22,5 la sută. Ca pondere în totalul veniturilor BPN, veniturile bugetului de stat au 

constituit circa 61 la sută.  Principală sursă de venit au reprezentat-o veniturile fiscale, care au 

deținut circa 79,5 la sută din totalul veniturilor bugetului de stat. O altă sursă importantă de 

venituri o reprezintă granturile, în special cele externe, care în anul 2013 dețin 8,7 la sută din 

venituri.  

 Pe termen mediu veniturile bugetului de stat vor crește de la 28879,6 mil. lei în 2015 până la 

31723,4 mil. lei în 2017, ritmul mediu anual de creștere fiind de circa 5 la sută.  Ca pondere în 

veniturile bugetului public național bugetul de stat va deține circa 64 la sută, fapt ce se 

datorează faptului implementării începând cu 1 ianuarie 2014 a noului sistem de stabilire a 

relațiilor între bugetul de stat și bugetele UAT, prin care o parte din veniturile care anterior erau 

sursă de formare a bugetelor UAT, se preiau la bugetul de stat.  

 Sursă principală de venituri pe termen mediu rămâne a fi veniturile fiscale, ponderea cărora în 

totalul veniturilor bugetului de stat va crește de la 84,4 la sută în anul 2015 până la 90,4 la sută 

în anul 2017. Totodată, în această perioadă, va descrește lent ponderea veniturilor nefiscale, 

mijloacelor și fondurilor speciale în totalul veniturilor bugetului de stat de la  8,4 la sută - în 

anul 2015 până la 6,8 la sută - în anul 2017. Pe parcursul anilor 2015-2017, la bugetul de stat 

vor continua să fie atrase surse nerambursabile de la partenerii externi de dezvoltare, cu toate 

acestea, ponderea granturilor în suma totală a veniturilor va descrește de la 7,2 la sută - în anul 

2015 până la 2,8 la sută - în anul 2017. 

 Veniturile bugetului de stat pe componentele acestuia se prezintă în tabelul 17. 

Tabelul 17. Evoluția veniturilor bugetului de stat pe componente, pe anii 2011-2017    

    mil.lei 

 

Aprobat 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bugetul de stat pe toate  
componentele 18639 20090,7 22436,4 25814,8 28879,6 30107,5 31723,2 

componenta de baza 16465,1 17791,9 20125,6 23303,2 26662,8 28860,9 30618 
ponderea in suma totala (%) 88,3% 88,6% 89,7% 90,3% 92,3% 95,9% 96,5% 

proiectele finanțate din surse  
externe  668,3 773,1 1256,7 1403,5 1157,3 176,1 34,8 

ponderea in suma totala (%) 3,6% 3,8% 5,6% 5,4% 4,0% 0,6% 0,1% 

mijloace speciale 1168,5 1173,3 701,6 698,2 699,3 702,1 702,1 
ponderea in suma totala (%) 6,3% 5,8% 3,1% 2,7% 2,4% 2,3% 2,2% 

fondurile speciale 355,2 359,1 385,6 430 381,3 389,5 389,5 
ponderea in suma totala (%) 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,3% 1,3% 1,2% 

Estimat Executat 

Veniturile 
bugetului  
de stat – 
tendințe 

recente 

Veniturile 
bugetului  
de stat – 

estimări pe 
termen 
 mediu 
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 Cheltuielile bugetului de stat în 

anii 2015-2017 vor înregistra o 

creștere relativă de 12,6%, 4,7% și 

4,1% anual. Tendința respectivă 

este determinată de evoluția 

componentelor bugetului de stat, în 

special legată de preluarea la 

bugetul de stat de la bugetele UAT a 

cheltuielilor pentru finanțarea  

învățământului secundar general, 

plăților sociale și alte competențe 

delegate de către autoritățile publice centrale.  

 Componenta de bază în anii de prognoză se estimează cu o creștere, respectiv de 15,0%, 6,3% 

și 5,2%. Cheltuielile componentei de bază mențin cota majoră în totalul cheltuielilor bugetului 

de stat, care va constitui 86,8% în 2015, 88,1% în 2016 și 89,0% în 2017.  

 Volumul cheltuielilor la componentele mijloace speciale și fonduri speciale, pentru anii 

2015-2017, se mențin practic la același nivel. Respectiv, proiectele finanțate din surse externe, 

pe termen mediu, 

comparativ cu anul 

2014, vor înregistra 

creștere doar în anul 

2015, cu circa 2,3%. 

Această modificare în 

evoluție este determinată 

de perioada de 

implementare a 

portofoliului actual de 

proiecte, precum și 

disponibilitatea 

informației privind 

lansarea noilor proiecte 

finanțate din surse 

externe. 

 Evoluția indicatorilor bugetului de stat se prezintă în graficul 10. 

 Bugetul de stat pe termen mediu se va solda cu deficit, preponderent, din contul deficitului 

proiectelor finanțate din surse externe. Pentru anul 2015 deficitul bugetului de stat se 

planifică în mărime de 2,4% din PIB, dintre care deficitul proiectelor finanțate din surse externe 

va constitui 1,6% în PIB. Pentru următorii doi ani deficitul bugetului de stat la fel va fi generat 

de proiectele finanțate din surse externe în proporție de peste 83-90 la sută, și se estimează la 

nivel de 2,4-2,0% din PIB. Evoluția deficitului bugetului de stat pe componentele acestuia pe 

anii 2011-2017 se prezintă în tabelul 18. 

 

 

Cheltuielile 
bugetului de 

stat vor 
înregistra o 

creștere 

relativa   

mil.lei

2015 2016 2017

Total 31764,7 33260,2 34620,2

inclusiv transferuri între componente 21,1 21,0 21,0

Componenta de bază 27580,8 29305,9 30818,4

Mijloace speciale 699,3 702,1 702,1

Fonduri speciale 434,8 481,9 481,9

Proiecte finantate din surse externe 3070,9 2791,3 2638,8

Prognoze

Graficul 10.  Evoluţia indicatorilor bugetului de stat,2011 - 2017 
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      Tabelul 18. Evoluția deficitului bugetului de stat pe componente, pe anii 2011-2017 

 
        
 4.5. Indicatorii bugetelor unităților administrativ - teritoriale (UAT) 

 
 Analiza bugetelor unităților administrativ-teritoriale denotă că, baza fiscală a unităților 

administrativ-teritoriale rămâne a 

fi insuficientă pentru acoperirea 

cheltuielilor, suportate din contul 

bugetelor UAT. Evoluțiile 

economice, sociale și politice din 

ultimii ani au pus în evidență 

necesitatea unei reforme 

profunde în domeniul 

administrației publice, în special 

al celei locale, necesitatea 

înlocuirii structurilor ierarhizate 

cu structuri descentralizate, cu 

accentul pe creșterea 

semnificativă a autonomiei 

locale.  

 Prognoza indicatorilor macrofinanciari ai bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anii 

2015-2017 are la bază estimări în condițiile noului sistem de formare a bugetelor UAT. Evoluția 

principalilor indicatori al bugetelor UAT pe anii 2011-2017 se prezintă în graficul 14.  

 Evoluția bugetelor UAT pe anii 2011-2017, denotă o creștere continuă a veniturilor și 

cheltuielilor, inclusiv pe anii 2015-2017, când se va implementa noul sistem de formare a 

bugetelor UAT, totodată, având ca efect consolidarea autonomiei financiare la nivel local. 

  Astfel, veniturile bugetelor UAT pentru anul 2015 se estimează în sumă de 10 629,8 mil.lei, cu 

11,3% mai mult  decât  aprobat 2014. În următorii ani acestea vor continua să crească anual în 

mediu cu circa 4,6% și vor însuma 11 173,8 mil.lei – în anul 2016 și 11 625,3 mil.lei – în anul 

2017. 

Aprobat 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bugetul de stat cu toate  
componentele 

-1365,1 -1584,7 -1464,8 -2403,1 -2885 -3152,6 -2896,8 
ponderea in PIB (%) -1,7% -1,8% -1,5% -2,3% -2,4% -2,4% -2,0% 

componenta de baza -815,2 -434,9 -49,9 -686,3 -918 -445,0 -200,4 
ponderea in suma totala (%) 59,7% 27,4% 3,4% 28,6% 31,8% 14,1% 6,9% 

ponderea in PIB (%) -1,0% -0,5% 0,0% -0,6% -0,8% -0,3% -0,1% 

proiectele finanțate din surse  
externe  -664,1 -1228,8 -1361,9 -1599,2 -1913,5 -2615,2 -2604 

ponderea in suma totala (%) 48,6% 77,5% 93,0% 66,5% 66,3% 83,0% 89,9% 
ponderea in PIB (%) -0,8% -1,4% -1,4% -1,5% -1,6% -2,0% -1,8% 

mijloace speciale 15,7 35,8 -19,2 -73,7 
ponderea in suma totala (%) -1,2% -2,3% 1,3% 3,1% 

ponderea in PIB (%) -0,1% 

fondurile speciale 98,5 43,2 -33,8 -43,9 -53,5 -92,4 -92,4 
ponderea in suma totala (%) -7,2% -2,7% 2,3% 1,8% 1,9% 2,9% 3,2% 

Executat Estimat 

Indicatorii  
bugetelor  

UAT  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

executat aprobat estimat

Venituri 7 660,9 8 780,9 9 445,8 9 552,9 10 629,8 11 173,8 11 625,3

Cheltuieli 8 149,6 8 920,6 9 534,7 9 730,1 10 729,8 11 273,8 11 725,3

Deficit -488,7 -139,7 -88,9 -177,2 -100,0 -100,0 -100,0

-2 000,0

0,0

2 000,0

4 000,0

6 000,0

8 000,0

10 000,0

12 000,0

14 000,0

m
il.

 le
i

Graficul  14. Evoluția bugetelor UAT pe anii 2011 - 2017
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 Cheltuielile bugetelor unităților administrativ-teritoriale în anii 2015-2017 se estimează cu o 

creștere anuală în mediu de 6,5% și vor constitui în anul 2015 –  10 729,8 mil. lei și câte 11 

273,8 și 11 725,3 mil. lei în următorii doi ani. 

 Bugetele unităților administrativ-teritoriale pe anii 2015-2017 se estimează cu un deficit în 

sumă de 100 mil.lei, care se acoperă din contul surselor externe de finanțare a deficitului, 

precum și a mijloacelor din vânzarea și privatizarea patrimoniului public. 

 

4.6. Indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) 
 

 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv transferurile de la bugetul de stat) pe 

anul 2015 se prognozează în volum de 13 728,2 mil.lei cu o creștere de 14,1 % față de veniturile 

aprobate pe anul 2014, și vor continua să crească și în anii estimativi, astfel în anul 2017 

atingând cifra de 15840,6 mil.lei. Ca pondere în PIB, veniturile bugetului asigurărilor sociale de 

stat se vor menține în mediu pe parcursul anilor 2015-2017 la nivel de 11,3%. Sursa principală a 

veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe termen mediu, rămân a fi în continuare 

veniturile din contribuțiile de asigurări sociale de stat, care vor varia între 67,8 la sută și 70,2 la 

sută în totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. În sumă absolută contribuțiile de 

asigurări sociale de stat vor crește de la 9313,2 mil.lei în anul 2015 la 11122,8 mil.lei în anul 

2017.  

 Transferurile de la bugetul de stat pe termen mediu vor varia în totalul veniturilor bugetului 

asigurărilor sociale de stat de la 32,1 la sută până la 29,7 la sută în anul 2017.   

 Pentru acoperirea insuficienței de venituri proprii a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe 

parcursul anilor 2015-2017 vor fi transferate cumulativ mijloace de la bugetul de stat în sumă de 

3667,8 mil.lei, inclusiv 2015 – 1203,4 mil.lei, 2016 – 1233,1 mil.lei și 2017 – 1231,3 mil.lei.  

 Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, au evoluat ascendent în ultimii ani și această 

tendință se urmărește și pe 

termen mediu. Astfel, 

cheltuielile bugetului 

asigurărilor sociale de stat în 

comparație cu cele aprobate 

pentru  2014 vor crește în anii 

2015-2017 în mediu cu 

12,9% în anul 2015, cu 

21,1% în anul 2016 și cu 

30,3% în anul 2017, și vor 

atinge volumul de 15840,6 

mil.lei.  

 Pe anii 2015-2017 se 

prognozează bugetul 

asigurărilor sociale de stat a fi 

un buget echilibrat. Evoluția indicatorilor BASS pe anii 2012-2017 se prezintă în graficul 15. 

 

 

Veniturile 

BASS  

Cheltuielile 
BASS sunt in 

creștere 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

executat aprobat estimat

Venituri 9721,5 10589,9 12035,8 13728,2 14720,7 15840,7

Cheltuieli 9755,2 10716,2 12155,8 13728,2 14720,7 15840,7

Deficit/excedent -33,7 -126,3 -120,0 0,0 0,0 0,0
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Graficul 15. Evoluția bugetului asigurărilor sociale de stat pe anii 

2012-2017
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4.7. Indicatorii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală 
(FAOAM)      

 
 Veniturile Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală se prognozează pentru anul 

2015 în sumă de 4953,3 mil.lei, cu o majorare față de aprobat pentru anul 2014 aprobat cu 

4,9%. Pe parcursul următorilor doi ani, veniturile date vor continua lent să crească, constituind 

în anul 2016 – 5288,4 mil.lei și în anul 2017– 5767,5 mil.lei. 

 Veniturile din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pe parcursul anilor 2015-

2017 vor constitui de la 55,2 la sută în anul 2015 până la 57,0 la sută în anul 2017 în totalul 

veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și vor atinge în anul 2015 – 

2735,2 mil.lei, anul 2016 – 2969,4 mil.lei și anul 2017 – 3288,7 mil.lei. 

 Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost stabilit în volum de 

8% (4,0%-achitate de angajat și 4,0%-achitate de angajator) pentru anul 2015 și se va menține 

pentru anii 2016 și 2017.  

 Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă pentru anul 2015 va 

constitui 4320,0 lei, în 2016 – 4728,0 lei, în 2017 – 5184,0 lei, și a fost calculată în conformitate 

cu prevederile articolul 17 alineatul (4) din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire 

la asigurarea obligatorie de asistență medicală, prin aplicarea primei de asigurare în formă 

procentuală la salariul nominal, prognozat pe anul respectiv 2015 – 4500,0 lei, 2016-4925,0 lei, 

2017 – 5400,0 lei 

 Transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

participă la formarea veniturilor bugetului dat în măsură de circa 44,5 la sută și se estimează în 

anii 2015-2017 în volum de 2206,1 mil.lei, 2307,0 mil.lei și 2466,8 mil.lei. 

 Cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, fiind dependente de baza de 

venituri proprii – primele de 

asigurare și de volumul de 

cheltuieli pe componenta de 

bază a bugetului de stat, vor 

crește  în perioada anilor  

2015-2017 cumulativ cu 979,8 

mil.lei. Ritmurile de creștere 

relativă a cheltuielilor în anul  

2015 va constitui 2,7 la sută și 

va atinge către 2017 – 19,7 la 

sută. Astfel, cheltuielile 

fondurilor asigurării obligatorii 

de asistență medicală pe anul 

2015 se propun în sumă 4953,3 

mil.lei sau cu o majorare față de 2014 cu 129,7 mil.lei, și pentru anii 2016-2017 respectiv, vor 

constitui 5288,4 mil.lei și 5767,5 mil.lei. 

 Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anii 2015-2017 se prognozează a fi un 

buget echilibrat. Evoluția indicatorilor  FAOAM pe anii 2012-2017 se prezintă în graficul 16. 
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vor 

continua 
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FAOAM vor 
crește  în 
perioada 

anilor 2014-

2016  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

executat aprobat estimat
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Graficul 16. Evoluția fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală pe anii 2012-2017
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      4.8. Analiza și gestiunea riscurilor bugetar-fiscale 

 

 Cadrul bugetar pe termen mediu a fost elaborat în baza scenariului de dezvoltare economică 

durabilă, (elaborat în luna februarie curent  și actualizat în luna mai curent care este unul relativ 

optimist), și promovării unor politici macroeconomice ce ar menține stabilitatea macroeconomică 

în țară. Însă ținând cont de existența mai multor factori de incertitudine pe plan intern și 

accentuarea în ultimele luni a factorilor externi, toți acești factori ar putea să se răsfrângă asupra 

evoluției economiei naționale. Politica bugetar-fiscală presupune măsuri dureroase, care necesită 

a fi aplicate pentru asigurarea echilibrului financiar intern și finanțarea deficitului prin respectarea 

acordurilor internaționale și tratarea cauzelor deficitului structural.  Principalii factori de risc care 

ar putea influența negativ cadrul global de resurse pe termen mediu în prezentul scenariu al 

evoluției cadrului de resurse și cheltuielilor se reflectă în tabelul 19.     

Tabelul 19 . Principalii factori de risc, care au influență asupra bugetului.   

 

Sursa de risc 

Probabilitat

ea relativă 

riscului 

 

Impactul în 

cazul realizării 

Măsuri de 

politici necesare 

 

Riscuri externe    

 diminuarea exporturilor către 

principalii parteneri comerciali, cum sunt 

Federația Rusă și Ucraina, în urma creșterii 

tensiunilor geopolitice 

  diminuare a remiterilor 

 presiunile dezinflaționiste mondiale 

 încetinirea creșterii economice în 

spațiul european 

 reducerea finanțării externe  

Înalt 

 

 

 

 

Mediu 

 

Mediu 

 

 

Mediu  

 

Scăzut 

Impact negativ 

asupra 

economiei 

naționale și în 

rezultat impact 

negative asupra 

bugetului, care 

se va manifesta 

prin reducerea 

veniturilor și 

nerespectarea 

țintei de deficit 

bugetar. 

Promovarea 

politicilor 

macroeconomice 

prudente, 

diversificarea 

piețelor de 

desfacere pentru 

producția 

autohtonă menite 

să atenueze  

efectele negative 

externe asupra 

economiei. 

Riscuri interne    

 aprobarea pe parcursul anului a 

unor modificări în legislația fiscală  

 nerealizarea veniturilor la nivelul 

prezentat poate determina, modificări în 

alocarea cheltuielilor în vederea 

respectării țintei de deficit. 

 creșterea cheltuielilor bugetare  

legate de faptul că anul 2014 este an 

electoral 

 riscul valutar 

 rata dobânzii flotantă 

 riscul de refinanțare 

Mediu 

 

 

 

 

Mediu 

 

 

 

Scăzut 

 

 

Mediu 

Mediu 

Mediu 

 

 

Impact negativ 

asupra realizării 

și planificării 

bugetului, care 

se va exprima în 

reducerea 

veniturilor, 

creșterea 

costurilor/cheltui

elilor bugetare, 

nerespectarea 

țintei de deficit, 

instabilitate 

bugetara. 

Continuarea 

reformelor 

structurale. 

Promovarea 

politicii bugetar 

fiscale prudente. 
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Capitolul V. Cadrul de cheltuieli  

    
     5.1. Prognoza cheltuielilor publice pe categorii economice 

 
 Tendințele recente în structura economică a cheltuielilor publice în ultimii ani reflectă rezultatele 

realizării obiectivelor politicii în domeniul cheltuielilor. 

 Un impact decisiv asupra alocării resurselor pe categorii economice au atât angajamentele de 

cheltuieli asumate în anii precedenți, cât și efectele crizei economice. În anii 2011-2013 s-a 

înregistrat o tendință de diminuare a cheltuielilor curente ca pondere în PIB. În anul 2011 acestea 

dețineau 33,0% și s-au diminuat neînsemnat până la 32,7% în bugetul aprobat pe anul 2014. 

 Tendința de reducere a cheltuielilor curente în expresie relativă se va menține și pe parcursul anilor 

2015-2017, astfel, la finele acestei perioade se estimează o cotă a acestora de 30,2% în PIB. 

Tendințele respective reflectă impactul masurilor de optimizare a cheltuielilor publice, coroborate 

cu reformele promovate în sectorul public, precum și efectul priorităților de dezvoltare stabilite de 

Guvern, care determină o creștere a cheltuielilor capitale, în special pentru dezvoltarea 

infrastructurii social-economice. 

 Tendințele recente în structura economică a cheltuielilor publice în ultimii ani reflect rezultatele 

realizării obiectivelor politicii în domeniul cheltuielilor. Evoluția cheltuielilor publice pe categorii 

economice în anii 2011-2017 se prezintă în graficul 19. 

 

 

 Analiza tendințelor recente a cheltuielile de personal atestă o creștere a volumului acestora în anul 

2014 față de anul 2011 cu 18,0% în rezultatul implementării prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 

decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și Legii nr.48 din 22 martie 

2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici. Deși volumul cheltuielilor de personal 

este în creștere, ponderea cheltuielilor de personal în PIB și în volumul total al cheltuielilor publice 

este în descreștere. În pofida măsurilor de majorare a salariilor, implementate în perioada 2011-

2013, mărimea salariilor rămâne a fi una din problemele stringente. Salariul mediu pe unitate în 

sectorul bugetar este mai mic față de salariul mediu prognozat pe economie. 
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 Numărul de angajați în sectorul bugetar. Implementarea majorărilor salariale se combină cu 

măsuri de optimizare a angajaților din sectorul bugetar și cu măsuri de raționalizare a cheltuielilor 

bazate pe reforme în sectorul public, care rămân a fi actuale în agenda reformelor pe termen mediu. 

În urma reformelor efectuate și măsurilor de optimizare implementate, numărul angajaților din 

sectorul bugetar s-a diminuat cu 17885 unități în 2014 față de 2011. Cel mai mare impact asupra 

diminuării unităților de personal în sectorul bugetar a condiționat trecerea instituțiilor de 

învățământ superior la autonomia financiară cu numărul de 15354 unități. Evoluția salariului mediu 

lunar si a numărului de angajați in sectorul bugetar se prezintă in graficul 17. 

 

 

 Obiectivul primordial pe termen mediu a politicii în domeniul remunerării muncii constituie 

fortificarea cadrului legislativ și normativ în domeniu, în scopul perfecționării și eficientizării 

sistemului de salarizare, menit să asigure o creștere continuă a salariilor tuturor angajaților din 

sectorul bugetar. Atingerea obiectivului se va efectua prin întreprinderea următoarele măsuri: 

 sporirea protecției sociale a salariaților cu retribuție mică din ramurile sectorului bugetar prin 

majorarea graduală a salariilor de bază, stabilirea noii mărimi a salariului minim și perfecționarea 

Rețelei tarifare unice; 

 recalcularea salariilor lunare ale cadrelor didactice în funcție de creșterea salariului mediu pe 

economie; 

 finalizarea implementării noului sistem de salarizare a funcționarilor publici și a sistemului de 

salarizare a judecătorilor; 

 implementarea noilor condiții de salarizare pentru procurori; 

 implementarea unui sistem unic de salarizare a militarilor, efectivului de trupă și corpului de 

comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, 

bazat pe salarii lunare. 

 Evoluția cheltuielilor de personal în anii 2011-2017 se reflectă în graficul 18.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

executat aprobat estimat

Salariul mediu lunar pe unitate, lei 2774,6 2988,2 3423,1 3622,3 3846,5 4520,4 4652,9 4890,8

Salariul mediu prognozat pe economie, lei 2950,0 3300,0 3550,0 3850,0 4225,0 4500,0 4925,0 5400,0

Număr de unități (BS+BUAT) 219743 214734 207074,5 190859,5 196849 197415 197415 197415
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Graficul 17. Evoluția salariului mediu și a numărului de unități
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 În condițiile constrângerilor financiare, care vor persista și în anii următori, precum și pentru a 

putea susține în continuare această reformă costisitoare, trebuie de conștientizat necesitatea 

raționalizării sectorului public în întregime, nu numai a administrației publice centrale, astfel, încât 

o parte a costurilor majorărilor salariale să fie acoperită din contul reorganizărilor și optimizării 

numărului de personal în sectorul public. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal și deficiențele 

sistemului actual de salarizare este și pe agenda partenerilor de dezvoltare, fapt ce confirmă încă o 

dată importanța stabilirii unui control mai strict al cheltuielilor de salarizare, în special, în procesul 

de planificare al acestora, precum și necesitatea întreprinderii unor măsuri concrete pentru a spori 

eficacitatea și transparența sistemului de salarizare în sectorul bugetar. 

 

 Tendințe recente. Comparativ cu anii precedenți, când cheltuielile capitale aveau tendința de 

diminuare, în anii 2010-2013 sa atestat o creștere a acestora de la 4,8% în anul 2010 până la 6,1% 

în PIB în anul 2013. Pentru anul 2014, cheltuielile capitale constitui o prioritate în procesul de 

alocare a resurselor publice, fapt care determina o creștere a volumului acestora atât în valoare 

nominală cât și reală, atingând volumul de circa 7 898,1 mil.lei și circa 7,4% în PIB. 

 Analizând procesul de alocare și implementare a proiectelor investiționale putem conchide 

următoarele deficiențe în managementul investițiilor capitale publice: evaluarea necorespunzătoare 

nu asigură o determinare eficientă a costurilor, resursele sunt distribuite pentru proiecte mici, sunt 

fragmentate pe un număr mare de proiecte, insuficient prioritizate și perioadele de implementare 

fiind  îndelungate. Suplimentar, deficiențele în managementul investițiilor publice la nivel sectorial, 

limitează eficiența investițiilor publice în promovarea competitivității economice și îmbunătățirea 

serviciilor publice.  

 În scopul fortificării managementului în domeniul investițiilor publice, în decembrie 2013 

Guvernul a aprobat un nou regulament privind investițiile capitale publice, scopul căruia este 

stabilirea unor proceduri transparente și eficiente de planificare, aprobare, implementare și 

monitorizare a proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul public național. Aplicarea 

prevederilor acestui regulament va contribui la: 

7316,5
7699,9

8506,1

8296,3
9086,1 10708,8

11022,6
11586,2

10,2
9,4 9,6

8,3 8,3
9,0

8,5

8,1

24,9 24,0 24,0

19,2
21,0

22,7 22,1
21,9

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

27,0

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

executat aprobat estimat

% mil. lei

Graficul 18.  Evoluția cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în anii  
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 creșterea calității noilor proiecte prin îmbunătățirea mecanismelor de evaluare a 

proiectelor; 

 îmbunătățirea selectării proiectelor noi și asigurarea continuității finanțării pentru 

proiectele în curs de desfășurare prin prioritizarea și procese bugetare mai bune; 

 consolidarea monitorizării implementării proiectelor pentru eficientizarea costurilor și 

livrarea la timp a serviciilor publice.   

 Concomitent, în contextul descentralizării administrative și financiare, în scopul fortificării 

capacității de planificare și gestionare a proiectelor de investiții capitale publice, Ministerul 

Finanțelor, cu suportul Băncii Mondiale,  a început procedura de elaborare a Ghidului privind 

investițiile capitale publice pentru autoritățile administrației publice locale, care urmează a fi 

finalizat până la sfârșitul anului 2014. Ghidul în cauză se planifică să fie un suport metodologic 

pentru toate autoritățile publice, atât la nivel local cât și central. 

 Estimările pe termen mediu a cheltuielilor capitale denotă o creștere semnificativă a volumului 

acestora în valoare nominală – de la 7 915,6 mil. lei aprobate pentru 2014 până la 8 934,7 mil. lei 

estimate pentru anul 2017. În mediu pentru perioada 2015-2017, acestea vor constitui circa 17,4 la 

suta din cheltuielile totale ale BPN și 6,7 la sută din PIB. Dat fiind ponderea majoră a cheltuielilor 

capitale finanțate din surse externe, o premisă importantă în contextul creșterii cheltuielilor 

capitale, va avea consolidarea capacităților de implementare a proiectelor susținute de partenerii de 

dezvoltare. 

 În aspect ramural se constată, că în anul 2015 circa 17,6% din alocațiile totale pentru investiții 

capitale vor fi direcționate pentru domeniile ”Justiția” și ”Menținerea ordinii publice și 

securitatea națională”, care preponderent vor fi utilizate întru implementarea strategiei de reformă 

în sectorul justiției.  De asemenea în anii 2016-2017 în ramura ”Complexul pentru combustibil și 

energie” pentru construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava vor fi direcționate circa 5,0-11,6 

% din cheltuielile pentru investiții capitale. 

 Pentru perioada 2015-2017 sunt incluse circa 60 de proiecte investiționale, din care: 22 - proiecte în 

proces de desfășurare și 38 - proiecte spre finalizare. Costul total al proiectelor în curs de 

desfășurare constituie, estimativ, circa 2 667,1 mil. lei și volumul resurselor necesare pentru 

finalizarea acestor proiecte se estimează la circa 1 775,9 mil. lei.  

 Obiectivele pe termen mediu. În anii următori accentul va fi pus pe dezvoltarea pârghiilor necesare 

pentru implementarea noului cadru normativ, precum și pe consolidarea capacităților Ministerului 

Finanțelor și ale autorităților publice vizând elaborarea, evaluarea și monitorizarea proiectelor de 

investiții publice.  

 De asemenea, pentru a asigura ca resursele financiare limitate, ce sunt disponibile pentru investiții 

de capital, să fie prioritizate și folosite eficient, ar fi recomandată o revizuire a portofoliului 

existent de proiecte pentru a determina dacă raționalizarea acestuia este justificată.  Ar fi mult 

mai benefic dacă resursele vor fi îndreptate spre proiectele prioritare, ce au șanse rezonabile de a fi 

finalizate în cadrul pachetului de resursele disponibile, decât  "menținerea" proiectelor existente pe 

un termen nelimitat, care nu vor oferi nici un beneficiu economic pentru viitorul previzibil. Acest 

lucru ar putea fi necesar pentru a asigura utilizarea cea mai avantajoasă, din punct de vedere 

economic, a resurselor investiționale viitoare.  

 
 Conform estimărilor pe termen mediu, cheltuielile pentru mărfuri și servicii în perioada 2015-

2017 vor reprezenta în medie circa 8.2 % în PIB și circa 22.2% ca pondere în cheltuielile publice.  
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 Transferurile în scopuri de producție pe termen mediu ca si în anii 2011-2014  dețin o pondere 

relativ stabilă  de circa 1,3% în PIB.  

 Transferurile către populație. Obiectivul statului de a asigura protecția persoanelor cu venituri 

mici și celor din categoriile de risc menține aceste cheltuieli în topul priorităților la alocarea 

resurselor. Cheltuielile bugetare în acest scop sunt semnificative, constituind în perioada 2011-

2017 în medie circa 33,0% din totalul cheltuielilor. Ca pondere în PIB aceste cheltuieli 

înregistrează o reducere lentă de la 13,2% în 2011 la 12,4% în 2017. Măsurile de reformă în acest 

domeniu vizează optimizarea și unificarea sistemelor de ajutorare a populației cu efect mai mare 

asupra necesităților personale ale beneficiarilor. 

 Evoluția și structura cheltuielilor publice pe categorii economice în anii 2011-2017 se prezintă în 

tabelul 19. 

 
 

 

 

5.2. Limitele de cheltuieli pe sectoare  
 

 Distribuirea resurselor disponibile pe sectoare este expresia impactului cadrului de politici și priorități 

pe termen mediu, precum și a măsurilor care rezultă din obiectivele politicii în domeniul cheltuielilor 

publice privind eficientizarea utilizării resurselor disponibile în cadrul sectoarelor. Limitele sectoriale 

de cheltuieli pe bugetul public național și pe componentele acestuia, sunt reflectate și se conțin în 

anexele 1- 6. 

 Volumul preponderent al resurselor publice în perioada 2011-2017 revine domeniului social. Cu 

toate acestea,  ponderea cheltuielilor destinate domeniului social înregistrează o tendință anuală 

descendentă și către anul 2017 va atinge 66,9% din cheltuielile totale, în comparație cu 71,5% în anul 

2011 (sau 24,8% în PIB în 2017 comparativ cu 27,9% în 2011). Din aceste considerente, sectoarele 

din domeniul menționat sunt supuse unor reforme importante, menite să aducă la o eficiență mai mare 

a utilizării resurselor. Sectoarele învățământului, protecției sociale constituie ținte principale de 

reformă pe termen mediu și lung, perspectivele și măsurile concrete fiind incluse în strategiile 

sectoriale respective. 
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Cheltuieli, total 32101,0 39,0 35373,5 40,1 38651,3 38,7 43242,8 40,8 47206,3 39,5 49960,7 38,4 52840,8 37,1

Dobînzi 673,3 0,8 694,4 0,8 526,9 0,5 719,9 0,7 787,4 0,7 811,2 0,6 830,7 0,6

Creditarea netă -61,6 -0,1 -139,1 -0,2 -106,4 -0,1 -128,4 -0,1 -117,7 -0,1 -190,7 -0,1 -274,9 -0,2

Cheltuieli discretionare 31489,3 100,0 38,2 34818,2 100,0 39,5 38230,8 100,0 38,3 42651,3 100,0 40,2 46536,6 100,0 39,0 49340,2 100,0 37,9 52285,0 100,0 36,7

Cheltuieli curente 27216,1 86,4 33,0 29265,1 84,1 33,2 31112,7 81,4 31,2 34735,7 81,4 32,7 38312,3 82,3 32,1 40568,3 82,2 31,2 43116,5 82,5 30,2

Cheltuieli de personal 7700,1 24,5 9,4 8506,1 24,4 9,6 8296,2 21,7 8,3 9086,0 21,3 8,6 10708,7 23,0 9,0 11022,5 22,3 8,5 11586,2 22,2 8,1

Mărfuri si servicii 7302,2 23,2 8,9 7860,7 22,6 8,9 8810,8 23,0 8,8 10060,5 23,6 9,5 10292,6 22,1 8,6 10855,4 22,0 8,3 11742,6 22,5 8,2

Transferuri în scopuri de 

productie 1056,9 3,4 1,3 1228,0 3,5 1,4 1336,7 3,5 1,3 1327,4 3,1 1,3 1484,8 3,2 1,2 1726,3 3,5 1,3 1707,7 3,3 1,2

Transferuri catre populatie 10867,8 34,5 13,2 11258,1 32,3 12,8 12229,9 32,0 12,2 13792,1 32,3 13,0 15360,1 33,0 12,9 16439,0 33,3 12,6 17634,5 33,7 12,4

Alte cheltuieli curente 289,1 0,9 0,4 412,2 1,2 0,5 439,1 1,1 0,4 469,7 1,1 0,4 466,1 1,0 0,4 525,1 1,1 0,4 445,5 0,9 0,3

Cheltuieli capitale 4273,2 13,6 5,2 5553,1 15,9 6,3 7118,1 18,6 7,1 7915,6 18,6 7,5 8224,3 17,7 6,9 8771,9 17,8 6,7 9168,5 17,5 6,4

PIB 82348,7 88228,0 99879,0 106100,0 119400,0 130100,0 142600,0

2011 executat 2012 executat 2013 executat 2017 estimat

Tabelul 19 . Cheltuieli publice pe categorii economice pe anii 2011-2017

2014 aprobat 2015 estimat 2016 estimat

 Transferurile 
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 În sectoarele economiei naționale în anul 2013 s-au direcționat până la 15% din suma totala a 

cheltuielilor sau circa 5,8% din PIB. Pentru perioada 2015-2017, alocațiile în aceste sectoare ca 

pondere în total vor înregistra în medie circa 15,6% sau 6,0% din PIB.  

 Evoluția cheltuielilor publice pe principalele sectoare în anii 2011-2017 se prezintă în graficul 20. 

 

 În baza limitelor sectoriale de cheltuieli publice și strategiilor sectoriale de cheltuieli s-au elaborate 

limitele de cheltuieli pe autorități publice centrale finanțate de la bugetul de stat pe anii 2015-2017, 

care se prezintă în anexele 7.1-7.3 la prezentul document. 
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2013 

executat
2014 
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2015 
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2016 

estimat
2017 

estimat

Serviciile de stat cu destinaţie generală 1456,6 1750,6 2084,0 1997,3 2099,5 2091,9 2126,9

Apărarea și ordinea publică 1804,8 1948,2 2190,0 2573,5 3014,6 3085,9 3184,6

Justiția și jurisdicția constituțională 351,6 354,8 583,1 686,9 736,7 821,4 731,0

Invățămînt 6869,0 7397,0 7064,1 7702,2 8459,3 8896,6 9130,1

Ocrotirea sănătății 4259,6 4749,8 5226,9 5524,3 6330,4 6145,9 6611,7

Asistența și susținerea socială 11066,0 11626,1 12692,2 14409,2 16136,6 17207,6 18409,3

Economia națională 3616,4 4611,3 5801,3 7194,3 6792,1 8044,7 8539,2
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Graficul  20. Cheltuielile bugetului public național pe principalele sectoare

în anii 2011-2017



  CBTM 2015-2017 
 

 

 56 

Capitolul VI. Reformele în domeniul managementului finanțelor 
publice 

 

Procesul de reformare a managementului finanțelor publice este unul complex și este strâns legat cu 

obiectivul Guvernului de integrare europeană. În următorii cinci ani reformele în domeniu vor fi ghidate 

de obiectivele asumate în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.573 din 6 august 2013.   

Principalele direcții ale reformei managementului finanțelor publice pentru următorii ani sunt: 

 Perfecționarea  cadrului legal și metodologic în domeniul finanțelor publice. Proiectul Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale urmează a fi adoptat în lectură finala în 

anul 2014, și va fi pus în aplicare, începând cu elaborarea bugetului pe anul 2016. De rând cu 

aceasta, urmează adoptarea în lectura a doua a modificărilor la legislația privind datoria 

publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat. Urmare a adoptării acestor legi urmează o 

amplă ajustare a legislației în vederea aducerii în concordanță cu acestea, precum și 

revizuirea și aprobarea cadrului metodologic necesar pentru implementarea acestora.  

 

 Managementul financiar și controlului public intern. La acest capitol vor fi realizate un șir de 

acțiuni pentru implementarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern 

pentru anii 2014-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr.1041 din 20 decembrie 2013. În 

special, accentul va fi pus pe consolidarea sistemului de management financiar și control în 

cadrul entităților publice, cu aplicarea tehnicilor de management al riscurilor, pe dezvoltarea 

serviciului de audit intern și a funcției de armonizare centralizată prin dezvoltarea cadrului 

metodologic și de suport, precum și prin consolidarea capacităților autorităților publice 

vizând implementarea serviciilor de audit intern și a sistemelor de management financiar și 

control. 

 

 Implementarea unui sistem informațional integrat de management al finanțelor publice 

(SIMF). Finalizarea dezvoltării sistemului informațional nou se planifică pentru decembrie 

2015, iar aplicarea va începe cu procedurile de elaborare a bugetului pe anul 2016. 

Performanța sistemului informațional nou va asigura oportunități  îmbunătățite  și moderne de 

susținere a procedurilor de elaborare a bugetelor, de procesare și evidență a tranzacțiilor, de 

management eficient al finanțelor publice și de formare a rapoartelor pentru utilizare la 

diferite nivele de decizii și management financiar; 

 

 Consolidarea capacităților instituționale în domeniul planificării și executării bugetului. 

Pentru anii următori se preconizează extinderea activităților de instruire, cuprinzând și alte 

module de instruire, cum sunt executarea bugetului, evidența contabilă, management 

financiar și audit intern, raportarea, precum și instruirea privind utilizarea noului SIMF. 

Concomitent, vor fi intensificate eforturile pentru crearea unui sistem de instruire continuă a 

personalului implicat în procedurile procesului bugetar. 

 

De asemenea, actualmente Guvernul este în proces de discuții cu UE în vederea pregătirii unui nou 

Program de suport bugetar pentru reformele politicilor în domeniul finanțelor publice, care va fi focusat 

pe sporirea transparenței și responsabilității în domeniul dat. 
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