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Proces - verbal  
al şedinţei Grupului coordonator pentru elaborarea 

Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2015-2017 
 

    
nr.2                                                                                       din 25 martie 2014 
 
 

I.  Participarea 
 

1. La şedinţă au fost prezenţi: 
   
     1.1 Membri ai Grupului coordonator CBTM: 

dl Arapu Anatol  ministru al finanţelor 
dl Moloşag Marin  prim-viceguvernator al BNM 
dna Borta Maria preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale 
dl Cerescu Leonid preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului  
dl Guceac Ion 
 

președinte interimar al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 

          
   1.2. Membri ai Grupului coordonator CBTM care au fost înlocuiţi: 
Membri ai Grupului Persoanele care i-au înlocuit 
dl Lazăr Valeriu 
viceprim - ministru, ministru al economiei 

dna Apostu Maia - șef al Directiei dezvoltarea 
mediului financiar si fiscal   

dl Sandu Maia 
ministru al educaţiei 

dl Căinăreanu Sergiu - şef adjunct al Direcţiei 
generale economie, patrimoniu şi finanţe 

dl Usatîi Andrei 
ministru al sănătăţii 

dl Ciocanu Mihai – viceministru al sanătatii 

dl Bumacov Vasile 
ministru al agriculturii şi industriei 
alimentare 

dl Guţu Viorel - viceministru al agriculturii şi 
industriei alimentare 

dl Răducan Marcel 
 ministru al dezvoltării regionale şi 
construcţiilor 

dl Zolotcov Anatolie - viceministru al 
dezvoltării regionale şi construcţiilor 

dl Ungureanu Nicolae 
şef-adjunct al Direcţiei economie, 
infrastructură şi mediu a  Cancelariei de Stat 

dna Cucoș Diana - șef al Secției economie, 
relații bugetare și surse energetice  

dl Buga Mircea 
director  general al Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină 

dna Grosu-Axenti Diana – vicedirector general 
al  Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină 

dna Spoială Lucia 
director general al Biroului Naţional de 
Statistică                                               

dl Gospodarenco Marin - șef al Direcției 
financiar-economice și evidență contabilă 

dl Oleg Budza 
preşedinte al  Confederaţiei Naţionale a 
Sindicatelor 

dl Petru Chiriac - vicepreşedinte al 
Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din 
Republica Moldova 

        
    1.3. Membri ai Grupului coordonator CBTM care au lipsit: 
dna Buliga Valentina  ministru al protecţiei sociale şi familiei 
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dl Armaşu Dinu director executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini 
din Moldova 

 
 
1.4. La şedinţă au mai participat: dl Budianschi Dumitru, Director de Program în cadrul Centrului 
Analitic Independent „Expert – Grup”, dl Slusari Alexandru – Preşedinte al Federaţiei Naţionale a 
Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară, dl. Osadci Alexandru - expert CALM, precum 
şi şefi de direcţii din aparatul central al Ministerului Finanţelor.  
 
1.5. A prezidat şedinţa dl Anatol Arapu,  ministrul finanţelor - preşedintele Grupului Coordonator. 

 
II.  Ordinea de zi  

1.Prezentarea și coordonarea obiectivelor politicii fiscale și vamale şi politicii de 
administrare fiscală și vamală pe anii 2015-2017 

                   Raportor: reprezentantul Ministerului  Finanţelor 
 

2.Prezentarea cadrului general de resurse pe anii 2015-2017 
                 Raportor: reprezentantul Ministerului  Finanţelor 
 

3.Prezentarea limitelor de cheltuieli în baza cărora urmează să fie actualizate  strategiile 
sectoriale de cheltuieli pe anii 2015-2017 

                 Raportor: reprezentantul Ministerului  Finanţelor 
 

III.  Aspecte discutate 
 

3.1.  La punctul 1 din ordinea de zi, dl Victor Barbăneagră, viceministru al finanţelor a 
prezentat obiectivele politicii fiscale şi vamale și politicii de administrare fiscală și vamală 
pentru anii 2015-2017. Dl Victor Barbăneagră a menționat că, obiectivele politicii fiscale și 
vamale pentru anii 2015-2017 au fost discutate atit în cadrul Grupului de lucru responsabil de 
cadrul macroeconomic, politica fiscală și cadrul resurselor, cît și în cadrul ședințelor separate 
care au avut loc cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Confederației 
Naționale a Sindicatelor.  

   
  De asemenea, în cadrul discuţiilor dl Victor Barbăneagră, viceministru al finanţelor a 

menționat, că  pentru perioada de referință nu se propun modificări esențiale, doar unele 
redactării/rectificări. Aceasta se argumentează prin necesitatea realizării obiectivului de baza a 
politicii în acest domeniu - asigurarea continuităţii şi stabilităţii politicilor fiscale. Ministerul 
Finanţelor este deschis pentru discuţii, dar trebuie de ţinut cont de principiile repartizării 
echitabile a poverii fiscale. 

 
  În cadrul discuțiilor din partea dlui Mihail Ciocanu, viceministru al sănătății, și dnei Diana 

Grosu Axente, vicedirectorul CNAM  a parvenit propunerea de majorare a primei de asigurare 
obligatorie de asistență medicală,  propunere criticata și considerată drept una neargumentată și 
abuzivă de către dl Leonid Cerescu, preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului, în 
condițiile în care prima de asigurare obligatorie de asistență medicală a fost majorată recent. De 
asemenea dl Leonid Cerescu, preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului, a propus  
redistribuirea cotelor de asigurări sociale între angajator și angajat. În urma discuțiilor nici una 
din propunerile date nu a fost susținută.  

 
  Dl.Anatol Arapu, ministru al finanțelor, a menționat necesitatea adoptării în cadrul ședinței 

curente a unei decizii  finale referitoare la politica fiscală și vamală, care urmează a fi luată ca 
bază pentru determinarea cadrului general de resurse pentru CBTM(2015-2017). Propunerea a 
fost susținută de majoritatea celor prezenți la ședință.  
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