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Capitolul I.  Introducere

 Cadrul bugetar pe termen mediu (în continuare - CBTM) reprezintă etapa inițială în procesul 
bugetar, în cadrul căreia Guvernul în comun cu alte autorități publice trasează obiectivele  politicii 
fiscal-bugetare pe termen mediu, estimează prognozele BPN și stabilește limitele de cheltuieli pe 
termen mediu. CBTM are un rol esențial în procesul bugetar, acesta fiind menit să confere  
stabilitate, predictibilitate și continuitate politicilor respective în perspectiva  de 3 ani, servind drept 
fundament strategic pentru elaborarea proiectului bugetului anual. 

 CBTM (2016-2018) prezintă o actualizare a CBTM (2015-2017), cu extinderea prognozelor şi 
analizei pentru anul 2018, reieșind din tendinţele dezvoltării social-economice a ţării şi obiectivele 
de politică bugetar-fiscală trasate pe termen mediu.  

 În contextul reformei managementului finanțelor publice, CBTM (2016-2018) a fost elaborat, 
avînd la bază un nou cadru legal și metodologic -  Legea finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și 
modificarea bugetului, precum și noua clasificație bugetară. De asemenea, începînd cu ciclul bugetar 
2016-2018, atît CBTM, cît și proiectul bugetul anual vor fi elaborate cu suportul noului Sistem 
Informațional de Management Financiar (în continuare SIMF). Reieșind din faptul că anul 2016 este 
primul an de lansare a SIMF și de implementare a noilor metodologii și clasificații bugetare, tabelele 
nu conțin informația privind indicatorii realizați în anii 2013-2014, pentru comparație în condițiile 
noii clasificații bugetare fiind transpuși, doar indicatorii anului 2015. 

 Elaborarea CBTM (2016-2018) este marcată de contextul extern și intern nefavorabil. La  baza  
politicilor bugetar fiscale stau preocupările majore ale Guvernului, orientate spre înlăturarea 
riscurilor la adresa securității interne și externe a statului, stabilizarea sectorului bancar, combaterea 
corupției, sancționarea și combaterea fraudelor financiare, asigurarea unui echilibru întru 
consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea dezvoltării economice, susținerea grupurilor 
vulnerabile ale societății. Aceste obiective urmează să fie realizate într-un context complex 
caracterizat prin scăderea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, creșterea vulnerabilității 
sistemului financiar, precum și presiune majoră asupra sistemului bugetar, cauzată de conjunctura 
economica și politică regională nefavorabilă și de criza internă a sectorului bancar.  

 La elaborarea CBTM (2016-2018), au fost luate în consideraţie următoarele asumări: restabilirea 
creșterii economiei naționale  - după temperarea ritmurilor de creștere în anul 2015, restabilirea  
integrală a finanțării externe pentru suportul bugetar din partea partenerilor de dezvoltare; 
implementarea întocmai a cadrului  legislativ în vigoare și a  măsurilor fiscale şi bugetare pe 
perioada de referinţă.  

 Provocarea principală pe termen scurt şi mediu, o reprezintă implementarea în continuare a 
reformelor structurale importante, drept condiție primordială pentru atingerea obiectivului 
durabilității bugetar-fiscale, prin menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel 
sustenabil,  evitînd riscurile legate de șocurile interne și externe, precum și dependența de asistența 
financiară externă. În acest context și în conformitate cu noul cadru legal, începînd cu  anul 2018 
urmează a fi puse în aplicare regulile politicii bugetar-fiscale,  în conformitate cu care deficitul 
bugetului public național, excluzînd granturile, nu va depăși 2,5% din PIB.  

 Estimarea și repartizarea resurselor și cheltuielilor în contextul CBTM (2016-2018) a fost 
ghidată de prioritățile de politici ce rezultă din Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 
2020”, Programul de activitate a Guvernului pe anii 2015-2018 și alte strategii și programe 
naţionale și sectoriale.  
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 Unul din obiectivele de bază în perioada CBTM (2016-2018) care constituie și o premiză 
pentru susţinerea noilor iniţiative de politică este eficientizarea utilizării resurselor existente şi 
redirecţionarea resurselor către programele de importanță majoră. Cerinţa de eficientizare a 
utilizării bugetelor existente cu redirecţionarea resurselor eliberate pentru noile iniţiative de politică 
devine şi mai stringentă în legătură cu necesitatea concentrării resurselor disponibile preponderent 
pentru continuitatea implementării normelor salariale prevăzute de legislația in vigoare, precum şi 
pentru susţinerea priorităţilor din Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2020” . 

 În baza politicilor bugetar-fiscale ce se conțin în acest document,paralele, au fost elaborate 
modificări și completări la legislației, înglobate în proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative.  

 Structura documentului CBTM pe anii 2016-2018, ca și în anii precedenți constă din partea 
textuală și anexe. Partea textuală cuprinde: (i) cadrul macroeconomic; (ii) obiectivele politicii fiscale 
și vamale și ale politicii de administrare fiscală și vamală și impactul asupra  veniturilor publice; (iii) 
politica în domeniul cheltuielilor publice și impactul măsurilor de politici în domeniul cheltuielilor 
asupra alocării resurselor; (iv) sursele de finanțare ale bugetului și obiectivele în domeniul 
managementului datoriei de stat; (v) cadrul macro-bugetar pe termen mediu și analiza riscurilor 
bugetar-fiscale; (v) politica și prioritățile strategice în domeniul cheltuielilor publice . Anexele conţin 
detalii cu privire la structura şi evoluţia indicatorilor macroeconomici (anexa nr. 1), cadrul macro-
bugetar al BPN (anexa nr.2), cadrul macro-bugetar pe bugete (anexa nr. 3-7), limitele de resurse și 
cheltuieli ale bugetului de stat pe autorități publice centrale (anexa nr.8); impactul principalelor 
măsuri de politici asupra alocării resurselor bugetului public național  pe anii 2015-2018, sub aspect 
ramural (anexa 9); datoria de stat și prognoza surselor de finanțare (anexa nr. 10); principalele 
probleme/provocări și priorități de politici pe sectoare pa anii 2015-2018 (anexa 11); cheltuielile 
bugetului public național pe anii 2015-2018, aferente Strategiei Naționale de Dezvoltare "Moldova 
2020" (anexa 12).  
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Capitolul II.  Cadrul macroeconomic 
 

 
2.1. Tendințele economiei mondiale 

 
  Conform raportului World Economic Outlook din iulie 2015 al Fondului Monetar 

Internaţional, volumul produsului global se estimează să crească pînă la 3,3% în 2015 şi 
3,8% în 2016. În SUA normalizarea politicii monetare, precum şi creşterea cererii interne, 
sprijinită de scăderea preţurilor la petrol, vor asigura creşterea economiei. În ţările de bază ale 
Uniunii Europene se atestă o reluare a creşterii economice, determinată de restabilirea cererii 
interne, scăderea preţurilor la petrol, rate ale dobînzii scăzute şi deprecierii euro. În ţările 
emergente şi în curs de   
creştere economică vor 
încetini în 2015, în special 
în ţările exportatoare de 
petrol. 

 Principalele pericole 
pentru economia 
mondială rămîn în 
continuare: intensificarea 
riscurilor geopolitice şi 
nivelul foarte jos al 
inflaţiei în ţările 
dezvoltate, în special în 
zona euro. Totodată, 
fluctuaţiile majore ale 
ratelor de schimb pentru 
principalele valute ar putea cauza riscuri financiare. 

 Nivelul inflației în economiile avansate rămîne în jur de unu la sută, pe cînd în majoritatea 
țărilor în curs de dezvoltare nivelul inflației deși s-a redus considerabil va rămîne în limita de 5 
la sută anual. 

 Prognoza de creştere anuală pentru ţările dezvoltate în 2015 este de 2,1%. Această creştere va 
fi cauzată de o economie mai puternică a SUA, dar și țărilor din zona Euro. Pentru anul 2016 se 
prevede o creştere economică de 2,45%, stimulată preponderent de creşterea din SUA. 

 FMI a modificat şi prognoza privind economia Zonei Euro, anticipînd o creştere de 1,5% în 
2015 şi 1,7% în 2016. Cu toate că nivelul inflaţiei rămîne sub nivelul stabilit ca obiectiv pe 
termen mediu, aceasta totuși se prognozează să accelerează în următorii ani. De asemenea, ar 
putea diminua investiţiile, influiența negativă a acestora va fi compensată de scăderea preţurilor 
la petrol şi deprecierea euro. În Germania, ritmul de creştere se estimează să rămînă în 2015 la 
nivelul anului trecut (1,6%), dar va creşte în 2016 și va constitui - 1,7%. În Franţa se va 
înregistra o creştere de 1,2% în acest an, iar în 2016 – 1,5%. În Italia FMI anticipează revenirea 
economiei pe o traiectorie pozitivă în 2015 cu 0,7%, şi se va consolida în 2016 – 1,2%. Pentru  
Spania se prognozează o creştere a economiei de 3,1% în 2015 şi de 2,5% în anul 2016. 

 În anul 2015 ritmurile de creştere a economiilor în ţările în curs de dezvoltare vor încetini faţă 
de anul precedent (4,2% faţă de 4,6% în 2014), inclusiv a Chinei, Federației Ruse, a ţărilor 

Creșterea 
economică 

globală 
rămîne 

moderată 

Tabelul 1. Produsul global și prețurile de consum în anii 2013-2016 
(creştere anuală procentuală) 

 Date 
efective Prognoza 

2013 2014 2015 2016 
Produsul global 3,4 3,4 3,3 3,8 
  Statele Unite ale Americii 2,2 2,4 2,5 3,0 
  Zona Euro -0,4 0,8 1,5 1,7 
   Germania 0,2 1,6 1,6 1,7 
   Franţa 0,7  0,2 1,2 1,5 
   Italia -1,7 -0,4 0,7 1,2 
 CSI 2,2 1,0 -2,2 1,2 
   Federația Rusă 1,3 0,6 -3,4 0,2 
 China 7,7 7,4 6,8 6,3 
   Prețurile de consum     
Economiile avansate 1,4 1,4 0,0 1,2 

 Economiile in curs de dezvoltare  5,9 5,1 5,5 4,8 

Sursă: FMI, World Economic Outlook, iulie 2015 



 
exportatoare de petrol, precum şi a ţărilor exportatoare de mărfuri de bursă. Pentru 2016, FMI 
anticipează o creştere de 4,7%. 

  După creşterea economică de 7,8% obţinută în 2013 şi de 7,4% în 2014, China va înregistra în 
anii 2015-2016 un ritm de circa 6,8% şi 6,3%. Aceste aşteptări sunt legate de necesitatea trecerii 
la un nou model de creştere economică. 

 În Comunitatea Statelor Independente (CSI) în anul 2015 se aşteaptă o recesiune (-2,2%), din 
cauza investiţiilor reduse, incertitudinii politice şi tensiunilor geopolitice. Pentru 2016, în spaţiul 
CSI, este prognozată o creştere economică de 1,2%. În Federaţia Rusă situaţia va fi dificilă în 
2015 (-3,4%), din cauza scăderii preţurilor la petrol, sancţiunilor internaţionale, diminuării 
investiţiilor şi deprecierii rublei. Pentru 2016 se prognozează o creștere a economiei de 0,2%, 
datorită creșterii prețurilor la produse petroliere. 

 

2.2. Evoluțiile recente și prognozele economiei naționale   
 

  În anul 2014 ritmul de creștere a 
PIB a fost semnificativ inferior 
celui din anul 2013, preponderent 
ca urmare a unei contribuții din 
partea creșterii producției agricole 
mai modeste, dar și a unui climat 
extern nefavorabil. Totuși, 
evoluţia activităţii economice în 
anul 2014 a fost favorizată și de 
tendinţa de depreciere a monedei 
naţionale în raport cu valuta țărilor 
- principali parteneri comerciali ai 
Republicii Moldova, de o 
producție agricolă bună, precum și 
de primele facilități pentru exportul produselor autohtone oferite de UE care au compensat, într-
o anumită măsură, restricțiile impuse de Federația Rusă. 

 În anul 2014 Produsul Intern Brut (în continuare - PIB) a înregistrat o creștere de 4,6 la 
sută. În valori nominale PIB a însumat 111,8 mlrd. lei. Cea mai semnificativă creștere a 
înregistrat - o valoare adăugată brută în sectorul de bunuri - cu 7,7%, contribuind la formarea 
PIB-ului în proporţie de circa 27%, cu o contribuție la creșterea PIB de 4,3 p.p. În acest context, 
este de menţionat că agricultura şi industria a depăşit realizările anului precedent respectiv cu 
8,2% şi 7,2%. Contribuția asupra creșterii PIB a acestor sectoare fiind egală a cite 1,0 p.p. 
Sectorul de servicii în anul trecut a urcat cu 4,2%, contribuind la formarea PIB-ului în 
proporţie de 59,4%, iar la creșterea acestuia cu - 2,4 p.p. Cele mai mari creşteri au fost realizate 
în sectorul construcţii (+10,6%), comerţ (+6,1%), transport şi comunicaţii (+3,4%) şi alte 
servicii (+3%). Impozitele nete pe produse s-au majorat cu 1,6% faţă de anul 2013, 
contribuind la formarea şi creşterea PIB cu - 15,7% şi respectiv - 0,3%. 

 Analizînd din perspectiva categoriilor de utilizatori, consumul final  a influenţat pozitiv 
evoluţia PIB-ului, sporind cu 2,4% față de anul precedent, graţie majorării cu aproape 3% a 
consumului final al gospodăriilor populaţiei.  

 Formarea brută de capital fix a depăşit cu peste 10% realizările anului precedent, contribuind 
cu 24,6% la formarea PIB şi cu 2,3% la creşterea acestuia.  

Graficul  1. Evoluția Produsului Intern Brut, 2013-2018 
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 Cadrul macroeconomic pe anii 2015-2018 ia în considerare perspectivele de dezvoltare ale 

economiei mondiale şi a ţărilor care sunt parteneri comerciali ai ţării noastre (în primul rînd, 
scăderea economiei în Federația Rusă, agravarea situației în Ucraina şi redresarea economiilor 
în ţările UE).  

 Țînînd cont de influența acestor factori,  pentru anul 2015 se estimează o reducere, în termeni 
reali, a PIB cu 1 la sută față de anul 2014. Situaţia creată pe plan mondial va determina 
activitatea pasivă din partea mediului de afaceri şi a consumului populaţiei, ceea ce va avea 
impact asupra sectorului real şi importurilor. 

 Pentru perioada anilor 2016-2018 se estimează o creștere economică cu o rată medie anuală 
de circa 3-4 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.  

 Conform estimărilor, creşterea PIB în anii 2016-2018 va fi generată de: creşterea anuală în 
termeni reali a producţiei industriale - cu circa  6,0% şi a producţiei agricole - cu 2,0%. 
Factorul important care va contribui la creşterea economiei naţionale va fi majorarea 
investiţiilor în active materiale pe termen lung cu o rată medie anuală de circa 6,3% în anii 
2016-2018. 

 

 Preţurile de consum au crescut moderat. În anul 2014 preţurile de consum au crescut cu 4,7% 
faţă de decembrie 2013, față de 5,2% în anul 2013. Media anuală de creștere în anul 2014 a 
prețurilor s-a menținut la nivelul anului precedent  și a constituit 5,1 la sută. Creşterea preţurilor 
a fost condiţionată, în general, de majorarea preţurilor la mărfurile nealimentare, în special, 
combustibil, confecții, autoturisme și încălțăminte.  

 Pe parcursul anului 2014 
cursul de schimb al monedei 
naţionale a marcat o depreciere 
de 19,6% faţă de dolarul SUA 
în termeni nominali (de la 
13,06 lei pentru 1 dolar 
american la 01.01.2014 pînă la 
15,62 lei la 31.12.2014). Leul 
moldovenesc s-a depreciat faţă 
de Euro cu 5,7%. Principalii 
factori care au determinat 
modificarea cursului de schimb 
au fost intrările valutare de 
peste hotare, fluctuaţiile 
dolarului SUA pe pieţele valutare internaţionale, dinamica comerţului exterior, precum și 
intervențiile Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară. Stocul activelor valutare de rezervă 
ale Băncii Naţionale a Moldovei la 31.12.2014 a atins o valoare de 2 156,6 mil. dolari, 
micșorîndu-se cu 23,5% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2013.  

 Se estimează că rata inflaţiei medie anuală va constitui 6,4% în anul 2015. Aceasta va fi 
condiţionată, în general, de deprecierea monedei naționale pe parcursul 2015, și urmare a 
creșterii prețurilor reglementate. Astfel, obiectivul principal al politicii monetare pe termen 
mediu de menținere a ratei anuale a inflației în intervalul de variație de 1.5 p.p. de la ținta 

Prețurile și 
politica 

monetară  

Graficul  2. Inflația și cursul de schimb, 2013-2018 
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inflației de 5.0 la sută anual, va fi depășit în anii 2015-2016, revenindu-se la valorile sub 5 la 
sută în anul 2017.  

 Moneda națională pe termen mediu va cunoaște o ușoară depreciere față de principalele valute 
de referință. Astfel, pentru anii 2015-2018 cursul de schimb al leului se prognozează cu 
fluctuaţii între 19,3 lei şi 22,1 lei pentru un dolar SUA. 

 

 Evoluţia comerţului exterior în anul 2014 a fost în mare parte influenţată de situaţia creată pe 
plan extern, în special, în ţările care sînt principali parteneri comerciali ai Republicii Moldova. 
Comerțul exterior a înregistrat reduceri și la partea de exporturi și cea de importuri. În anul 2014 
exporturile s-au micșorat cu 
3,7%  iar importurile - cu 3,2%. 
În anul 2014 au crescut 
semnificativ exporturile către 
ţările Uniunii Europene - cu 108,7 
mil. dolari SUA(9,5%). Totodată, 
exporturile către ţările CSI s-au 
diminuat cu 187,6 mil. dolari (-
20,3%) şi către alte ţări - cu 9,9 
mil. dolari (-2,7%), respectiv.  

 Decalajul în evoluţia exporturilor 
şi importurilor a determinat 
acumularea în anul 2014 a unui 
deficit al balanţei comerciale de 2 977,5 mil. dolari, cu 86,6 mil. dolari (-2,8%) mai puţin faţă 
de cel înregistrat în anul 2013. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în anul 2014 a 
constituit  44%, faţă de 44,2% înregistrat în anul 2013.  

 Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în anul 2014 un deficit de circa 451,1 mil. dolari 
SUA, sau 5,7% din PIB, înregistrînd unu din cele mai scăzute nivele în ultimul deceniu. 
Deficitul din comerțul exterior în proporție de 70 la sută a fost acoperit din contul transferurilor 
și veniturilor de peste hotare. 

 După o scădere a exporturilor de circa 10 la sută care se prognozează pentru anul 2015, 
exporturile se vor majora în mediu în anii 2016-2018 cu circa 8,0% anual. Factorii care vor 
contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada de prognoză sunt: restabilirea cererii 
externe, ofertei interne la produsele agricole, creşterea calitativă a exporturilor. Importurile vor 
descrește dramatic în anul 2015 – cu circa 15 la sută, ca rezultat a situației geopolitice în 
regiune, dar și a  deprecierii monedei naționale cu circa 30 la  sută în acest an față de anul 
precedent. În perioada de prognoză 2016-2018 se prognozează o restabilire a ritmurilor de 
creștere a importurilor cu circa 7 la sută anual.  

 Soldul negativ al balanţei comerciale se va majora de la 2 400 mil. dolari în anul 2015 pînă la  
2 850 mil. dolari în anul 2018. 

 

 Cîştigul salarial mediu lunar brut al unui lucrător din economia naţională în ianuarie-
decembrie 2014 a constituit 4 172,0 lei şi s-a majorat cu 10,8% faţă de perioada similară a 
anului 2013 în termeni nominali, iar în termeni reali a crescut cu 5,4%.  

 Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii, în anul 
2014 a fost de 47,5 mii, fiind cu 15,6 mii persoane mai mic faţă de anul 2013. Rata şomajului 

Graficul  3. Evoluția comerțului exterior, 2013-2018 
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(proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară în anul 2014 a înregistrat 3,9%, 
fiind mai mică cu 1,2 p.p. faţă de anul 2013. La oficiile forţei de muncă la finele anului 2014 au 
fost înregistraţi circa 20,7 mii şomeri, cu 0,7% mai puţini decît numărul acestora înregistraţi în 
perioada similară a anului 2013. 

 Varianta actuală de prognoză nu prevede modificări ale  evoluției pieţei muncii în următorii ani. 
Astfel, creşterea numărului populaţiei ocupate în anii 2016-2018 va constitui 0,2% anual, iar 
productivitatea muncii va crește cu circa 4%. 

 În perioada anilor 2015-2018 salariul mediu nominal în ansamblu pe economie se va majora 
cu circa 31,1% şi va atinge 5 900 lei în anul 2018, iar fondul de remunerare a muncii se va 
majora cu circa 30,0%, atingînd suma de 41,6 mild. lei sau 27% în raport cu PIB. Creşterea 
salariului nominal mediu lunar şi a fondului de remunerare a muncii va fi condiţionată de 
relansarea sectorului real, în special, din contul dezvoltării sectorului privat şi trecerii unui 
număr considerabil de personal în sfera business-ului mic şi mijlociu, precum şi perfecţionarea 
sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor.  

 Evoluția principalilor indicatori macroeconomici pe anii 2013-2018 se prezintă în anexa nr.1.  

 
Capitolul III. Politica bugetar – fiscală și vamală  

 
 

 Programul de activitate a Guvernului pe anii 2015-2018, prevede promovarea unei politici 
bugetare prudente, previzibile și responsabile care ar asigura stabilitatea pe termen mediu și 

lung a bugetului. 
 La  baza politicilor bugetar fiscale stau preocupările majore ale Guvernului, orientate spre 

înlăturarea riscurilor la adresa securității interne și externe a statului, stabilizarea sectorului 
bancar, combaterea corupției sancționarea și combaterea fraudelor financiare, asigurarea unui 
echilibru întru consolidarea fiscală sustenabilă și impulsionarea dezvoltării economice, 
susținerea grupurilor vulnerabile ale societății.  

 Aceste obiective urmează să fie realizate într-un context complex caracterizat prin scaderea 
încrederii cetățenilor în instituțiile statului, creșterea vulnerabilității sistemului financiar, 
precum și presiune majora asupra sistemului bugetar, cauzată de conjunctura economica și 
politică regională nefavorabilă și de criza internă a sectorului bancar. 

 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 (2016-2018) au fost 
fixate: 
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 Ca obiective ale consolidării fiscale pe termen mediu (2016-2018) au fost fixate: 

 Consolidarea macroeconomică şi relansarea creşterii economice, asigurînd 
creşterea reală între 3 - 4 % pe orizontul de referință, după o temperare a creșterii 
în anul 2015, prin stimularea consumului și dezvoltarea proiectelor de investiţii cu 
importante efecte în economie.  

 
 Menținerea veniturilor și cheltuielilor publice în diapazonul 37,1 - 35,2% in PIB și, 

respectiv, 42,8 - 38,8% în PIB. Deficitul bugetar în anul 2018 exceptând granturile 
va constitui 4,2% din PIB, dintre care 2,0 p.p revin proiectelor de investiții capitale, 
finanțate din surse externe, ceia ce se încadrează în reglementările Legii finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, conform căreia 
nivelul maxim admisibil al deficitului bugetar către anul 2018 nu poate depăși 2,5% 
din PIB, exceptând granturile, precum și ținînd cont de volumul investițiilor capitale 
cu finanțare din surse externe.  

  
 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 optimă a resurselor între cheltuieli recurente și 
investiții 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 2016-2018 de la 44,1% în 
2016 până la 44,4% în 2018; 

 
 Continuarea politicii de reducere şi prevenire a apariţiei de noi arierate - Întrucît, 

arieratele bugetare reprezintă un risc potenţial pe termen mediu la adresa 
sustenabilităţii fiscal-bugetare, vor fi luate şi mai departe măsuri corective pentru 
reducerea acestora. 

 
 Încadrarea cheltuielilor recurente în diapazonul de la 39,0% în 2016 la 35,8% din 

PIB în 2018,  cheltuielilor de personal: între 8,8% în 2016 pînă la 8,2% din PIB în 
2018; investițiilor capitale: între 3,7% în 2016 la 3,0% din PIB în 2018.     

 
 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; 
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 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. 

 În vederea asigurării stabilității macroeconomice, bugetare și financiare o importanță majora se 
va acordă semnării unui nou program de colaborare cu FMI. 

 
3.1. Politica fiscală și administrarea fiscală  

 
    3.1.1. Tendințe recente  

  
 La partea de venituri, spațiu de generare a veniturilor este limitat. Veniturile fiscale, ca % în PIB 

fața de alte țări din regiune, sint relativ mari. Recesiunea economiei moldovenesti (din anul 2015) 
alimentată în mare măsură de recesiunea economică din  Federația Rusă, Ucraina, precum și 
perspectiva situației economice dificile din UE au un impact direct asupra evoluțiilor remitenților 
de  peste hotare precum și asupra volumului operațiunilor de comert exterior al RM, și respectiv, 
asupra încasărilor de venituri la buget, în special a TVA și accize. În această situație, căile 
principale pentru majorarea veniturilor ar trebuie să se materializeze, în primul rînd, prin 
îmbunătățirea administrării fiscale. Unificarea administrării fiscale, în calitate de entitate juridică 
unică, în locul unităților teritoriale actuale descentralizate și fragmentate, ar ameliora eficacitatea 
administrării fiscale prin facilitarea selectării centralizate a auditului în baza de riscuri și 
minimizarea interacțiunii fizice între inspectorii fiscali și contribuabili. Acestea, la rîndul sau , ar 
consolida conformarea fiscală voluntară, ar reduce costurile de conformare si ar spori 
profesionalismul și integritatea angajaților Serviciului Fiscal de Stat și utilizarea tehnologiilor 
moderne (sistem integrat de modernizare fiscală). 

 În vederea consolidării veniturilor bugetare, stimulării activității economice, economisirii 
mijloacelor bănești ale populației, precum și diminuării proporțiilor de evaziune fiscală și vamală, 
în anul 2015 au fost adoptate următoarele măsuri de politică fiscală: 

 majorarea tranşelor de venit impozabile, precum şi a scutirii anuale personale, scutirii 
anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, prin ajustarea 
acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015; 

 acordarea pe o perioadă nedeterminată a facilităţii fiscale privind scutirea de impozitul 
pe veniturile obţinute din dobînzile aferente valorilor mobiliare de stat; 

 anularea facilităţilor fiscale acordate persoanelor juridice pentru veniturile obţinute din 
dobînzile de la depozitele bancare depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani şi valorile 
mobiliare corporative sub formă de obligaţiuni emise pe un termen ce depăşeşte 3 ani; 

 anularea scutirii de impozitul pe veniturile obţinute din dobînzi de la creditele şi 
împrumuturile acordate de către băncile comerciale şi organizaţiile de microfinanţare; 

Măsurile de 
politică 
fiscală 

întreprine în 
anul 2015 

Problemele 
cheie  

și 
provocările 
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 introducerea unui sistem revăzut de cheltuieli permise spre deducere în scopuri fiscale 
în partea ce ţine de reziduuri, deşeuri şi perisabilităţi naturale, precum şi întreţinerea, 
funcţionarea şi reparaţia autoturismelor folosite de directorii generali, directorii executivi 
şi asimilaţi, precum şi conducătorii în domeniul administrativ, cu revederea modului de 
trecere în cont a sumei TVA achitată pentru întreţinerea, funcţionarea şi reparaţia 
autoturismelor;  

 deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de către angajator pentru primele de 
asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din 
prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare 
absolută; 

 micşorarea limitei de deducere în scopuri fiscale a donaţiilor efectuate în scopuri 
filantropice sau de sponsorizare de către persoanele fizice şi juridice în favoarea 
autorităţilor publice şi instituţiilor publice, organizaţiilor necomerciale, precum şi în 
favoarea caselor de copii de tip familial, de la 10% la 2% din venitul impozabil; 

 anularea scutirii de vărsarea la buget a sumei TVA aferente mărfurilor produse şi 
serviciilor prestate de întreprinderile penitenciarelor; 

 acordarea posibilităţii înregistrării benevole în calitate de contribuabil al TVA, în cazul 
în care agentul economic intenţionează să efectueze livrări impozabile de mărfuri şi 
servicii, cu excluderea plafonului actual de înregistrare de 100 000 lei; 

 introducerea scutirii de TVA și accize la importul mostrelor de mărfuri, a căror 
valoare în vamă nu depășește suma de 22 euro; 

 menținerea și revederea facilităţii fiscale privind cota redusă a TVA de 8% pentru 
producţia agricolă primară,  prin aplicarea acesteia faţă de producţia din zootehnie în 
formă naturală şi masă vie destinate reproducerii, fitotehnie şi horticultură în formă 
naturală; 

 extinderea mecanismului de restituire a TVA la investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri 
de producţie; 

 extinderea cotei zero a TVA pentru livrarea biomasei, destinată producerii energiei 
termice şi apei calde;  

 majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, 
articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun 
fabricate), prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul 2015; 

 majorarea cotelor accizelor pentru combustibili: benzina și derivatele acesteia, motorina 
și derivatele acesteia, gazele lichefiate şi naturale, prin indexarea acestora la coeficientul 
de creştere anuală a produsului intern brut nominal prognozat pentru 2015 față de 2014; 

 majorarea cotelor accizelor pentru ţigarete cu filtru, prin ajustarea acestora la nivelul 
ţărilor din regiune, cît şi la Directivele UE; 

 micşorarea cotei accizului pentru păcură;  

 extinderea dreptului de restituire a sumei accizului pentru toţi agenţii economici ce 
efectuează exporturi de mărfuri supuse accizelor prelucrate şi/sau fabricate în ţară, fie în 
mod independent, fie în baza contractului de comision; 

 extinderea bazei impozabile a taxei pentru dispozitivele publicitare prin impozitarea 
agenţilor economici care utilizează în scopuri proprii panouri pentru reclamă sau 
publicitate în locul în care aceştia desfăşoară activitate economică; 
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 majorarea cotelor taxelor rutiere pentru autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova, cu 50%; 

 introducerea scutirii de TVA și accize la importul și livrarea aeronavelor, elicopterelor, 
locomotivelor, vagoanelor automotoare pentru cale ferată antrenate în transportul public 
de pasageri, precum și părţile acestora; 

 introducerea scutirii de TVA la importul și livrarea serviciilor de leasing operațional sau 
financiar ale aeronavelor, elicopterelor, locomotivelor, vagoanelor automotoarelor pentru 
cale ferată antrenate în transportul public de pasageri; 

 introducerea obligativităţii contribuabilului în cadrul desfăşurării activităţii de 
întreprinzător, de a utiliza în cazul ducerii evidenţei financiare, contabile, fiscale 
automatizate numai a sistemelor informaţionale computerizate, softurilor pentru maşini 
de casă şi control, certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanţelor; 

 modificarea conceptului de aplicare a sancţiunilor fiscale pentru încălcări fiscale, și 
anume divizarea încălcărilor fiscale după gravitatea acestora, prin (1) introducerea 
avertizării ca formă de răspundere pentru încălcarea fiscală nesemnificativă pînă la 100 
lei pentru persoanele fizice cetățeni și pînă la 1000 lei pentru agenți economici și (2) 
aplicarea amenzii la depășirea acestor plafoane ca formă de răspundere pentru încălcarea 
fiscală semnificativă; 

 reducerea de 2 ori, de la 10 mii la 5 mii lei, a mărimii amenzii privind neasigurarea 
accesului în încăperile de producţie, în depozite, în locurile de păstrare a bunurilor, în 
spaţiile comerciale şi în spaţiile cu o altă destinaţie, prin neprezentarea de explicaţii, date, 
informaţii şi documente, necesare organului fiscal, asupra problemelor care apar în timpul 
controlului, precum şi neexecutarea cerinţelor din citaţia organului fiscal; 

 introducerea sancțiunilor fiscale pentru agenții economici la care este instituit post 
fiscal, în cazul efectuării intrărilor/ieșirilor de mărfuri/servicii fără informarea organului 
fiscal, cu amenda egală cu suma operațiunilor economice nedeclarate; 

 introducerea sancțiunilor fiscale pentru neprezentarea sau prezentarea tardivă, 
neconformă, neautentică beneficiarului plăţilor salariale şi altor plăţi a informaţiei privind 
tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma 
impozitului reţinut, în mărime de 200 lei pentru fiecare informație, dar nu mai mult de 
5000 lei;  

 reducerea termenului de stingere a obligaţiei fiscale amînate sau eșalonate, de la 24 la 
12 luni consecutive, concomitent cu introducerea obligației de aplicare a majorării de 
întîrziere pe perioada amînării sau eșalonării obligațiilor fiscale.  

 Estimările impactului măsurilor de politică fiscală şi vamală asupra veniturilor publice 
constituie pentru anul 2015 (8 luni) - 189 mil.lei (0,2% din PIB).     
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3.1.2. Obiectivele politicii fiscale şi politicii de administrare fiscală  
 
  3.1.2.1.  Obiectivele politicii fiscale  
 

 Obiectivele generale ale politicii fiscale pentru anii 2016 - 2018 se bazează în continuare pe:  

 asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale;  

 optimizarea presiunii fiscale;  

 sistematizarea legislației fiscale naționale; 

 îmbunătățirea și simplificarea sistemelor fiscale naționale; 

 armonizarea politici fiscale și 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 2016-2018 se prevede: 
 introducerea cotei unice a impozitului pe venitul obținut de persoane fizice și persoane 

juridice;  

              În anul 2016 se prevede: 
 majorarea termenului de reportare a pierderilor rezultate din desfășurarea activității de 

întreprinzător, cu excluderea eșalonării acestora în părți egale;  

 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 2016 - 2018 se prevede menţinerea cotelor generale ale contribuţiilor de asigurări 

sociale (29%) şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (9%). 

 Evoluţia cotelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală se prezintă în tabelul 3. 

    Tabelul 2. Cotele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală în anii 2014 - 2018 

Indicatori 

Anii 
2014 – 

27.04.2015 
de la 

28.04.2015 2016 2017 2018 

efectiv propuneri pe termen 
mediu 

Cotele contribuţiilor de asigurări sociale de 
stat obligatorii, total, %, 

 din care: 
29% 29% 29% 29% 29% 

pentru angajator, % 23% 23% 23% 23% 23% 
pentru salariat, % 6% 6% 6% 6% 6% 
Prima de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală, total, %, 
din care: 

7% 9% 9% 9% 9% 

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

Impozitul  
pe venitul 

persoanelor 
fizice și 
juridice 

Cotele 
contribuțiilor 
de asigurări 

sociale  
de stat 

și primelor  
de asigurare  
obligatorie  

de asistenţă 
medicală 
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În anul 2016 se prevede: 

 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. 

 

În anii 2016 - 2018 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 politicii fiscale și actelor 
legislative privind TVA cu cele ale Uniunii Europene, și anume cu: 

 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 şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care 
călătoresc din ţări terţe; 

 a treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea 
legislaţiilor 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 Comunităţii (86/560/CEE). 

 
În anul 2016 se prevede: 

  reexaminarea sistemului de impozitare a autoturismelor, prin anularea accizului. 

În anii 2016 - 2018 se prevede:  

 majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot, articole de 
bijuterie sau de giuvaiergerie, autoturisme, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin 
ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anii 2016 – 2018; 

 majorarea cotelor accizelor pentru combustibili: benzina, motorina și derivatele acestora, 
gazele lichefiate şi naturale, prin indexarea acestora la coeficientul de creştere anuală a 
produsului intern brut nominal prognozat pentru anii 2016 – 2018;    

 modificarea mărimii cotelor accizului pentru țigarete cu filtru și fără filtru, în vederea 
ajustării graduale a acestora la nivelul ţărilor din regiune, cît şi la practica europeană. 

 
 În anii 2016 – 2018, de asemenea 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 politicii fiscale și 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; 

 
Taxa pe 
valoarea 
adăugată 

 
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. 

 
  În anul 2016 se prevede:  

 majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă; 

 majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile din intravilan și extravilan, care nu 
au fost estimate la valoarea de piață.  

            În anii 2016 – 2017 se prevede: 

 introducerea noului sistem de evaluare și reevaluare a bunurilor imobiliare (clădiri și 
terenuri), în scopul aplicării impozitului pe bunurile imobiliare: 

 2016 – pentru agenți economici. 

 2017 – pentru persoane fizice-cetățeni. 

 
În anul 2016 se prevede: 

 introducerea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova în sistemul taxelor locale; 

 menținerea cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova la nivelul anului 2015. 

În anul 2016 se prevede: 

 excluderea din sistemul taxelor rutiere a taxei pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova; 

 examinarea sistemului de taxe rutiere în vederea eliminării taxelor rutiere ce nu corespund 
noțiunii de impozit și taxă. 

 
În anul 2016 - 2017 se prevede: 

 eficientizarea, sistematizarea și armonizarea legislației fiscale, prin revizuirea Codului 
fiscal. 

 

 
 
 

3.1.2.2. Obiectivele politicii de administrare fiscală 
 
 Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2016 – 2018 rezultă din programele și 

strategiile naționale care vizează Serviciul Fiscal de Stat și sunt orientate spre eficientizarea 
administrării şi managementului fiscal.  

 În prezent, se elaborează proiectul Planului de dezvoltare strategică a Serviciului Fiscal de Stat 
pentru anii 2016 – 2020. Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2016 – 2018 se 
prezintă în tabelul 3 . 

Impozitul  
pe bunurile 
imobiliare  

Taxele 
rutiere  

Alte taxe 
și 

impozite 

Taxele 
locale 
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Tabelul 3. Obiectivele politicii de administrare fiscală pe anii 2016 – 2018 
Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
1. Reformarea cadrului organizaţional şi instituţional 

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. 

 
+ 

 
- 

 
- 

Abilitarea SFS cu atribuții de urmărire 
penală a infracțiunilor cu impact fiscal. 

 
+ 

 
- 

 
- 

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. Parteneriat 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. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
2.3 Strategie  de gestionare a 

riscurilor de conformare 
a persoanelor fizice cu 
venituri mari.  

Actualizarea programului de conformare a 
persoanelor fizice cu venituri mari.    + + + 

Implementarea normelor metodologice de 
evaluare și gestionare a riscurilor 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. + + + 

Identificarea contribuabililor care practică 
achitarea salariului „în plic” şi „munca la 
negru”, depistarea surselor posibile de 
achitare a salariilor „în plic”, precum şi a 
celor ce practică pseudoactivitate. 

 
+ 

 
- 

 
- 

2.5 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. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

Perfecționarea mecanismului de declarație 
precompletată  pentru persoanele fizice.  

 
+ 

 
+ 

 
+ 

2.6 Proceduri de calculare, 
raportare și achitare a 
obligației fiscale 
simplificate întru 
ridicarea nivelului de 
satisfacere a 
contribuabililor. 

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. 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

2.7 Spectru larg de servicii 
prestate contribuabililor 
(sisteme informaționale 
automatizate eficiente 
și opționale). 

Dezvoltarea și implementarea sistemelor 
informaționale automatizate ce oferă noi 
servicii pentru contribuabili, reducerea 
timpului util de furnizare a informației către 
contribuabili. 

+ + + 

3. Eficientizarea  utilizării  tehnologiilor informaţionale în  administrarea  fiscală 
3.1 Sistem informațional 

integrat consolidat și 
unificat. 

Crearea Sistemului Informațional Integrat 
al SFS. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

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. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Nr. 
d/o 

Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
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 Planului 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 
informaţională 
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. 

 
+ 

 
+ + 

Dezvoltarea sistemului de comunicare. + + - 
4.2 Perfecționare 

profesională continuă. 
Crearea condițiilor de 
muncă pentru angajați. 

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. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Reconstruirea clădirii pentru noul sediu al 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.  

+ + + 

 

3.2. Politica vamală și politica de administrare vamală  
 
3.2.1. Realizările recente 

 
 În vederea facilitării comerțului, optimizării controlului vamal, accelerării traficului de pasageri și 

mărfuri în zonele de control vamal și întăririi competitivității agenților economici, în anul 2015 
au fost adoptate următoarele măsuri de politică vamală: 

 

 implementarea Nomenclaturii Combinate a Republicii Moldova, care include în sine 
atît tariful vamal, cît și nomenclatorul mărfurilor, concomitent cu modificarea mărimii 
cotelor taxelor vamale pentru unele categorii de mărfuri; 

Măsurile 
 de politică 

vamală  
intreprinse 

în anul  
2015  
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 introducerea scutirii de taxa vamală la importul mostrelor de mărfuri a căror valoare 
în vamă nu depășește suma de 22 euro; 

 introducerea scutirii de taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale la 
importul cu titlu gratuit (donaţie) a mijloacelor de transport, indiferent de termenul de 
exploatare, destinate pentru: scopuri medicale, transportarea persoanelor cu dizabilităţi 
ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), stingerea incendiilor, 
curăţarea străzilor, împrăştiat materialele, colectarea deşeurilor; 

 introducerea scutirii de taxa vamală la importul aeronavelor, elicopterelor, 
locomotivelor, vagoanelor automotoare pentru cale ferată antrenate în transportul 
public de pasageri, precum și părţile acestora; 

 reglementarea conceptului de exportator aprobat care prevede scutirea de la 
prezentarea certificatului de origine a agenților economici care dețin acest statut, în 
cazul exporturilor sau importurilor din/în ţările cu care este semnat un acord de comerţ 
liber ratificat de Republica Moldova; 

 revizuirea conceptului de control ulterior în scopul implementării procedurii 
simplificate de vămuire, care presupune reverificarea obligatorie a declarațiilor vamale 
distribuite pe culoarul albastru de vămuire; 

 introducerea sistemului de două coridoare privind reglementarea coridoarelor de 
trecere a bunurilor şi mărfurilor peste frontiera vamală destinate persoanelor fizice 
(culoarul verde și culoarul roșu). 

 introducerea termenului de exploatare de 10 ani admisibil la importul motocicletelor. 

 
 
3.2.2. Obiectivele politicii vamale şi politicii de administrare vamală 

   
   3.2.2.1. Obiectivele politicii vamale 
 

 Obiectivele generale ale politicii vamale pe anii 2016 – 2018 prevăd:  

 facilitarea comerţului şi întărirea competitivităţii agenţilor economici;  

 asigurarea securităţii vamale la frontieră;  

 sistematizarea legislației vamale naționale;  

 armonizarea politicii vamale și legislaţiei vamale naţionale 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 2016 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 şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul 
Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi va fi corelată cu legislaţia vamală 
a UE şi cea din regiune. 

 

Obiectivele 
politicii 
vamale  

Măsurile 
 de 

politică 
vamală   
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 În anii 2016 - 2018 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 politicii vamale și 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; 

 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 2016 – 2018 sînt în conformitate cu 
programele și obiectivele naţionale care vizează activitatea Serviciului Vamal şi sînt orientate 
spre simplificarea şi eficientizarea administrării vamale. Obiectivele politicii de administrare 
vamală pe anii 2016 – 2018 se prezintă în tabelul 4.  

Tabelul 4. Obiectivele politicii de administrare vamală pe anii 2016 – 2018 
 

№ Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 
1. Promovarea conformării 

voluntare la plata 
drepturilor de 
import/export prin 
implementarea 
procedurilor vamale 
moderne, care facilitează 
comerţul extern şi asigură 
securitatea lanţului de 
aprovizionare 
internaţional. 

Promovarea normelor şi standardelor internaţionale în 
domeniul vamal în vederea reducerii duratei şi 
costurilor efectiv suportate de agenţii economici 
pentru vămuirea mărfurilor în vamă. 

+ 
 

+ + 

Dezvoltarea principiului selectivităţii controlului 
vamal. 

+ + + 

Modernizarea sistemelor informaţionale vamale şi a 
infrastructurii posturilor vamale. 

+ + + 

Asigurarea transparenţei prin furnizarea de informaţii 
relevante, cuprinzătoare şi actuale publicului-ţintă şi 
societăţii per ansamblu. 

+ + + 

2. Sporirea nivelului de 
securitate economică a 
statului şi de securizare a 
frontierei de stat. 

Eficientizarea măsurilor de protecţie la frontieră a 
drepturilor de proprietate intelectuală. 

+ + + 

Implementarea bazei electronice de date privind 
litigiile vamale. 

+ - - 

Eficientizarea măsurilor de asigurare a securităţii 
frontierei de stat. 

+ + + 

3. Formarea unui efectiv 
consolidat cu un nivel înalt 
de profesionalism şi 
integritate, capabil să 
realizeze eficient şi în mod 
transparent misiunea 
Serviciului Vamal. 

Asigurarea dezvoltării profesionale continue a 
colaboratorilor vamali prin utilizarea eficientă şi 
eficace a capacităţilor centrului de instruire şi a 
partenerilor externi. 

+ + + 

Dezvoltarea unui sistem de promovare a integrităţii, 
care să garanteze că întregul personal al Serviciului 
Vamal acţionează în conformitate cu legea şi onorează 

+ + + 
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№ Obiective Acţiuni Termen de realizare 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 
responsabilităţile onest, imparţial şi profesionist. 
Dezvoltarea unui sistem eficient de gestionare a 
resurselor umane, care este integrat în strategia de 
dezvoltare a Serviciului Vamal, şi are la bază cadrul 
legal naţional racordat la standardele internaţionale în 
domeniu. 

+ + + 

Dezvoltarea sistemului de management al calităţii în 
concordanţă cu standardul ISO 9001:2008 şi 
conceptului de management financiar şi control. 

+ + + 

 
 

3.3. Impactul măsurilor de politică fiscală și vamală 
 
Estimările impactului măsurilor de politică fiscală şi vamală prevăzute pentru anii 2016 – 2018 

asupra veniturilor publice se prezintă în tabelul 5. 
 

Tabelul 5. Impactului măsurilor de politică fiscală şi vamală prevăzute pentru anii 2016 – 2018 
 

№ Denumirea măsurilor Costul, mln.lei 
2016 2017 2018 

1. 

Stabilirea cotei unice a impozitului pe venitul persoanelor fizice 
și persoanelor juridice. 
 Impozitul pe venitul persoanelor fizice 
  Impozitul pe venitul persoanelor juridice 

   
  + 596,9 

+ 254,6 

 
+ 89,3 
+63,6  

 
+ 93,7 
+66,8 

2. 

Majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile cu 
destinație agricolă. 
Majorarea cotelor impozitului funciar pentru terenurile din 
intravilan și extravilan. 

+ 183,6 - - 

3. 

Excluderea din sistemul taxelor rutiere a taxei pentru folosirea 
drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova  
Introducerea în sistemul taxelor locale a taxei pentru 
autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, cu 
menținerea cotelor taxei la nivelul anului 2015 
- Bugetul de stat 
- Bugetul local 

 
 
 
 
 
 

-348,5 
+348,5 

 
 
 
 
 
 
- 

+18,4 

 
 
 
 
 
 
- 

+3,1 

4. 

Majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi 
alcoolice, oxigen, azot, articole de bijuterie sau de giuvaiergerie, 
autoturisme, alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin 
ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anii 2016 – 
2018. 
Majorarea cotelor accizelor pentru combustibili: benzina, 
motorina și derivatele acestora, gazele lichefiate şi naturale, prin 
indexarea acestora la coeficientul de creştere anuală a produsului 
intern brut nominal prognozat pentru anii 2016 - 2018 față de 
anii 2015 – 2017. 

 
 
 

+86,5 
 
 
 

+151,4 

 
 
 
 

+71.9 
 
 
 

+162.1 
 

 
 
 
 

+75,4 
 
 
 

+175,1 
 

5. Majorarea cotelor accizelor pentru țigarete cu filtru. 
Majorarea cotelor accizelor pentru țigarete fără filtru. 

+249,5 
+11,8 

+129,4 
+6,9 

+282 
+12 

 TOTAL + 1 534,3 + 541,6 + 708,1 
 PIB, mlrd. lei 129,4 141,3 154,2 
 Ponderea în total PIB, % 1,18 0,4 0,46 
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Din suma totală a impactului măsurilor de politică fiscală și vamală 50 la sută revin bugetului de 
stat, iar 50 la sută bugetelor locale. 
 

3.4. Politica in domeniul cheltuielilor  publice  
  

      3.4.1. Tendințele recente 
 

 Ca și în anii precedenți, politica bugetară promovată în anii 2014-2015 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 continue 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 perioadă  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. 

 
  Principalele măsuri de politică în domeniul cheltuielilor publice în anii 2014-2015 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; 

 asumarea responsabilității pentru sporirea calităţii serviciilor publice prestate;  
 

 eficientizarea prestațiilor sociale prin direcționarea programelor de asistență socială 
spre susținerea persoanelor cu venituri mici;  

 îmbunătățirea procesului de achiziții publice în scopul utilizării cît mai eficiente a 
mijloacelor financiare publice disponibile și neadmiterii asumării unor angajamente fără 
suport financiar. 

Măsurile 
întreprinse  
în domeniul  
cheltuielilor 

publice  

Problemele 
cheie  

și 
provocările 
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 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 
 

Pe partea de cheltuieli, presiunile sociale și demografice se vor intensifica făcînd presiuni 
asupra remunerării muncii și prestațiilor sociale. Îmbătrânirea populației sporește volumul de 
resurse necesare pentru plata pensiilor, compensațiilor și indemnizațiilor. Cheltuielile aferente 
dobânzilor la  împrumuturi pe termen mediu vor crește substanțial, odată ce Guvernul va 
recunoaște pierderile suportate în sectorul bancar, acoperite temporar din contul împrumuturilor 
acordate BNM, sub garanția Guvernului, precum și scumpirea sumelor interne de acoperire a 
deficitului bugetar. În aceste condiții, posibilitatea de ajustarea a cheltuielilor publice în 
vederea creării unui spațiu mai mare pentru necesitățile investiționale din contul resurselor 
interne sint limitate, miza pentru investiții rămînînd în continuare atragerea resurselor 
financiare externe. 

În contextul continuării reformelor în domeniul bugetar - fiscal, obiectivul de bază rămâne 
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; 

 planificarea mai bună și managementul îmbunătățit al investițiilor capitale sint 
necesare pentru identificarea proiectelor de investiții cu impact social – economic major, 
precum și diminuarea costurilor aferente planificării și implementării proiectelor de 
investiții capitale.  

 în domeniul achizițiilor publice, problemele principale continuă să fie perfecționarea 
aprecierea legislației secundare, cu aprecierea mecanismului de examinare a 
contestațiilor.  
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Coordonatele  predominante ale politicii  cheltuielilor pe anii 2016-2018: 

 asigurarea in perioada 2016-2018 a resurselor pentru dezvoltarea economică sustenabilă 
prin majorarea  cheltuielilor bugetului  public național în mediu cu circa 3,4 miliarde 
lei, sau cu 6,5 la sută . 

 creșterea  eficacității eficientei alocărilor bugetare si reduceri de cheltuieli pentru 
identificarea de economii in vederea creării spațiului fiscal pentru domenii prioritare cu 
influență asupra creșterii economice: proiecte in infrastructura, educație, justiție, 
agricultura, etc.  

 cheltuielile bugetare estimate pentru anul 2016 sunt prevăzute în sumă de 55,6 mlrd. lei, 
respectiv 42,9% din PIB, ajungând în anul 2018 la 60,2 mlrd. lei, respectiv 39,0% din 
PIB,  reprezentând o scădere cu 3,9 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, 3,8% din 
PIB. 

 cheltuielile recurente vor constitui in aceasta perioada in mediu circa 36,0% în PIB, 
inclusiv cheltuielile de personal care se încadrează în diapazonul 8,8% din PIB în 2016 - 
8,2% din PIB în 2018.     

 

 În domeniul remunerării muncii obiectivul primordial pe termen mediu îl constituie 
fortificarea cadrului legislativ şi normativ în domeniu în scopul perfecţionării şi eficientizării 
sistemului de salarizare a angajaţilor din economia naţională, menite să asigure o creştere 
continuă a salariilor tuturor angajaţilor, corelată cu ritmurile de creștere a productivității 
muncii. 

 În sectorul bugetar se vor implementa următoarele măsuri de majorare a salariilor: 

 sporirea protecției sociale a salariaților cu retribuție mică din ramurile sectorului 
bugetar prin majorarea graduală a salariilor de bază;  

 continuitatea implementării sistemului de salarizare a funcţionarilor publici și a 
sistemului de salarizare a judecătorilor; 

 implementarea unui sistem unic de salarizare a militarilor, efectivului de trupă și 
corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii 
statului şi ordinii publice, bazat pe salarii lunare; 

 trecerea la indexarea anuală a salariilor angajaților bugetari pe măsura creșterii 
indicelui prețurilor de consum în anul precedent anului gestionar. 

 În scopul protejării de către stat a salariaţilor cu retribuţie mică din unitățile cu autonomie 
financiară anual se va reexamina, în dependenţă de creşterea sumară anuală a indicelui 
preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional, 
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. 

 Se va extinde aplicarea sistemelor netarifare ca modalități de diferențiere a salariilor 
angajaților orientate spre rezultatele finale ale activității de producție și financiare ale 
unităților. 

 Concomitent, în perioada de referință se vor elabora și realiza acțiuni în vederea minimizării 
practicii de achitare a salariilor “în plic” şi “muncii la negru”, inclusiv în scopul sporirii cotei 
înregistrate a salariului se va examina posibilitatea schimbării modalității aplicării 
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cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real la stabilirea salariului tarifar pentru 
I categorie de salarizare a Rețelei tarifare unice, precum și diferențierea lui pe categorii de 
angajați în funcție de gradul de complexitate și responsabilitate a activității. 

 Conform prognozei, salariul mediu lunar în sectorul bugetar  pe perioada 2016-2018 va 
crește  față de anul 2015 cu circa 18,0%. 

 În condițiile constrîgerilor financiare care au un caracter persistent, pentru susținerea în 
continuare a reformelor sectoriale și administrative, este necesară constrîngerea și 
raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în întregime, astfel încît o parte a 
costurilor majorărilor salariale să fie acoperită din contul resurselor economisite în rezultatul 
reorganizărilor structurale și optimizării numărului de personal din sectorul bugetar.   

 Nivelul înalt al cheltuielilor de personal ( peste 20 la sută din cheltuielile totale ale BPN) și 
deficiențele sistemului de salarizare în vigoare, impune necesitatea de monitorizare și control 
strict permanent, precum și întrepriderea măsurilor de rigoare, în procesul de planificare, 
întru sporirea transparenței cheltuielilor de personal în sectorul bugetar. 

 Astfel, la elaborarea de către autoritățile administrației publice centrale și locale, a 
proiectului de buget pe anul 2016 și estimărilor pe anii 2016-2018 urmează să se țină cont de 
măsurile de majorări salariale aplicate în anul 2015 care au continuitate conform prevederilor 
legislației în vigoare, ajustările  structurale deja operate și reformele structurale planificate 
pentru anii 2016-2018 pe domeniile respective (care presupun modificarea cheltuielilor de 
personal  față de anul 2015), precum și de politicile noi acceptate pentru anii 2016-2018 ce 
implică cheltuieli de personal. 

În acest context politica salarială pe anii 2016-2018 prevede implementarea următoarelor 
norme salariale care urmează să fie luate în calcul la estimarea cheltuielilor de personal pentru anii 
respectivi: 

În anul 2016: 
 
 Recalcularea, de la 1ianuarie 2016,  a sporului acordat colaboratorilor CNA pe măsura 

creșterii salariului mediu în anul precedent. 
 În luna februarie 2016 funcţionarilor publici li se va plăti premiul anual pentru rezultatele  

activităţii în anul 2015 egal cu 10% din salariul anual total. 
 Trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor 

evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2016, și recalcularea sporului de 
performanță colectivă în cunatum de 15% conform prevederilor legislației în vigoare. 

 Recalcularea, de la 1 aprilie 2016, a salariilor judecătorilor, ținînd cont de salariul mediu 
pe economie, realizat în anul 2015, cu aplicarea coeficientului K=1,0 în loc de K=0,9 în 
vigoare pentru 2014. 

 Stabilirea, de la 1 iunie 2016, a sporului pentru vechime în muncă pentru muncitorii care 
încă nu beneficiază de spor. 

 Indexarea salariului cu indicele prețurilor de consum, a specialiștilor, și funcționarilor și 
muncitorilor salarizați conform RTU, militarilor,  persoanelor cu funcții de demnitate 
publică, persoanelor din cabinetul demnitarilor publici, personalului de deservire tehnică, 
procurorilor, corpului profesoral didactic, cadrelor didactice  -  de la 1 aprilie 2016. 

În anul 2017: 
 
 Recalcularea, de la 1 ianuarie 2017,  a sporului acordat colaboratorilor CNA, ținînd cont 

de salariul mediu pe economie, realizat în anul  2016. 
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 Trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor 
evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2017, cu recalcularea sporului de 
performanță colectivă și premiului anual conform prevederilor legislației în vigoare. 

 Recalcularea, de la 1 aprilie 2017,  a salariilor judecătorilor, ținînd cont de salariul mediu 
pe economie, realizat în anul 2016. 

 Indexarea cu indicele prețurilor de consum, a salariilor specialiștilor, și funcționarilor și 
muncitorilor salarizați conform RTU, militarilor,  persoanelor cu funcții de demnitate 
publică, persoanelor din cabinetul demnitarilor publici, personalului de deservire tehnică, 
procurorilor, corpului profesoral didactic, cadrelor didactice  -  de la 1 aprilie 2017. 

 
În anul 2018: 

 
 Recalcularea, de la 1 ianuarie 2018,  a sporului acordat colaboratorilor CNA, ținînd cont 

de salariul mediu pe economie, realizat în anul 2017. 
 Trecerea funcționarilor publici la următoarele trepte de salarizare conform rezultatelor 

evaluării pentru anul precedent, de la 1 martie 2018, cu recalcularea sporului de 
performanță colectivă și premiului anual conform prevederilor legislației în vigoare. 

 Recalcularea, de la 1 aprilie 2018,  a salariilor judecătorilor, ținînd cont de salariul mediu 
pe economie, realizat în anul 2017. 

 Indexarea cu indicele prețurilor de consum, a salariului specialiștilor, și funcționarilor și 
muncitorilor salarizați conform RTU, militarilor,  persoanelor cu funcții de demnitate 
publică, persoanelor din cabinetul demnitarilor publici, personalului de deservire tehnică, 
procurorilor, corpului profesoral didactic, cadrelor didactice  -  de la 1 aprilie 2018. 

 La elaborarea CBTM 2016-2018 prioritățile de politici pe sectoare sunt axate pe 
obiectivele și 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, imperative pentru 
asigurarea dezvoltării economice accelerate.  Informația privind cheltuielile bugetului 
public național pe anii 2015-2018, aferente implementarii Strategiei Naționale de 
Dezvoltare "Moldova 2020" se prezintă in anexa nr12.  

 Prioritățile de politici pe sectoare sunt expuse în anexa nr.11  și în strategiile sectoriale de 
cheltuieli pe anii 2016-2018 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 
2016-2018 (la general) se prezintă în tabelul nr.6, iar sub aspect sectorial – în anexa nr.9. 

 
              Tabelul 6. Sumarul principalelor politici și impactul acestora asupra alocării resurselor 

publice  în anii 2016-2018                                                                             mil.lei 

Denumirea politicii/măsurii 

Impactul financiar în 
raport cu anul 2015 aprobat 

(+,-) 

2016 2017 2018 

Cheltuieli, total: 5389,7 8472,5 9930,7 

dintre care:       
Majorări la cheltuieli de personal, total 748,8 1412,8 2000,1 

măsuri care au continuitate conform legislației 13,6 13,6 13,6 
măsuri de politică noi 735,2 1399,2 1986,5 

Asigurarea cheltuielilor de personal pentru formatori și asistenți 
judiciari   41,6 41,6 
Angajamente aferente datoriei de stat 880,6 775,8 683,2 
Fondul pentru subvenționarea producătorilor agricoli -110,0 -110,0 -110,0 
Susținerea producătorilor agricoli din sursele Comisiei Europene și 
bugetul de stat 500,0 500,0 500,0 

Susținerea de stat a promovării exporturilor -15,0 -15,0 -15,0 

Realizarea Strategiei de reformare a sectorului justiției 18,1 -206,3 -280,5 

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale în domeniul apărării naționale 200,0     

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale în domeniul ordinii publice 20,0 20,0 20,0 

Fondul Național de Dezvoltare Regională 11,1 22,0 33,9 

Fondul rutier 205,2 373,8 542,2 
Fondul de intervenție 20,0 20,0 20,0 
Organizarea și desfășurarea alegerilor locale -64,0 -64,0 -64,0 
Finanțarea partidelor politicie 41,2 43,4 45,8 
Servicii educaționale conform comenzii de stat 30,8 69,6 99,6 
Subvenționarea instituțiilor teatral-concertistice 9,4 17,3 25,5 
Indexarea burselor elevilor și studenților 16,2 29,7 43,8 
Implementarea standardelor educaíonale din contul suportului bugetar 
pentru: 151,2 198,3 39,9 

învățămîntul profesional 110,0 163,0 -50,0 

învățămîntul general 41,2 35,3 89,9 
Pregătirea și participarea sportivilor în cadrul Jocurilor Olimpice -31,0     

Rezervele materiale a statului 12,57 12,57 12,57 

Prestații de asistență socială militarilor și a persoanelor din corpul de 
comandă și din trupele organelor interne 45,2 121,7 192,8 
Modificarea volumului de alocaíi destinat Programului ramural de 
servicii medicale -4,8 -4,8 -4,8 
Delegarea juriștilor secunzi la CEDO 0,9     
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Denumirea politicii/măsurii 

Impactul financiar în 
raport cu anul 2015 aprobat 

(+,-) 

2016 2017 2018 
Proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare 412,3 582,4 729,5 
Măsuri de protecție a mediului din contul fondurilor ecologice -112,5 -112,5 -112,5 
Susținerea proiectelor culturale/Europa Creativă 5,0 5,0 5,0 
Implementarea Programului privind tranziția de la televiziunea 
analogică la cea terestră 100,0     
Modernizarea sectorului sănătății din contul suportului bugetar 
(Ministerul Sănătății) 21,7 93,7 37,3 
Activități de instruire a zonei de liber schimb, aprofundat și cuprinzător 
(DSFTA) 26,1 45,5 36,8 

Suport pentru liberalizarea regimului de vize 12,4 13,6 -112,5 
Indexarea cheltuielilor la indicele prețurilor de consum 315,6 534,3 773,8 
Investiții capitale în construcții 56,9 125,3 132,6 

Proiecte finanțate din surse externe 469,9 547,5 -1031,2 
Contribuția Guvernului la proiecte finanțate din surse externe -304,6 -316,1 -300,6 
Măsuri de asigurare a activității, finanțate de către autoritățile publice 
locale 82,8 96,8 96,3 
Măsuri finanțate de la bugetul asigurărilor sociale de stat 1100,0 2310,1 3606,6 
Măsuri finanțate din fondurile asigurării obligatorii de asistență 
medicală 363,0 778,6 1226,5 

 
 
 
 

3.6. Politica în domeniul datoriei de stat 
   
 3.6.1. Tendințe recente  

 
Pe parcursul anilor 2013–2014, soldul datoriei de stat a cunoscut o evoluţie ascendentă, fiind 

format la finele anului 2014 din 7 075,4 mil. lei – datorie de stat internă şi 1 306,1 mil. dolari SUA – 
datorie de stat externă.  

Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 24,6%, înregistrînd o majorare în raport cu perioada 
similară a anului 2013 cu 1,2 p.p. 

În ce priveşte structura după tipul datoriei, datoria de stat, la situaţia din 31 decembrie 2014, a fost 
formată din 74,2% - datorie de stat externă şi 25,8% - datorie de stat internă. În dinamică se observă că 
ponderea datoriei de stat externe s-a majorat faţă de situaţia similară a anului 2013 cu aproximativ 2,6 
p.p., datorită majorării în ritmuri mai rapide a datoriei de stat externe comparativ cu datoria de stat 
internă. 

Soldul datoriei de stat externe exprimat în dolari SUA s-a majorat cu 15,9 mil. dolari SUA sau cu 
1,2% şi a constituit 1 306,1 mil. dolari SUA. Această creştere poate fi justificată de finanţarea externă 
netă, în valoare de 102,8 mil. dolari SUA, cît şi de fluctuaţia negativă a ratei de schimb a dolarului SUA 
faţă de alte valute în sumă de 86,8 mil. dolari SUA. 

Ca pondere în PIB datoria de stat externă a înregistrat 18,2 la sută, majorîndu-se comparativ cu 
situaţia de la 31 decembrie 2013, cu 1,4 p.p. 

Pe parcursul anului 2014, la capitolul  deservirii datoriei de stat externe, au fost utilizate mijloace 
în sumă de 920,0 mil. lei (65,9 mil. dolari SUA), dintre care 705,9 mil. lei (50,7 mil. dolari SUA) au fost 
destinate pentru rambursarea sumei principale, iar restul sumei de 214,1 mil. lei (15,2 mil. dolari SUA) - 
pentru serviciul datoriei de stat externe. În raport cu perioada similară a anului precedent a fost 
înregistrată o majorare a deservirii datoriei de stat externe exprimată în lei moldovenești cu 50,5 mil. lei 
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sau cu 5,8% și o micșorare a deservirii datoriei de stat externe exprimată în dolari SUA cu 3,2 mil. dolari 
SUA.  

La capitolul finanțarea externă, în anul 2014, au fost înregistrate intrări de granturi și 
împrumuturi externe în sumă totală de 6 004,0 mil. lei (421,6 mil. dolari SUA), dintre care pentru 
finanțarea proiectelor 3 933,1 mil. lei (65,5%), iar restul sumei de 2 070,9 mil. lei (34,5%), fiind 
direcționate pentru susținerea bugetului. 

Soldul datoriei de stat interne a avut o evoluţie ascendentă, înregistrînd la finele anului 2014 
valoarea de 7 075,4  mil. lei, ceea ce constituie o majorare cu 399,6 mil. lei sau cu 6,0 la sută faţă de 
sfîrşitul anului 2013. Modificarea soldului datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării 
emisiunii nete a VMS pe piaţa primară cu 492,7 mil. lei şi răscumpărării VMS pentru asigurarea 
stabilității financiare în sumă de 93,1 mil. lei. 

Ca pondere în PIB, datoria de stat internă s-a micşorat în perioada respectivă cu 0,3 p.p.,atingînd 
valoarea de 6,3 la sută. 

Pentru  serviciul datoriei de stat interne, în anul 2014, au fost utilizate mijloace băneşti în sumă de 
377,7 mil. lei. Comparativ cu anul 2013, cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne au fost mai 
mari cu 71,2 mil. lei sau cu 23,3 la sută în legătură cu majorarea ratelor dobînzii la VMS comercializate 
pe piaţa primară, ce concomitent a atras după sine şi majorarea ratelor dobînzii la VMS convertite.  

 
  
3.6.2. Obiectivele politicii în domeniul datoriei de stat  

 
Obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat constă în asigurarea necesităţilor de 

finanţare ale bugetului de stat la nivel acceptabil pe termen mediu şi lung, în condiţiile limitării riscurilor 
implicate.  

În scopul atingerii obiectivului fundamental, vor fi prioritare următoarele obiective specifice de 
gestionare a datoriei de stat în perioada anilor 2016-2018: 

 Emiterea garanţiilor de stat în conformitate cu prevederilor legislaţiei; 
 Dezvoltarea pieţei interne a valorilor mobiliare de stat; 
 Îmbunătăţirea managementului riscului operaţional aferent datoriei de stat. 
Politica în domeniul datoriei de stat externe va fi orientată spre atragerea surselor din 

împrumuturile de stat externe, pe termen mediu şi lung, ţinînd cont de frontiera cost/risc. 
Politica în domeniul datoriei de stat interne pentru anii 2016-2018 va fi orientată pe continuarea 

dezvoltării pieţei interne a valorilor mobiliare de stat. 
 

 
 

3.6.3. Prognoza soldului datoriei de stat şi a plăţilor aferente pe anii 2016-
2018 

                                                                                             
 

În baza prognozei fluxurilor de intrări    din 
surse externe, precum şi a fluctuaţiei cursului 
valutar, se prognozează că datoria de stat 
externă va înregistra o creştere de la   1 832,4 
mil. dolari SUA la sfîrşitul anului 2016 pînă la  
2 167,1 mil. dolari SUA la sfîrşitul anului 2018, 
ceea ce reprezintă o creştere cu circa 18.3%. 
 Ponderea datoriei de stat externe în 
PIB pe parcusul anilor 2016–2018 va înregistra 
a majorare constantă de la 27,5% în 2016 pînă 
la 31,5% în 2018.                                                                                             

Pe termen mediu, datoria de stat internă 
se va majora de la 21 442,2 mil. lei la finele 
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anului 2016 până la 23 042,2 mil. lei la finele 
anului 2018. Majorarea datoriei de stat interne cu 
7,5 la sută se explică prin finanţarea internă netă 
pozitivă, ca urmare a emisiunii valorilor mobiliare 
de stat pe piaţa primară. 

Totodată, ca pondere în PIB aceasta va 
descreşte de la 16,6% la finele anului 2016 până la 
14,9% la finele anului 2018, fapt ce se explică prin 
creşterea valorii PIB-ului în ritmuri mai rapide 
decît a soldului datoriei de stat interne. 

La capitolul finanţare externă, se estimează 
că pentru anii 2016-2018 Guvernul va beneficia de 
granturi şi împrumuturi externe în sumă totală de circa  24 720,6 mil. lei ( 1 174,7 mil. dolari SUA). 
Pentru susţinerea bugetului vor fi atrase  6 723,2 mil. lei ( 27,2%), iar pentru realizarea proiectelor 
finanţate din surse externe vor fi obţinute   17 997,5 mil. lei ( 72,8%). 

Evoluţia intrărilor de împrumuturi şi granturi se prezintă în tabelul 9. 

Tabelul  9. Intrări de împrumuturi şi granturi, 2013-2018                                                 mil. lei 

Indicatori 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

executat aprobat estimat 

Finantarea externă 3164,2 6 004,0 6 346,7 
 

 10 750,9 8 139,1 5 830,6 

împrumuturi 1 271,3 2 177,7 3 601,2 
 

8 579,3 6 183,4 4 993,7 

granturi 1 892,9 3 826,3 2 745,5 
  

2 171,7 1 955,7 836,9 
inclusiv             

Proiecte finanţate din surse externe 2 360,5 3 993,1 4 108,6 
 

8 077,1 5 579,5 4 340,9 

împrumuturi 1 172,0 1 713,2 2 259,8 
 

7 717,1 5 259,9 4 092,9 

granturi 1 188,5 2 219,9 1 848,7 
 

360,0 319,6 248,0 

Susţinerea bugetului de stat 803,7 2 070,9 2 238,1 
 

2 673,9 2 559,6 
 

1 489,7 

împrumuturi 99,3 464,4 1 341,4 
 

862,2 923,5 900,8 

granturi 704,4 1 606,5 896,7 
 

1 811,7 1 636,1 589,0 
La capitolul finanţare internă, veniturile suplimentare obţinute din comercializarea VMS în anii 

2016-2018, a cîte 800,0 mil. lei anual, vor fi utilizate pentru finanţarea măsurilor prevăzute în bugetul de 
stat.  

Pentru serviciul  datoriei de stat pe parcursul anilor 2016-2018 se preconizează de a utiliza 
mijloace în sumă de 4 301,6 mil. lei, dintre care:  

a) pentru serviciul datoriei de stat externe –  1 259,9 mil. lei (29,3%);  
b) pentru serviciul datoriei de stat interne –  4 905,9 mil. lei ( 79,0%).  
Pentru deservirea datoriei de stat externe în perioada 2016-2018 se prevede de a direcţiona circa     

6 465,4mil. lei ( 302,9mil. dolari SUA), dintre care pentru rambursarea sumei principale-  5 205,6 mil. lei 
( 243.5 mil. dolari SUA) și pentru serviciul datoriei de stat externe -  1 259,9 mil. lei ( 59,3 mil. dolari 
SUA). 
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Evoluţia cheltuielilor pentru deservirea datoriei de stat externe se prezintă în tabelul 10.  

Tabelul 10. Deservirea datoriei de stat externe, 2013-2018 

Indicatori U/M 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

executat aprobat estimat 

Deservirea datoriei de stat externe  mil.lei 869,5 920,0 1 174,7 
 

1 639,9 
 

2 143,5 
 

2 682,0 

rambursarea sumei principale mil.lei 683,3 705,9 777,8 
 

1 236,2 
 

1 723,2 
 

2 246,2 

serviciul datoriei de stat externe mil.lei 186,2 214,1 396,9 
 

403,8 
 

420,3 
 

435,8 

  mil.USD 69,1 65,9 60,9 
 

80,4 
 

101,1 
 

121,4 

rambursarea sumei principale mil.USD 54,3 50,7 40,3 
 

60,6 
 

81,3 
 

101,6 

serviciul datoriei de stat externe mil.USD 14,8 15,2 20,6 
 

19,8 
 

19,8 
 

19,7 

La capitolul serviciul datoriei de stat interne în perioada anilor 2016-2018 se prevăd cheltuieli în 
sumă de 4 905,9 mil. lei, dintre care 2 245,3 mil. lei vor fi utilizate pentru plata dobînzii şi cupoanelor la 
VMS emise pe piaţa primară, 701,6 mil. lei – pentru plata dobînzii la VMS convertite, iar 1 959,0 mil. lei 
– pentru plata dobînzii la VMS emise pentru asigurarea stabilității macroeconomice. 

În fiecare dintre anii 2016, 2017 și 2018, cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat interne se 
prevăd a fi mai mari decît nivelul cheltuielilor anului 2015 în legătură cu majorarea soldului datoriei de 
stat interne urmare a emisiunii VMS pentru asigurarea stabilității macroeconomice. 

Evoluţia cheltuielilor pentru serviciul datoriei de stat interne se prezintă în tabelul 11. 
 
Tabelul 11. Serviciul datoriei de stat interne, 2013-2018                                                     mil. lei 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Indicatori executat aprobat estimat 

Serviciul datoriei de stat interne,  306,4 377,7 863,7 1 753,3 1 634,6 1 518,0 
inclusiv       

VMS emise pe piaţa primară 218,3 282,9 575,7 811,4 754,6 679,3 
VMS convertite 88,1 94,7 288,0 288,9 227,0 185,7 
VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii financiare 0,02 0,02 0,01 0,0 0,0 0,0 
VMS emise pentru asigurarea 
stabilităţii macroeconomice 0,0 0,0 0,0 653,0 653,0 653,0 

 

La capitolul finanţarea netă în perioada anilor 2016-2018, atît finanţarea internă netă cît şi 
finanţarea externă netă vor indica o valoare pozitivă constantă. 

Finanţarea externă şi internă netă pe anii 2013-2018 se prezintă în tabelul 12: 
Tabelul 12. Finanţarea externă şi internă netă, 2013-2018                                                     mil. lei 

Indicatori 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

executat aprobat estimat 

Finanţarea externă netă 588,0 1 471,8 2 823,4 
 

7 343,1 
 

4 460,1 
 

2 747,5 
Finanţarea internă netă 516,9 399,6 506,9 800,0 800,0 800,0 

 Totalurile pot devia nesemnificativ de la suma componentelor, urmare a rotunjirii. 
 
 

  



 
Capitolul IV. Cadrul macro-bugetar 

 
   4. Cadrul macro-bugetar 

 
Evoluția indicatorilor cadrului macro - bugetar pe anii 2015-2018 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 cadrului macro-bugetar pe anii 2013-2018, reieşind din aceste premize, se 

prezintă în tabelul 11 . 

    Tabelul 11. Evoluția cadrului macro-bugetar al bugetului public naţional pe anii 2013-2018  

mil. lei 

 
NOTA. Indicatorii BPN la cheltuieli și deficit au fost recalculați pentru perioada 2013-2015 pentru a fi aduse în condiții 
comparabile cu indicatorii pentru perioada 2016-2018, care sunt prezentați în condițiile noii clasificații bugetare.  

 
 Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi deficitului bugetar pe anii 2013-2018, ca indicatori 

principali care caracterizează 
cadrul macro-bugetar al 
bugetului public național, se 
prezintă în graficul 6. 

 Resursele bugetare publice 
pe anii 2015-2018 se 
redistribuie între bugetele 
componente ale BPN: 
bugetul de stat, bugetele 
UAT, BASS şi FAOAM. 
Circa 40 la suta din 
veniturile proprii ale 
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 12.  

2013 2014

Venituri   BPN 36899,5 42446,8 45420,5 48046,4 51451,0 54304,5

     Po nd erea în  PIB  (% ) 36 ,7 38 ,0 3 8,4 37 ,1 3 6,4 35 ,2
Cheltu ieli  B PN 38502,9 44220,5 49942,6 55332,6 58415,4 59873,5

     Po nd erea în  PIB  (% ) 38 ,3 39 ,6 4 2,2 42 ,8 4 1,3 38 ,8
Sold total  BPN (d eficit (-) 
/exce de nt (+))

-1603,4 -1773,7 -4522,1 -7286,2 -6964,4 -5569,0

     Po nd erea în  PIB  (% ) -1 ,6 -1 ,6 -3,8 -5 ,6 -4,9 -3 ,6
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       Tabelul 12.Cadrul bugetar pe termen mediu pe anii 2015-2018, mil.lei 

 
  Cadrul detaliat de resurse şi cheltuieli ale bugetului public naţional, precum şi 

componentele acestuia pe anii 2015-2018, se prezintă în anexele ___________ la 

prezentul document. 

 
 
4.1.  Veniturile bugetului public național 

 
 Veniturile  bugetului public 

național în anul 2014 au însumat 42 
446,7 mil. lei, reprezintînd 38,0 la 
sută ca pondere în PIB. Comparativ 
cu anul anterior veniturile au avut o 
evoluție pozitivă, creșterea nominală 
înregistrată fiind de 15 la sută. 
Încasările bugetare au fost 
influenţate atât de evoluţiile 
economice cât şi de deciziile de 
politică bugetar-fiscală adoptate. 

 Pentru anul 2015 veniturile au fost 
aprobate la nivel de 38,4% din PIB, 
totodată crescind in valoare 
nominală pîna la 45420,6 mil.lei. 

 

aprobat aprobat
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Total venituri BPN 45 420,6 48 046,4 51 451,0 54 304,5 38,4% 37,1% 36,4% 35,2%

Bugetul de stat 30 338,5 30 813,8 32 828,9 34 109,6 25,6% 23,8% 23,2% 22,1%
Bugetele UAT 10 657,7 11 999,5 12 547,9 13 691,6 9,0% 9,3% 8,9% 8,9%

7 504,2 7 864,1 8 180,0 9 052,1 6,3% 6,1% 5,8% 5,9%
BASS 13 478,3 14 666,4 15 876,6 17 173,0 11,4% 11,3% 11,2% 11,1%

4 390,3 4 745,7 5 092,4 5 407,3 3,7% 3,7% 3,6% 3,5%
FAOAM 5 160,1 5 623,1 6 038,7 6 486,6 4,4% 4,3% 4,3% 4,2%

2 319,5 2 446,8 2 568,8 2 697,0 2,0% 1,9% 1,8% 1,7%

Total cheltuieli BPN 49 942,8 55 332,6 58 415,4 59 873,5 42,2% 42,8% 41,3% 38,8%
Bugetul de stat 34 459,2 38 023,8 39 753,2 39 638,6 29,1% 29,4% 28,1% 25,7%

14 214,0 15 056,6 15 841,2 17 156,4 12,0% 11,6% 11,2% 11,1%
Bugetele UAT 10 871,0 12 075,9 12 588,1 13 731,7 9,2% 9,3% 8,9% 8,9%
BASS 13 566,5 14 666,4 15 876,6 17 173,0 11,5% 11,3% 11,2% 11,1%
FAOAM 5 260,1 5 623,1 6 038,7 6 486,6 4,4% 4,3% 4,3% 4,2%

Sold total (deficit (-) / Excedent (+)) -4 522,2 -7 286,2 -6 964,4 -5 569,0 -3,8% -5,6% -4,9% -3,6%

Bugetul de stat -4 120,7 -7 210,0 -6 924,3 -5 529,0 -3,5% -5,6% -4,9% -3,6%
Bugetele UAT -213,3 -76,4 -40,2 -40,1 -0,2% -0,1% 0,0% 0,0%
BASS -88,2 0,0 0,0 0,0 -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
FAOAM -100,0 0,0 0,0 0,0 -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
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 Proiecţia veniturilor bugetului public național pe termen mediu (2016-2018) s-a realizat pe baza 

indicatorilor macroeconomici estimați, precum şi a obiectivelor în domeniul fiscal și vamal pe 
această perioadă. Pe termen mediu, majoritatea tipurilor de venituri bugetare vor avea un trend 
ascendent în valoare absolută, în timp ce raportat la PIB, totalul acestora va avea o evoluţie 
ralativ constantă. Evoluţia veniturilor bugetului public naţional se prezintă în graficul 7. 

 Conform Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, 
veniturile BPN sunt constituite din veniturile generale ale bugetului și veniturile colectate de 
către autorități/instituții bugetare. Reclasificate conform acestui concept, veniturile generale 
ale BPN și cele colectate  în anul 2014 se divizează după proporția de 91,0 la sută și 9,0 la sută 
respectiv. Pe termen mediu această proporție va fi de circa 96,0 la sută – venituri generale și 
circa 4,0 la sută – venituri colectate de către instituții bugetare, ca urmare diminuarii în perioada 
de prognoză a granturilor destinate proiectelor finanțate din surse externe. Veniturile bugetului 
de stat pe principalele tipuri, se prezintă în tabelul 13.  

Tabelul 13. Evoluţia veniturilor bugetului public naţional pe anii 2013-2018 (în clasificația nouă), mil. lei 

 

 Veniturile fiscale (împozite și taxe, fara contribuții de asigurări sociale) reprezintă partea 
majoră din veniturile bugetlui public național, constituind în anul 2014 circa 60,1 la sută din 
totalul veniturilor (25 492,3 mil. lei), și circa 22,8 la sută ca pondere în PIB. TVA a ramas 
principala sursa de venit, constituid circa 30 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 2018 pînă la circa 65,7 la sută, ca urmare a diminuării ponderii 
granturilor în buget, iar ca pondrere în PIB se vor menține la nivel de ciirca 23,2 la sută pe toată 
perioada de prognoză. Evoluţia veniturilor bugetului public naţional în structură, se prezintă în 
tabelul 15 și graficul 8. 

 

aprobat
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Venituri generale 34 226,9 38 595,2 42 068,1 46 063,1 49 627,9 52 541,5

 dintre care 
Venituri fiscale 22 794,2 25 222,0 27 792,0 29 639,4 32 469,5 35 367,6
   Impozitele pe venit 4 258,2 4 877,5 5 179,4 6 437,1 7 005,6 7 744,3
   Impozitele pe proprietate 317,1 346,1 359,4 594,5 604,4 604,0
   TVA 12 174,1 12 852,0 15 421,3 15 676,2 17 403,5 18 999,2
   Accize 3 508,2 3 428,1 3 930,0 4 212,6 4 615,9 5 135,2
   Taxe asupra comertului exterior 1 417,2 1 457,9 1 357,7 1 297,1 1 356,2 1 384,2
   Alte venituri fiscale 1 119,4 2 260,4 1 544,3 1 422,0 1 483,9 1 500,6
Contributiile de asigurari sociale 9 723,3 10 777,1 11 916,9 13 085,4 14 242,4 15 543,6
   Contributiile de asigurari sociale de stat 
obligatorie 7 756,2 8 362,6 9 082,9 9 915,6 10 779,1 11 760,6
   Primele de asigurare obligatorie de 
asistenta medicala 1 967,1 2 414,5 2 833,9 3 169,7 3 463,3 3 783,0
Venituri nefiscale 1 005,0 989,6 1 462,4 1 517,6 1 279,8 1 041,3
Granturi pentru suport bugetar 704,4 1 606,5 896,8 1 820,7 1 636,1 589,0

Venituri colectate 2 672,6 3 851,6 3 352,5 1 983,3 1 823,1 1 763,0
Venituri fiscale 266,2 270,3 286,7 336,7 336,7 336,7
Venituri nefiscale 1 164,0 1 274,2 1 144,3 1 176,3 1 166,8 1 178,3
Granturi pentru proiecte finantate din surse externe1 242,4 2 307,1 1 921,5 470,2 319,6 248,0

TOTAL VENITURI 36 899,5 42 446,8 45 420,6 48 046,4 51 451,0 54 304,5

estimatexecutat

Clasificația 
nouă a 

veniturilor 



 
 Veniturile nefiscale au  însumat 2263,8 mil. lei în anul 2014, ce constituie 5,3 la sută din totalul 

veniturilor publice. Pentru perioada de prognoză acestea se vor menține în sume nominale la 
nivel de 2,2-2,7 mil. lei, iar ca pondere în suma totală vor scădea pînă la nivel de circa 4 la sută.  

 Contribuțiile de asigurări 
sociale (contribuțiile de 
asigurări sociale de stat 
obligatorie și    Primele de 
asigurare obligatorie de 
asistenta medicala) au 
constituit în anul 2014 circa 
25,4 la sută din veniturile totale 
ale BPN, iar pe perioada de 
prognoză vor crește pînă la 
28,6 la sută din totalul 
veniturilor. Ca pondere în PIB 
acestea se vor menține la nivel 
de 10,1 la sută. 

 În ultimii ani granturile, în 
special cele externe, au deținut  
o pondere tot mai mare în veniturile bugetului public național, atingînd în anul 2014 o pondere 
de 9,2 la sută, sau în valori nominale 3913,6 mil. lei. Circa 59 la sută din acestea reprezintă 
granturile pentru proiectele finanțate din surse externe, iar 41  la sută cele destinate suportului 
bugetar din partea Uniunii Europene.  

 Pentru perioada 2016-2018 se estimează o reducere a granturilor externe destinate 
proiectelor finanțate din surse externe, în legătură cu finalizarea unor programe, susținute de 
către partenerii de dezvoltare, și o creștere a celor destinate suportului bugetar, datorită lărgirii 
ariei de acoperire cu suportul din partea Uniunii Europene în baza semnării a unui program care 
cuprinde perioada anilor 2014-2017. În afară de acesta se preconizează obținerea a două granturi 
din partea UE pentru asistența macrofinanciară a cîte 30,0 mil. euro în anii 2016-2017. În total, 
pentru perioada de prognoză se estimează că BPN va beneficia de granturi externe în volum de 
circa 242,4 mil. dolari SUA. Evoluţia veniturilor bugetului public naţional din granturi externe 
se prezintă în tabelul 14. 

 

Tabelul 14. Evoluția granturilor externe  pe anii 2013-2018 

 

Graficul 8. Structura veniturilor bugetului public 
național pe anii 2013-2018 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

executat aprobat estimat

Granturi 5,3% 9,2% 6,2% 4,8% 3,8% 1,5%

Contributii de asigurari sociale 26,4% 25,4% 26,2% 27,2% 27,7% 28,6%

Venituri nefiscale 5,9% 5,3% 5,7% 5,6% 4,8% 4,1%

Venituri fiscale 62,5% 60,1% 61,8% 62,4% 63,8% 65,7%
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
aprobat

mil. lei 1439,0 2848,9 2818,2 2290,9 1955,8 837,0
mil. dolari SUA 154,6 278,7 146,0 112,3 92,3 37,9

mil. le i 704,4 1606,5 896,7 1820,7 1636,2 589,0
mil. dolari SUA 55,9 114,4 46,5 89,3 77,2 26,7

mil. le i 1242,4 2307,1 1921,5 470,2 319,6 248,0
mil. dolari SUA 98,7 164,3 99,6 23,0 15,1 11,2

Granturi (proiecte finantate din surse externe)

Granturi (suport bugetar)

execu tat es ti mat
Granturi, tota l

Granturile  
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4.2.  Cheltuielile bugetului public național 
 

  În anii 2013-2014, volumul total al cheltuielilor publice în valoare nominală a crescut cu 
ritmuri de 9,3%  și 14,9%, respectiv, în timp ce evoluția acestora exprimată ca pondere în PIB a 
marcat o diminuare nesemnificativă de la 40,1% în anul 2012 până la 39,7% în anul 2014. Pe 
perioada de prognoză, după o majorare de pînă la circa 43,0% în 2016, acest indicator se va 
diminua la 39,0% către anul 2018. Această diminuare fiind cauzată, în principal, de finisarea 
activităților finanțate din contul granturilor din cadrul suportului bugetar și din contul 
proiectelor finanțate din surse externe.  

 Evoluția cheltuielilor publice pe anii 2013-2018, în termeni nominali și ca pondere în PIB, este 
reflectată în graficul 9.  

 

 Din perspective componentelor  bugetului public național, ca pondere în PIB la bugetul de 
stat se atestă o reducere de la 17,1% în 2015 la 14,6% în 2018, iar  celelalte bugete își vor 
diminua ponderea sa în PIB mai lent, respectiv: BUAT – cu 0,1 p.p., BASS – cu 0,3 p.p., și 
FAOAM – cu 0,2 p.p. 

 Evoluția structurii cheltuielilor publice pe componente bugetare se prezintă în graficul 10. 
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Graficul 9. Evoluţia cheltuielilor bugetului public naţonal în anii 
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 În structura cheltuielilor bugetului public național pe componente, pentru anii 2016-2018 nu 

se atestă modificări esențiale, partea majoră constituind programele finanțate de la bugetul de 
stat – în mediu circa 39,8% din totalul cheltuielilor publice.  

  

 
4.3. Soldul (deficitul) bugetului public național și sursele de finanțare 
 

 În ultimii ani bugetul public național a demonstrat o tendință constantă de reducere a deficitului 
bugetar de la 2,0 % în PIB în anul 2012 pînă la 1,6% în PIB în anii 2013-2014. Totuși începînd 
din anul 2015 se constată o tendință de majorare a deficitului bugetar. Pentru anul 2015 deficitul 
bugetar a fost prevăzut la nivel de 3,8 la sută în PIB, iar pe termen mediu va crește pînă la 5,6 la 
sută în 2016, după care va reveni treptat pînă la 3,6 la sută către anul 2018. Creșterea nivelului 
deficitului bugetar se explică prin necesitatea atragerii a mai multor surse financiare pentru 
finanțarea programelor de cheltuieli din partea donatorilor externi, inclusiv pentru proiecte de 
investiții capitale, care începînd 
cu anul 2016 vor fi preponderent 
în formă de împrumuturi. 

 Conform art. 15 din Legea nr. 
181 din 25.07.2014 finanțelor 
publice și responsabilității 
bugetar-fiscale către anul 2018 
deficitul bugetului public 
național, excluzînd granturile nu 
trebuie să depășească 2,5% din 
PIB. Depășirea nivelului – limită 
se admite în condițiile existenței 
surselor reale de finanțare a 
proiectelor de investiții capitale 
finanțate din surse externe. În 
astfel de condiții, deficitul BPN 
fără granturi va constitui în anul 2018  - 2,2% din PIB, ținînd cont de volumul  proiectelor de 
investiți capitale finanțate din surse externe care în 2018 va constitui 2,0% din PIB. Astfel, 
limita maxima a deficitului bugetar de 2,5% din PIB, excluzînd granturile, fiind respectată. 

 

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

 Mijloacele din vînzarea și privatizarea patrimoniului public, inclusiv din contul 
privatizarii conform proiectelor individuale se estimează anual la peste 1 mlrd. lei; 

 Finanțarea interna netă din contul plasării VMS pe piața internă se estimează la 
nivel de 800,0  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 finanţare ale bugetului public naţional pe anii 2013-2018 se 

prezintă în tabelul 15. 
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Graficul 11 . Evoluţia deficitului, fără granturi,  BPN și a 
PFSE p/u investiții capitale, % in PIB, 2015-2018 
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       Tabelul 15. Evoluţia surselor de finanţare ale BPN pe anii 2013-2018  mil.lei 

 
 
NOTA. Datele pentru anii 2013-2015 sunt recalculate conform clasificației noi, pentru a fi comparabile cu  datele pentru 
anii 2016-2018. 

 
 
4.4. Indicatorii bugetului de stat 

 
 

 Veniturile bugetului de stat în anul 2014 au constituit 27 717,7 mil. lei, cu o creștere față de 
anul precedent cu 23,5 la sută. În raport cu PIB, veniturile bugetului de stat s-au menținut la 
nivel de 24,8 la sută. Ca pondere în totalul veniturilor BPN, veniturile bugetului de stat au 
constituit circa 65 la sută.  Principală sursă de venit au reprezentat-o veniturile fiscale, care au 
deținut circa 80,1 la sută din totalul veniturilor bugetului de stat. O altă sursă importantă de 
venituri o reprezintă granturile, în special cele externe, care în anul 2014 dețin 13,8 la sută din 
venituri.  

 Pe termen mediu veniturile bugetului de stat vor crește de la 30 813,8 mil. lei în 2016 pînă la 
34 109,6 mil. lei în 2018, ritmul mediu anual de creștere, fiind de circa 5 la sută.  Ca pondere în 
veniturile bugetului public național, veniturile bugetul de stat se vor menține la nivel de circa 64 
la sută. 

 Sursă principală de venituri pe termen mediu rămîne a fi veniturile fiscale, ponderea cărora în 
totalul veniturilor bugetului de stat va crește de la 84,0 la sută în anul 2016 pînă la 92,5 la sută 
în anul 2018. Totodată, în această perioadă, va descreşte lent ponderea veniturilor nefiscale, în 
totalul veniturilor bugetului de stat de la 7,2 la sută - în anul 2016 pînă la 5,0 la sută - în anul 
2018. Pe parcursul anilor 2016-2018, 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 descreşte de la 7,4 la sută - în anul 2016 pînă la 2,5 la sută - în anul 
2018. 

 Veniturile bugetului de stat în perioada 2013-2018 se prezintă în tabelul 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 

aprobat
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Active financiare 391,9 400,7 367,8 1289,1 1249,8 1826,0

Datorii 1026 1807,1 3529,3 5368,1 5143,0 3425,2
inclusiv

         datorii interne 509,8 376,5 459,7 753,7 751,1 748,9
         datorii externe 516,2 1430,6 3069,5 4614,4 4391,9 2676,3

Modificarea soldului de mijloace banesti 185,5 -434,1 625,1 629,0 571,7 317,7

Total surse de finantare 1603,4 1773,7 4522,1 7286,2 6964,4 5569,0

executat estimat

Veniturile 
bugetului de 

stat – tendinte 
recente și 
estimări 



 
 

Tabelul 16. Evoluția veniturilor bugetului de stat (conform clasificației noi) pe anii 2013-2018, 
mil.lei 

 

 
 

 Evoluţia indicatorilor bugetului de stat se prezintă în graficul 12. 

 
 Cheltuielile bugetului de stat vor înregistra o creștere relativă de 10,3% în anul 2016, și, 

respectiv, de 4,5% - în anul 2017, iar în anul 2018 acestea se vor reduce cu 0,3%. Diminuarea 
din 2018 este determinată de evoluția cheltuielilor din contul resurselor colectate, și anume din 
contul proiectelor finanțate din surse externe, ținînd cont de perioada de implementare a 
portofoliului actual de proiecte, precum și disponibilitatea informației privind lansarea noilor 
proiecte finanțate din surse externe. 

 Evoluția cheltuielilor bugetului de stat pe anii 2016-2018 se prezintă în tabelul 17. 

 

aprobat
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Venituri generale 19 854,1 24 293,8 27 355,4 29 136,3 31 321,9 32 673,5
Venituri fiscale 18 350,8 21 941,1 25 158,7 25 978,7 28 584,7 31 229,1
   Impozitele pe venit 801 2626 3 717,6 4 575,3 4 987,9 5 489,9
   Impozitele pe proprietate 1,2 2,1 1,6 1,5 1,6 1,2
   TVA 12129,5 12815,0 15 388,3 15 639,2 17 361,5 18 953,2
   Accize 3500,8 3427,1 3 928,3 4 210,9 4 614,1 5 133,2
   Taxe asupra comertului exterior 1417,2 1457,9 1 357,7 1 297,1 1 356,2 1 384,2
   Alte venituri fiscale 501,1 1613 765,2 254,7 263,4 267,4
Venituri nefiscale 798,9 746,2 1 300,0 1 336,9 1 101,2 855,4
Granturi pentru suport bugetar 704,4 1606,5 896,8 1 820,7 1 636,1 589,0

Venituri colectate 2 276,9 3 366,7 2 983,2 1 677,5 1 507,0 1 436,0
Venituri fiscale 265,5 270,3 286,7 336,7 336,7 336,7
Venituri nefiscale 816,9 877,3 847,8 870,6 850,6 851,3
Granturi pentru proiecte finantate 
din surse externe 1194,5 2219,1 1 848,7 470,2 319,6 248,0

Transferuri de la alte bugete 305,4 57,2
TOTAL VENITURI 22 436,4 27 717,7 30 338,6 30 813,8 32 828,9 34 109,6

executat estimat

 

Graficul 12.  Evoluţia indicatorilor bugetului de stat, în perioada 2013-2018 (conform 
clasificației noi) 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

executat aprobat estimat

venituri 22436,4 27717,7 30338,6 30813,8 32828,9 34109,6

cheltuieli 23979,1 29411,4 34459,2 38023,8 39753,2 39638,6

deficit -1542,7 -1693,7 -4120,6 -7210,0 -6924,3 -5529,0
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Tabelul 17. Evoluția cheltuielilor bugetului de stat pe anii 2013-2018(conform clasificației noi) 
mii lei 

 

 Bugetul de stat pe anii 2016-2018 se va solda cu deficit, preponderent, din contul deficitului 
proiectelor finanţate din surse externe. Pentru anul 2016 deficitul bugetului de stat se 
planifică în mărime de 5,6% din PIB, dintre care deficitul proiectelor finanţate din surse externe 
va constitui 3,7% în PIB, inclusiv pentru proiecte de investiții capitale – 2,3%. Pentru următorii 
doi ani, deficitul bugetului de stat la fel va fi generat în mare parte de proiectele finanţate din 
surse externe, care pentru anul 2017 se estimează la nivel de 3,9% din PIB, și pentru 2018 – 
2,7% din PIB. Evoluția deficitului bugetului de stat  și a proiectelor finanțate din surse externe 
pe anii 2013-2018 se prezintă în tabelul 18. 

Tabelul 18. Evoluția soldului bugetului de stat și a Proiectelor finanțate din surse externe (conform 
clasificației noi), pe anii 2013-2018 

 
 

       
 
 
 
 
 

aprobat
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bugetul de Stat
Sold (deficit (-)/ surplus (+)) -1542,4 -1693,7 -4120,6 -7210,0 -6924,2 -5529,0

inclusiv
Proiecte finantate din surse externe
Sold (deficit (-)/ surplus (+)) -1361,9 -1408,5 -2548,9 -4729,0 -5574,6 -4092,9

Bugetul de Stat
Sold (deficit (-)/ surplus (+)) -1,5 -1,5 -3,5 -5,6 -4,9 -3,6

inclusiv
Proiecte finantate din surse externe
Sold (deficit (-)/ surplus (+)) -1,3 -1,3 -2,2 -3,7 -3,9 -2,7

% in PIB

estimatexecutat

mil. lei

  

Total 
cheltuieli  

Inclusiv din 

resurse 
generale 

resurse 
colectate, 

total 

inclusiv 
 

venituri din 
prestarea 

serviciilor cu 
plată 

fonduri 
speciale 

proiecte 
finanțate din 
surse externe 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 estimat 38023791,5 31582682,2 6441109,3 747318,4 471140,4 5222650,5 

2017 estimat 39753177,6 32634846,2 7118331,4 755077,3 468924,7 5894329,4 

2018 estimat 39638566,7 34069399,3 5569167,4 758385,3 469904,7 4340877,4 
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4.5. Indicatorii principali ai bugetelor locale 
 

 Analiza bugetelor unităților administrativ-teritoriale denotă că, baza fiscală a unităților 
administrativ-teritoriale rămîne a fi insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor, suportate din 
contul bugetelor UAT. Conjunctura economică, precum și evoluțiile sociale și politice din 
ultimii ani au pus în evidență necesitatea unei reforme profunde în domeniul administrației 
publice, inclusiv a celei locale, necesitatea înlocuirii structurilor ierarhizate cu structuri 
descentralizate, cu accentul pe creșterea semnificativă a autonomiei locale. 

 Prognoza indicatorilor bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anii 2016-2018 are la 
bază estimări în condițiile noului sistem de formare a bugetelor UAT, care este implementat 
începînd cu 1 ianuarie 2015. Evoluția principalilor indicatori al bugetelor UAT pe anii 2015-
2018 se prezintă în graficul 13. 

 

 Evoluția bugetelor UAT pe anii 2015-2018 denotă o creștere continuă a veniturilor și 
cheltuielilor în condițiile noului sistem de formare a bugetelor UAT, ca rezultat al măsurilor de 
politică fiscală ce vor fi întreprinse la nivel central, precum și măsurile întreprinse deja de 
autoritățile publice locale de consolidare a bazei de venituri proprii (taxe locale). 

 Astfel, veniturile bugetelor UAT pentru anul 2016 se estimează în sumă de  11 999,5 mil.lei, cu 
12,6% mai mult decît aprobat  2015. În următorii ani acestea vor continua să crească anual în 
mediu cu 7,0% şi vor însuma 12 547,9 mil.lei – în anul 2017 şi 13 691,6 mil.lei – în anul 2018. 

 Cheltuielile  bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în anii 2016-2018 se estimează cu o 
creştere anuală în mediu de circa 8,8% şi vor constitui în anul 2016 –  12 075,9 mil. lei şi cîte 12 
588,1 și 13 731,7 mil. lei în următorii doi ani. 

 Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anii 2016-2018 se estimează a avea sold bugetar 
negativ, acesta variind de la 76,4 mil.lei în anul 2016 la 40,1 mil.lei în anul 2018. Ca surse de 
finanțare a soldului bugetar vor servi operațiunile cu împrumuturi, operațiunile cu soldurile în 
conturile bugetelor locale și operațiuni cu active financiare.  

 

 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018
aprobat estimat

Venituri 10.657,6 11.999,5 12.547,9 13.691,6
Cheltuieli 10.870,9 12.075,9 12.588,1 13.731,7
Deficit -213,3 -76,4 -40,2 -40,1
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Graficul 13. Evoluția bugetelor UAT pe anii 2013 - 2018



 
4.6. Indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) 
 
 

 Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (inclusiv transferurile de la bugetul de stat) pe 
anul  2016 se prognozează în volum de 14 666,5 mil.lei cu o creștere de 8,8 % față de veniturile 
aprobate pe anul 2015, și vor continua să crească și în anii de prognoză, astfel în anul 2018 
atingând cifra de 17 173,0 mil.lei. Ca pondere în PIB, veniturile bugetului asigurărilor sociale 
de stat se vor menține în mediu pe parcursul anilor 2016-2018 la nivel de 11,2%. 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 67,6 la 
sută și 68,5 la sută în totalul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat. În sumă absolută, 
contribuțiile de asigurări sociale de stat vor crește de la 9 915,6 mil.lei în anul 2016 la 11 760,6 
mil.lei în anul 2018.  

 Transferurile de la bugetul de stat pe termen mediu vor varia în totalul veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat de la 32,3 la sută până la 31,5 la sută în anul 2018.   

 Pentru acoperirea insuficienței de venituri proprii a bugetului asigurărilor sociale de stat, pe 
parcursul anilor 2016-2018 vor fi transferate cumulativ mijloace de la bugetul de stat în sumă de 
4 463,0 mil.lei, inclusiv 2016 – 1 346,9 mil.lei, 2017 – 1 504,0 mil.lei și 2018 – 1 612,1 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 vor crește în anii 2016-2018 cu circa 8,2 la sută anual, și vor atinge volumul de 17 173,0 
mil.lei către anul 2018.  

 Pe anii 2016-2018 bugetul asigurărilor sociale de stat va fi unul echilibrat la venituri și 
cheltuieli. Evoluția indicatorilor BASS pe anii 2013-2018 se prezintă în graficul 14. 

 

 
 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
executat aprobat estimat

Venituri 10589,9 12028,8 13478,3 14666,5 15876,6 17173,1
Cheltuieli 10716,2 12019,5 13566,5 14666,5 15876,6 17173,1
Deficit/excedent -126,3 9,3 -88,2 0,0 0,0 0,0
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Graficul 14. Evoluția bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anii 2013-2018
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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 
2016 în sumă de 5 623,1 mil.lei, cu o majorare față de aprobat pentru anul 2015 aprobat cu 
6,9%. Pe parcursul următorilor doi ani, veniturile date vor continua să crească, constituind în 
anul 2017 – 6 038,7 mil.lei și în anul 2018– 6 486,6 mil.lei. 

 Veniturile din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală pe parcursul anilor 2016-
2018 vor constitui de la 56,4 la sută în anul 2016 până la 58,3 la sută în anul 2018 în totalul 
veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și vor atinge în anul 2016 – 
3169,7 mil.lei, în anul 2017 – 3 463,3 mil.lei și în anul 2018 – 3 783,0 mil.lei. 

 Cuantumul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru perioada 2016-2018 
va constitui  - 9% (4,5%-achitate de angajat și 4,5%-achitate de angajator).  

 Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de sumă fixă pentru anul 2016 va 
constitui 5319,0 lei, în 2017 – 5832,0 lei, în 2018 – 6372,0 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, care este estimat după cum 
urmează: anul 2016 – 4925,0 lei, anul 2017- 5400,0 lei, anul 2018 – 5900,0 lei 

 Transferurile de la bugetul de stat către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 
participă la formarea veniturilor bugetului dat în mărime de circa 42,5 la sută și se estimează în 
anii 2016-2018 în volume respective de 2 446,7 mil.lei, 2 568,8 mil.lei și 2 697,0 mil.lei. 

 Cheltuielile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, fiind dependente de baza de 
venituri proprii – primele de asigurare și de transferuri de la bugetul de stat, vor crește  în 
perioada anilor  2016-2018 cumulativ cu 863,5 mil.lei. Ritmurile de creștere relativă a 
cheltuielilor  vor constitui în mediu pe an circa 7,8 la sută. Astfel, cheltuielile fondurilor 
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 se propun în sumă 5 623,1 mil.lei sau 
cu o majorare față de 2015 cu 363,0 mil.lei, și pentru anii 2017-2018 respectiv, vor constitui 6 
038,7 mil.lei și 6 486,6 mil.lei. 

 Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anii 2016-2018 se prognozează a fi un 
buget echilibrat. Evoluția indicatorilor  FAOAM pe anii 2012-2018 se prezintă în graficul 15. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
executat aprobat estimat

Venituri 4161,0 4637,6 5160,1 5623,1 6038,7 6486,6
Cheltuieli 4226,1 4679,5 5260,1 5623,1 6038,7 6486,6
Deficit/excedent -65,1 -41,9 -100,0 0,0 0,0 0,0
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Graficul 15. Evoluția fondurilor asigurării obligatorii de 
asistență medicală pe anii 2013-2018
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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, 
(elaborat în luna martie curent, care este unul relativ optimist), și promovării unor politici 
macroeconomice ce ar restabili stabilitatea macroeconomică în țară pe termen mediu, după o 
temperare e ritmurilor de creștere în anul 2015. Însă ținînd cont de existenţa mai multor factori 
de incertitudine pe plan intern şi extern, toți acești factori,  care afectează economia națională în 
anul curent, ar putea să se răsfrângă asupra evoluţiei economiei naţionale și pentru anii următori. 
În prezentul scenariu al evoluţiei cadrului de resurse şi cheltuielilor pe termen mediu principalii 
factori de risc care ar putea influenţa negativ cadrul global de resurse și cheltuieli, sint: 

 Riscurile macroeconomice 

 restabilirea mai lentă a ritmurilor de creșterea economică pentru perioada de 
prognoză, decît prevede în scenariul macroeconomic, ca urmare a diminuării 
consumului și a altor factori asupra PIB . 

 accelerarea inflației peste ritmurile prognozate, în rezultatul majorării prețurilor 
reglementate și creșterii în lanț a prețurilor de consum ș.a 

 stagnarea comerțului exterior (exporturilor și importurilor) ca urmare a unei 
dezvoltări economice mai lente (sau a recesiunii)  în țările – principalii parteneri 
comerciali ai Republicii Moldova; 

 diminuarea remiterilor ca urmare a temperării situației economice în zona euro și 
recesiunii  economice în Rusia; 

 presiunile dezinflaţioniste mondiale, ce se vor regăsi în diminuarea preţurilor 
internaţionale la produsele alimentare și vor diminua profitul principalelor 
sectoare ale economiei naționale; 

 riscul unor condiţii climaterice nefavorabile pentru agricultură, ceea ce ar 
diminua oferta de produse agro - alimentare, cu efect de reducere asupra 
consumului şi a pieţei de produse agricole, precum şi de creştere a importurilor de 
astfel de produse pentru a acoperi cererea; 

 

  Principalele riscuri legate de buget 

 rezulta direct din cele macroeconomice, si se pot regăsi în diminuarea încasărilor 
de venituri la buget, față de cele planificate, precum și depășirea nivelului deficitului 
bugetar planificat;  

 abaterea de la graficele de debursare a asistenței externe (în formă de granturi si 
credite), care la fel va afecta nivelul de executare al bugetului dar si implementarea 
proiectelor finanțate din aceste surse;  riscul dat poate fi și mai pronunțat în caz de 
nesemnare a acordului cu FMI în anul curent, ce ar bloca asistența externe din partea 
partenerilor de dezvoltare în anii vizați. 

 neobținerea/reducerea semnificativă  a surselor provenite în urma privatizării 
proprietății publice, ca urmare a stopării procesului de privatizare ar reduce 
semnificativ posibilitățile de finanțare a deficitului bugetar;  

 majorarea cheltuielilor bugetare ca urmare a creșterii tarifelor la resursele energetice 
și creșterii mai mare a inflației; 

Riscuri 
macroeconomice   

Riscuri 
pentru buget 
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 amploarea sectoarelor, care conform Programului de Guvernare sînt supuse 
reformelor necesită mijloace financiare suplimentare de care bugetul nu dispune. 

 creșterea cheltuielilor pentru serviciul datoriei interne ca urmare a ratelor înalte la 
împrumuturile pe piața VMS, precum și în urma activării garanției de stat pentru 
împrumuturile acordate de BNM BEM, Băncii Sociale și Unibank,  și creșterii datoriei 
interne.  

 riscul valutar provenit din creșterea cheltuielilor bugetare, efectuate în valută 
(serviciul datoriei externe,  întreținerea ambasadelor ș.a) ca urmare imprevizibilității 
pe piața valutară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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. 

 Evoluția și structura cheltuielilor publice pe categorii economice în anii 2013-2018 se prezintă în 
tabelul 19. 

Tabelul 19.  Cheltuielile publice pe categorii economice pe anii 2013-2018 

 

 Un impact decisiv asupra alocării resurselor pe categorii economice au atât angajamentele 

de cheltuieli asumate în anii precedenți, cât și efectele crizei economice și politice. În anii 

2016-2018 cheltuielile recurente ca pondere în PIB vor înregistra o tendință descrescătoare 

de circa 3,4 % către 2018 față de anul 2015.   

 Tendințele recente privind cheltuielile de personal atestă o creștere a volumului acestora în anul 
2015 față de anul 2012 cu 24,6% în rezultatul implementării prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar,  Legii nr.48 din 22 martie 
2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici și Legii nr.328 din 23 decembrie 2013 
privind salarizarea judecătorilor. În perioada  anilor 2015 - 2018 volumul cheltuielilor de personal 
prognozat atestă o creștere de circa 18,9 %. 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 2012-2015, 
mărimea salariilor rămîne a fi una din problemele stringente. Salariul mediu lunar pe unitate în 
2015 (4443,5 lei) în sectorul bugetar este mai mic față de salariul mediu prognozat pe economie 
(4500 lei). 

mil.lei
% în                          
total 

% în                  
PIB mil.lei

% în                          
total 

% în                  
PIB mil.lei

% în                          
total 

% în                  
PIB mil.lei

% în                          
total 

% în                  
PIB mil.lei

% în                          
total 

% în                  
PIB mil.lei

% în                          
total 

% în                  
PIB

Cheltuieli, total 38651,3 38,5 44393,1 40,7 49942,8 42,2 55564,8 42,9 58718,6 41,6 60204,5 39,0

Dobînzi 526,9 0,5 624,0 0,6 1187,0 1,0 2203,0 1,7 2096,7 1,5 1992,2 1,3

Creditarea netă -106,4 -0,1 -169,1 -0,2

Cheltuieli 
discretionare 38230,8 100,0 38,0 43938,2 100,0 40,3 48755,8 100,0 41,2 53361,8 100,0 41,2 56621,9 100,0 40,1 58212,3 100,0 37,8

Cheltuieli recurente 
(cheltuieli curente + 
cheltuieli capitale - 
investiții capitale) 44872,8 92,0 37,9 48333,6 90,6 37,4 50416,8 89,0 35,7 53217,4 91,4 34,5

Cheltuieli curente 31112,7 81,4 31,0 34449,1 78,4 31,6

Cheltuieli de personal 8296,2 21,7 8,3 9087,6 20,7 8,3 10765,1 22,1 9,1 11355,1 21,3 8,8 12019,1 21,2 8,5 12606,4 21,7 8,2

Mărfuri si servicii 8810,8 23,0 8,8 9652,3 22,0 8,9

Transferuri în scopuri 
de productie 1336,7 3,5 1,3 1618,6 3,7 1,5

Transferuri catre 
populatie 12229,9 32,0 12,2 13594,9 30,9 12,5

Alte cheltuieli curente 439,1 1,1 0,4 495,7 1,1 0,5

Cheltuieli capitale 7118,1 18,6 7,1 9489,1 21,6 8,7

Investiții capitale 3883,0 8,0 3,3 5028,2 9,4 3,9 6205,1 11,0 4,4 4994,9 8,6 3,2

PIB 100500,0 109000,0 118300,0 129400,0 141300,0 154200,0

2016 estimat 2017 estimat 2018 estimat2013 executat 2014 executat 2015 aprobat

Cheltuielile 
de 

personal în  
mediu 
8,5%  

din PIB 
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de 

angajați  
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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 rămîn 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 9552 unități în 2015 față de 2012. Totodată în perioadă anilor 
2015-2016 se atestă și creșterea numărului de angajați în unele sectoare. Așa s-a majorat numărul 
de angajați în domeniul „Serviciile de stat cu destinație specială” în legătură cu instituirea funcțiilor 
de asistenți pentru deputați, a fost majorat numărul de unități la Consiliul Concurenței pentru 
crearea oficiilor teritoriale, ș.a. ( pe grupă creștere în 2015 față de 2014 - 498 unități), în domeniul  
„Apărarea națională”  (250 unități), a fost majorat numărul unităților la Ministerul Apărării prin 
decizia Parlamentului la rectificarea bugetului pentru anul 2014, în domeniul „Justiția” au fost 
instituite funcții de asistenți judiciari (478 unități), în domeniul „Menținerea ordinii publice și 
securitatea națională” numărul de unități a fost majorat în urma profesionalizării militarilor în 
termen. În același context, în anul 2016 conform prognozelor prezentate se observă iarăși creșterea 
numărului de angajați preponderent în ramura „Învățămînt” – circa 1510 unități și în domeniul  
„Menținerea ordinii publice și securitatea națională” continuitatea profesionalizării militarilor în 
termen – circa 280 unități. 

 În creștere este și numărul angajaților în unitățile administrativ – teritoriale la decizia organelor 
deliberative. Cea mai majoră creștere a numărului de angajați se atestă în ramura  „Învățămînt”. La 
această majorare a influențat instituirea unor noi activități și funcții în acest sector. 

 Evoluția salariului mediu lunar și a numărului de angajați în sectorul bugetar se reflectă în graficul 
de mai jos. 

 

 Evoluția cheltuielilor de personal în anii 2015-2018 se reflectă în graficul 17. 

2015 2016 2017 2018
aprobat estimat

Salariul mediu lunar pe unitate, lei 4450,0 4722,3 4997,4 5241,5
Salariul mediu prognozat pe economie, lei 4500,0 4925,0 5400,0 5900,0
Număr de unități (BS+BUAT) 198483,8 200380,5 200424,5 200424,5
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Graficul 16. Evoluția salariului mediu și a numărului de unități



 

 

 
 În condițiile constrîgerilor financiare care au un caracter persistent, pentru susținerea în continuare 

a reformelor sectoriale și administrative, este necesară constrîngerea și raționalizarea cheltuielilor 
de personal în sectorul bugetar în întregime, astfel încît o parte a costurilor majorărilor salariale să 
fie acoperită din contul resurselor economisite în rezultatul reorganizărilor structurale și optimizării 
numărului de personal din sectorul bugetar.   

 
 Tendințe recente. În anul 2015 se înregistrează o diminuare a volumului investițiilor capitale față 

de anul 2014, atât în valoare nominală cît și reală, atingând volumul de circa 3 353,9 mil.lei și 
circa 2,9% în PIB. Aceasta s-a produs ca urmare a efectelor evoluțiilor economice în anul curent 
asupra parametrilor bugetari. 
 

 Analizând procesul de alocare și implementare a proiectelor investiționale putem conchide 
următoarele deficiențe în managementul investițiilor capitale publice: evaluarea 
necorespunzătoare nu asigură o determinare corectă 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 regulament cu privire la proiectele de investiții capitale publice, scopul 
căruia este stabilirea unor proceduri transparente și eficiente de identificare, planificare, aprobare, 
implementare și monitorizare a proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul public 
național. Aplicarea prevederilor acestui regulament va contribui la: 
 creșterea calității noilor proiecte prin îmbunătățirea mecanismelor de identificare și 

evaluare a proiectelor;   
 îmbunătățirea selectării proiectelor noi și asigurarea continuității finanțării pentru 

proiectele în curs de desfășurare prin prioritizare; 
 consolidarea monitorizării implementării proiectelor pentru eficientizarea costurilor și 

livrarea la timp a serviciilor publice.   
 

 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 elaborat ”Îndrumări cu privire la pregătirea și aprecierea proiectelor 
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în sectorul public”. Manualul (ghidul) în cauză va fi un suport metodologic pentru toate 
autoritățile publice, atât la nivel local cât și central. Concomitent cu aceasta, în prezent Ministerul 
Finanțelor, cu suportul Băncii Mondiale, elaborează ”Instrucțiunea de pregătire a proiectelor de 
investiții capitale publice”, care va reglementa procesul de identificare, planificare, evaluare și 
aprobare a proiectelor de investiții publice finanțate de la bugetul de stat.    
 

 Estimările pe termen mediu a investițiilor capitale denotă o creștere a volumului acestora în 
valoare nominală – de la 3 883,0 mil. lei aprobate pentru 2015 până la 5 933,6 mil. lei estimate 
pentru anul 2017 sau cu circa 52,8 la sută.  Cu toate acestea, în legătură cu finalizarea unor 
proiecte investiționale, în anul 2018 cheltuielile pentru investiții capitale se vor reduce pînă la 
4663,9  mil. lei. În mediu, pentru perioada 2016-2018, acestea vor constitui circa 8,9 la suta din 
cheltuielile totale ale BPN și 3,6 la sută din PIB. Dat fiind ponderea majoră a investițiilor capitale 
finanțate din surse externe, o premisă importantă în contextul creșterii investițiilor capitale, va 
avea consolidarea capacităților de implementare a proiectelor susținute de partenerii de 
dezvoltare. 
 

 În aspect sectorial se constată, că în anii 2016-2018 circa 43,6 - 59,2% din alocațiile totale pentru 
investiții capitale vor fi direcționate pentru sectorul ”Transporturi”, care preponderent vor fi 
utilizate întru implementarea proiectelor ”Susținerea programului în sectorul drumurilor” și 
"Reabilitarea drumurilor locale". Concomitent cu aceasta, mijloace financiare de circa 15,8 - 
21,0% se vor repartiza în sectorul ”Energetica”, din care vor fi realizate proiectele ”Construcția 
conductei de transport de gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău”, ”Modernizarea sistemului 
termoenergetic al municipiului Bălți” și ”Reabilitarea rețelelor  electrice”. În sectorul 
”Gospodăria de locuințe” în anii 2016-2018 vor fi alocate circa 9,7 - 13,5 % din cheltuielile 
pentru investiții capitale, din care marea parte se va direcționa pentru proiectele ”Aprovizionare 
cu apă și canalizare” și ”Alimentare cu apă în regiunea nord”.  

 
 Pentru perioada 2016-2018 sunt incluse circa 64 de proiecte investiționale, din care: 17 - proiecte 

în proces de desfășurare și 47 - proiecte spre finalizare. Costul total al proiectelor în curs de 
desfășurare constituie, estimativ, circa 18 006,5 mil. lei și volumul resurselor necesare pentru 
finalizarea acestor proiecte se estimează la circa 14 634,8 mil. lei.   

 
 Obiectivele pe termen mediu. În anii următori accentul va fi pus pe dezvoltarea mecanismelor 

necesare pentru implementarea noului cadru normativ, precum și pe consolidarea capacităților 
Ministerului Finanțelor și ale autorităților publice vizând elaborarea, evaluarea, implementarea și 
monitorizarea proiectelor de investiții publice.  

 De asemenea, pentru a asigura că resursele financiare limitate, disponibile pentru investiții de 
capital, șînt prioritizate și folosite eficient, este 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.  
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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 8. 

 Evoluția cheltuielilor publice pe sectoare în anii 2015-2018 se prezintă în graficul 18. 

 

 
 

 Volumul preponderent al resurselor publice în perioada 2012-2018 revine domeniului social. Cu 
toate acestea,  ponderea cheltuielilor destinate domeniului social înregistrează o tendință anuală 
descendentă și către anul 2018 va atinge circa 64,0% din cheltuielile totale, în comparație cu 69,6% în 
anul 2012 (sau 25,0% în PIB în 2018 comparativ cu 27,9% în 2012). 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 și protecției sociale constituie ținte 
principale de reformă pe termen mediu și lung, perspectivele și măsurile concrete fiind incluse în 
strategiile sectoriale respective. 

 Pentru sectoarele economiei naționale, în anul 2018 vor fi direcționate circa 17,2%  din suma totală a 
cheltuielilor și 6,7% din PIB, indicatorii respectivi fiind la nivelul anului 2014.   

 Evoluția cheltuielilor în dinamică pentru anii 2013-2018 se prezintă în tabelul 20. 
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Tabelul 20. Evoluția cheltuielilor în dinamică pentru anii 2013-2018, mii. lei 

 
Denumire sectoare 

 
2013 

executat 
2014 

executat 
2015* 

aprobat 
2016* 

estimat 
2017* 

estimat 
2018* 

estimat 

DOMENIUL SOCIAL 26003,3 29044,7 32810,1 34357,3 36531,8 38583,8 

1. Sănătate 5226,9 5890,3 6818,3 6529,5 6948,5 7311,4 

2. Tineret și sport 1020,1 1184,9 374,6 365,9 421,0 410,4 

3. Cultura 820,5 867,6 892,3 929,9 

4. Educație 7064,1 7823,6 8824,4 9461,2 9828,8 10088,8 

5. Protecție socială 12692,2 14145,9 15972,3 17133,1 18441,2 19843,3 
DOMENIUL ECONOMIEI 
NAȚIONALE 5801,3 7624,8 8271,1 10868,6 11753,0 10357,9 

6. Servicii economice generale 251,4 323,3 263,7 447,3 626,2 514,6 

7. Agricultura 1386,4 2045,1 2600,6 2741,8 2410,6 2170,2 

8. Energetica 252,6 221,2 599,1 680,9 1095,9 832,4 

9. Minerit, industrie și comerț 58,1 59,6 63,5 68,8 70,7 72,7 

10. Transporturi 2680,3 3478,3 3240,5 4922,4 5455,8 4486,5 
11. Comunicații 3,5 3,7 3,9 4,0 

12. Turism 

parte componentă a funcției 
”Alte servicii legate de 
activitatea economică” 4,1 4,5 4,7 4,8 

13. Gospodăria comunală de locuințe 1172,5 1497,3 1496,1 1999,2 2085,2 2272,7 

ALTE SECTOARE 6846,7 7723,6 8861,5 10338,8 10434,0 11262,6 

14. Serviciile generale de stat  2084,0 2155,0 2840,4 2971,4 3048,2 3767,4 

15. Afaceri externe 272,8 304,4 364,5 359,8 395,3 409,0 

16. Serviciul datoriei 492,6 591,8 1319,0 2208,9 2100,4 1995,9 

17. Apărarea națională 
2190 2580,9 

462,3 688,3 502,7 517,3 

18. Ordinea publică 2049,9 2139,2 2216,2 2157,6 

19. Penitenciare 407,9 510,6 779,6 955,9 

20. Justiția 583,1 634,4 689,6 782,0 703,5 659,8 

21. Protecția mediului 390,7 578,8 302,5 225,0 227,5 286,2 

22. Știință și inovare 338,9 390,1 425,4 453,6 460,6 513,5 
Alte domenii                               
(inclusiv creditarea netă) 494,6 488,2         

TOTAL 38651,3 44393,1 49942,7 55564,7 58718,8 60204,3 

*) Alocațiile pentru anii 2015-2018 sunt repartizate conform noii clasificații a sectoarelor. Repartizarea alocațiilor pentru anii 
precedenți are o structură diferită, precum este reflectat în tabel.  

 

 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 2016-2018, 
care se prezintă în anexele 8.1-8.3 la prezentul document. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 54

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. Reformele în domeniu sint ghidate de obiectivele asumate 
în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr.573 din 6 august 2013.   

Este de menționat că, prin Hotărîrea Guvernului nr.921 din 12.11.2014, Guvernul a aprobat Acordul de 
finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru 
reformele politicii finanţelor publice pentru anii 2015-2017. 

 

Principalele direcții ale reformei managementului finanțelor publice pentru următorii ani sunt: 

i. Perfecționarea  cadrului legal și metodologic în domeniul finanțelor publice. Urmare a 
adoptării Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 
este în desfășurare un amplu proces se ajustare a legislației în vederea aducerii în 
concordanță cu aceasta, precum și revizuirea și aprobarea cadrului metodologic necesar 
pentru implementarea acestora. Astfel, întru executarea implementării prevederilor Legii 
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și a Planului 
național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, a fost elaborat un proiect de lege ce conţine, în 
fond, propuneri de modificare şi completare a 72 de acte legislative în vederea aducerii în 
concordanță cu prevederile legii sus-menționate. După adoptarea proiectului in cauza 
urmează a fi inițiat procesul de elaborare și modificare a actelor normative în vederea 
aducerii în concordanță cu prevederile legii sus-menționate.  

 
ii. 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. 

 
iii. Implementarea unui sistem informațional integrat de management al finanțelor publice 

(SIMF). Finalizarea dezvoltării sistemului informațional nou este prevăzută pentru anul 
2015, cu modulul destinat gestionării planurilor de alocații în decursul anului bugetar, 
precum și modulul de execuție bugetară. Totodată, în anul curent este lansat în aplicare 
modulul de planificare bugetară, care susține procedurile de elaborare a CBTM pentru anii 
2016-2018, precum și 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; 

 
iv. 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. 
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Concomitent, vor fi intensificate eforturile pentru crearea unui sistem de instruire continuă a 
personalului implicat în procedurile procesului bugetar. 

 
v. Consolidarea instituțiilor fiscale. În conformitate cu prevederile Acordului de finanțare 

dintre guvernul republicii Moldova și Uniunea Europeană privind programul de suport 
pentru reformele politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 
2014, în următorii ani vor fi elaborate studii privind guvernanța fiscală în Moldova în 
conformitate cu standardele UE referitoare la regulile fiscale, instituțiile fiscale 
independente și Cadrul bugetar pe termen mediu. Urmare a acestor analize, precum și a unui 
studiu dedicat subiectului evaluării relevanței unui Consiliu Fiscal independent, vor fi 
elaborate recomandări cu privire la instituirea și mandatul potențial al respectivului consiliu. 

 
vi. Consolidarea disciplinei fiscale la bugetele UAT. Cu suportul financiar al Ministerului 

Finanțelor al Republicii Slovacia și implementat de către centrul Regional PNUD pentru 
Europa și CSI în cadrul Programului regional Finanțele Publice pentru Dezvoltare, este 
lansată o activitate de analiză și identificare a unor potențiale reguli fiscale destinate 
asigurării unui cadru de planificare și implementare previzibilă stabilă și sustenabilă a 
bugetelor UAT. Acestea vor constitui pârghii sigure atît pentru controlul respectării limitelor 
macro-fiscale ale BPN, cît și evitarea  unor situații și riscuri fiscale pentru bugetele UAT.  
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