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CUVÂNT-ÎNAINTE

Această lucrare este o încercare de a detalia rolul bugetului ca in-
strument important de gestionare a statului și nu ar trebui să fie privit 
doar ca un simplu tablou financiar, care include veniturile și cheltu-
ielile statului pe o perioadă de un an. Planificarea bugetului public 
este, probabil, actul cel mai important din administrarea statului, or 
acesta se intersectează cu funcția de planificare a politicilor publice, 
care, inevitabil, presupune angajarea unor cheltuieli pentru a obține 
ulterior beneficii la nivelul întregii societăți. Iată de ce planificarea 
unui buget realist, într-o perspectivă pe termen lung, este un obiectiv 
care trebuie să fie realizat în primul rând în administrarea finanțelor 
de către orice entitate publică.

Planificarea bugetului şi formularea corectă a politicilor necesită 
o abordare ambiţioasă. Iată de ce sunt necesare sisteme care să facă 
guvernele conştiente de impactul financiar al deciziilor lor şi, în ace-
laşi timp, mai responsabile. 

Bugetul este în egală măsură un instrument de administrare eco-
nomică și financiară, dar și o declarație implicită de politică. Cauza 
principală a unei performanțe modeste a bugetării în lume deseori 
constă în legătura slabă dintre aceste două componente. Asigurarea 
acestei legături reprezintă o prioritate a reformei bugetare promovată 
în multe state.

Opţiunile şi deciziile privind procurarea resurselor financiare 
publice şi cele pentru alocarea şi utilizarea acestora sub forme de 
cheltuieli publice, ca şi cele referitoare la gestiunea soldului bugetar, 
se întrepătrund şi se condiţionează reciproc, fiind indisolubil lega-
te într-un mix al obiectivelor, instrumentelor şi tehnicilor financiare 
aflate la dispoziţia statului.

Lucrarea este structurată în unsprezece capitole. Fiecare capitol 
prezintă conceptele teoretice şi oferă o analiză practică pentru actu-
alii şi viitorii specialişti în domeniul finanțelor publice. Prin aplica-
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ţiile, exemplificate se urmărește facilitarea asimilării și consolidarea 
materialului teoretic.

Odată cu lărgirea sectorului public creşte numărul populaţiei pentru 
servicii publice calitative. Acest fenomen are o influenţă importantă 
asupra managementului financiar din sectorul public. Cheltuirea bani-
lor publici are drept scop prestarea serviciilor calitative, de performan-
ţă. Actualmente, tot mai des se pune problema măsurării performanţei 
serviciilor publice la nivelul administraţiilor locale.

Această lucrare oferă informații utile despre finanţarea servicii-
lor publice în scopul îmbunătăţirii calităţii lor. Totodată, exprimăm 
întreaga noastră gratitudine celor care vor citi lucrarea cu atenție și 
dorim mult succes tuturor cititorilor cointeresați în acest domeniu!

Scopul cursului „Gestiunea finanțelor publice” este instruirea te-
oretică şi formarea aptitudinilor practice în domeniul metodelor şi 
tehnicilor de gestiune a fondurilor financiare publice şi, în special, al 
sistemului bugetar al statului. 

Obiectul de studii al disciplinei „Gestiunea finanţelor publice” re-
prezintă relaţiile de natură economică, a căror substanţialitate constă 
în formarea, distribuirea şi utilizarea fondurilor băneşti ale statului în 
scopul îndeplinirii funcţiilor şi sarcinilor acestuia. 

Competențele formate:
Operarea cu concepte, teorii, metode, instrumente fundamenta-1. 
le de natură economico-financiară în realizarea de sarcini profe-
sionale în entităţi publice şi private.
Culegerea de date, informaţii, prelucrarea şi interpretarea aces-2. 
tora pentru soluţionarea unor probleme de natură financiară, 
elaborarea de planuri, bugete şi întocmirea de rapoarte financi-
are şi fiscale în entităţi publice şi private.
Executarea deciziilor, bugetelor şi a planurilor financiare în ca-3. 
drul entităţilor publice şi private.

Finalitățile cursului „Gestiunea finanțelor publice”: 
cunoaşterea şi descrierea conceptelor şi a metodelor de gestiune •	
a finanţelor publice;
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utilizarea adecvată a conceptelor şi a metodelor de gestiune a •	
finanţelor publice pentru soluţionarea situaţiilor şi problemelor 
teoretico-practice din domeniul financiar;
identificarea metodelor şi procedeelor de bază ale gestiunii fi-•	
nanţelor publice, prelucrarea şi prezentarea datelor şi informaţi-
ilor necesare soluţionării unor probleme de natură financiară;
elaborarea de bugete şi întocmirea de rapoarte financiare şi fis-•	
cale;
utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul metodelor şi •	
procedeelor gestiunii finanţelor publice pentru soluţionarea pro-
blemelor cu caracter financiar.

Este destinat, în primul rând, studenților Facultății Științe Eco-
nomice, care își fac studiile la ciclul I, Licență, dar și masteranzilor 
care studiază la ciclul II, Master, programul „Finanțe publice și fis-
calitate”.

Autorii
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1. SECTORUL PUBLIC

1.1. Conceptul de bunuri publice şi private
1.2. Teoria economică cu privire la conceptul de sector public 
1.3. Legea lui Pareto 
1.4. Structura sectorului public şi funcţiile acestuia
1.5. Evoluţia sectorului public în Republica Moldova

Obiective didactice:
 

Definirea conceptului de „bunuri publice și private” •	
Cunoașterea structurii sectorului public în RM•	
Prezentarea teoriilor economice cu privire la conceptul de •	
„sector public”
Analiza influenței criteriului Pareto asupra bunăstării •	
colective
Compararea categoriilor de bunuri şi servicii•	
Analiza evoluţiei sectorului public în Republica Moldova•	

Concepte-cheie: вun economic, вun public, вun privat, 
nonexclusivitate, exclusivitate, nonrivalitate, costul marginal, 
optimalitatea Pareto, eşecul pieţei, externalităţi, funcţia alocativă, 
funcţia redistributivă, funcţia reglativă, sector public, sector privat, 
alocarea resurselor.

1.1. Conceptul de bunuri publice şi private 
Lacunele pieţei de care se preocupă intens economia publică (de-

oarece ele motivează adesea intervenţia statului) rezultă din caracte-
risticile specifice ale anumitor bunuri şi servicii, precum serviciilor 
colective. Chiar dacă pentru motive deja evocate prezenţa serviciilor 
colective nu justifică, în mod necesar, o implicare a sectorului public, 
totuşi activitatea statului în domeniul alocării resurselor este strâns 
legată de existenţa acestor bunuri, „mai speciale”. Acesta este motivul 
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pentru care unii specialişti le evidenţiază prin termenii „bunuri publi-
ce”, „utilităţi publice”. 

Conceptul de „bunuri publice” este definit de către Samuelson 
(1954) astfel: „bunuri” de care se bucură toată lumea în comun, 
astfel încât consumarea unui asemenea bun de către un individ nu 
împietează asupra consumării aceluiaşi bun de către un alt individ. 
Unii autori fac distincţie între termenul de „bunuri publice” – ca 
bunuri furnizate public, şi cel de „bunuri colective” – ca o caracte-
ristică economică.

Bunurile economice sunt foarte diverse, iar din perspectiva anali-
zei economice sunt clasificate conform mai multor criterii, după forma 
de proprietate fiind grupate în bunuri publice şi bunuri private.

Bunurile publice reprezintă o marfă sau un serviciu care fiind 
oferit unui individ rămâne disponibil şi altor persoane, fără cheltuieli 
suplimentare. Bunurile publice sunt bunuri economice caracterizate 
prin nonexclusivitate şi nonrivalitate. Un bun public este nonexclusiv, 
deoarece poate fi utilizat (consumat) simultan de mai multe persoane. 
Dacă un bun public este asigurat pentru un consumator, atunci el de-
vine disponibil pentru oricare alt consumator. Excluderea de la utiliza-
rea unui bun public a unor potenţiali consumatori este imposibilă, chiar 
dacă aportul acestora la producerea bunului respectiv este egal cu zero. 
Totodată, un bun public se caracterizează prin nonrivalitate, deoarece 
pentru oricare consumator adiţional costul social marginal este zero. 
Oferta totală a unui bun public nu se diminuează, dacă bunul respectiv 
face obiectul consumului individual sau colectiv. Un bun public poa-
te asigura beneficii individuale, indiferent de numărul consumatorilor. 
Cele două caracteristici sunt întrunite numai de bunuri publice pure; de 
exemplu, apărarea naţională sau iluminatul străzilor. În practică totuşi 
poate apărea problema aglomerărilor, survenită atunci când mai mulţi 
benefeciari încearcă să folosească acelaşi bun în acelaşi timp. Dacă un 
bun este asigurat în condiţii de exclusivitate sau consumul său nu este 
complet nonrival, acesta se numeşte bun mixt sau bun public impur, 
adică imperfect. 
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Bunurile publice se regăsesc în orice economie de piaţă. Ele nu sunt 
oferite în mod obligatoriu numai de sectorul public, fiind şi piaţa privată 
implicată în asigurarea lor. Atunci când consumul unui bun este nonri-
val, dar permite excluderea în sensul că există un preţ care permite acce-
sul la el, consumul bunului public poate fi considerat ineficient. Aceasta 
se datorează faptului că consumul suplimentar gratuit generează satis-
facţie consumatorului, dar cel pentru care trebuie suportat un preţ este 
generator de insatisfacţie şi chiar reducere de utilitate. În acest fel, bunul 
public asigurat de către o piaţă privată nu permite atingerea nivelului 
optim al producţiei, respectiv consumului din acel bun. 

Bunurile private, bunuri economice din a căror utilizare rezul-
tă beneficii exclusive şi rivale. Un bun privat este exclusiv, deoare-
ce poate fi utilizat (consumat) numai de persoana (agentul economic) 
care îl posedă, care a achitat contravaloarea beneficiilor rezultate din 
folosirea bunului respectiv. Dacă un bun privat este disponibil pentru 
o persoană, atunci el nu mai poate fi disponibil pentru o altă persoană. 
Caracteristica de rivalitate constă în faptul că o unitate suplimenta-
ră dintr-un bun privat are întotdeauna un cost marginal pozitiv. Acest 
cost este suportat de cumpărătorul unităţii respective. Curba cererii 
pentru bunuri private exprimă beneficiile marginale, iar cu fiecare uni-
tate vândută se diminuează oferta totală. Producţia şi alocarea bunuri-
lor private sunt reglate de mecanismul structurilor de piaţă.

Asemenea bunuri publice sau servicii colective prezintă caracteris-
tici specifice în raport cu bunurile private. Acestea sunt, pe de o parte, 
rivalitatea dintre consumatori, iar pe de altă parte, posibilitatea de ex-
cluziune (Atkinson şi Stiglitz, 1980; Brown şi Jackson, 1990).

Un bun este rival sau divizibil, atunci când cumpărarea sau utili-
zarea sa de către o persoană exclude, în mod definitiv (sau în anumite 
cazuri simultan), orice consum al său de către o altă persoană. În acest 
caz, există o relaţie unică între fiecare unitate produsă şi/sau oferită şi 
fiecare unitate consumată sau utilizată. Costul marginal al unui con-
sumator suplimentar este mai mare ca zero, ceea ce justifică excluzi-
unea sa prin preţ. Un bun este exclusiv sau se pretează la excluziune 
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sau la raţionalizare, atunci când deţinătorul său (adesea producătorul 
său) este în măsură să împiedice accesul oricărei alte persoane care 
ar refuza să-l cumpere la preţul pe care acesta i-l impune. Deţinătorul 
unui bun exclusiv se bucură, în consecinţă, de dreptul de proprietate 
pe care i-l conferă legea, uzanţele sau tradiţiile. Posibilitatea de exclu-
ziune garantează deţinătorului bunului o anumită despăgubire în cazul 
renunţării la acel bun.

În literatura economică întâlnim numeroase încercări de clasificare 
a bunurilor (făcute pe criterii economice) de care ne vom folosi pentru 
explicarea diferenţelor dintre ele. O astfel de clasificare este sintetizată 
în Tabelul 1.1 din care putem identifica, în mod formal, patru categorii 
de bunuri şi servicii, pentru care consumul este rival sau nonrival, iar 
excluziunea este posibilă sau imposibilă.

Tabelul 1.1. Categorii de bunuri şi servicii

Caracteristici

Posibilitate 
de excluziune 

(raţionalizarea 
posibilă)

Imposibilitate de 
excluziune (raţionalizarea 

imposibilă)

Rivalitate (ra-
ţionalizare do-
rită: CM>0)

A
Bunuri private pure
- costuri de excludere 

mici
- produse de firme 

private
- distribuite prin inter-

mediul pieţei
- finanţate prin vânza-

rea lor pe piaţă
Ex.: alimente, încălţă-
minte

B
Servicii colective mixte
- sunt consumate colectiv, 

dar sunt supuse aglome-
rării

- produse de firme private 
sau de către sectorul pu-
blic

- distribuite prin interme-
diul pieţei sau gratuit

- finanţate prin preţ sau din 
venituri provenite din 
impozite

Ex.: resurse comune
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Nonrivalitate 
(raţionalizare 
nedorită: 
CM = 0)

C
Servicii colective 
mixte
-  bunuri sau servicii 

private cu externa-
lităţi

-  distribuite prin in-
termediul pieţei cu 
subvenţii sau taxe 
coercitive

-  finanţate prin vân-
zare

Ex.: sisteme de trans-
port, tuneluri, poduri, 
terenuri de sport

D
Servicii colective pure
-  costuri de excludere mari
-  produse de sectorul pu-

blic sau de firme private 
contractate de guvern

-  distribuite gratuit
-  finanţate din impozite
Ex.: apărarea naţională, ilu-
minatul public

Sursa: Profiroiu A. Economia sectorului public, p. 121.

Bunurile şi serviciile private a) reunesc cele două caracteris-
tici: cea de rivalitate şi posibilitatea de excluziune. Raţionalizarea lor 
este nu numai posibilă, ci şi de dorit din punctul de vedere al alocării 
resurselor, deoarece costul lor marginal de producţie este mai mare ca 
zero. Un bun exemplu îl constituie alimentele, încălţămintea etc.

Bunurile şi serviciile colective pure b) reprezintă particularităţi 
diametral opuse celor din categoria precedentă, deoarece consumul lor 
se caracterizează prin nonrivalitate şi nonexcluziune.

Nonrivalitatea semnifică faptul că, odată propuse pentru una sau 
mai multe persoane, aceste servicii colective pot fi consumate sau uti-
lizate de către un număr mare de persoane fără costuri de producţie 
suplimentare. Consumarea lor de către o persoană nu diminuează cu 
nimic cantitatea disponibilă pentru o altă persoană; ea este deci non-
rivală cu cea a altor consumatori. Întrucât costul marginal determinat 
de către un utilizator suplimentar este egal cu zero, raţionalizarea sa 
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prin preţ (sau prin orice alt mijloc) nu se justifică din punctul de vedere 
al alocării optime. Acest cost marginal zero al consumului adiţional 
trebuie însă diferenţiat de costul marginal de producţie al bunului non-
rival. Costurile marginale zero, asociate consumului adiţional, ne arată 
că excluderea consumatorului adiţional nu este de dorit.

Totuşi, chiar dacă fiecare individ se bucură de acelaşi nivel de bu-
nuri publice, aceasta nu înseamnă că fiecare obţine din consum acelaşi 
beneficiu, deoarece, în mod normal, nu toţi indivizii au aceeaşi cur-
bă cerere-beneficiu. Astfel, furnizarea publică a unui bun nonrival va 
avea întotdeauna un impact distribuţional, aducând mai multe benefi-
cii celor care preţuiesc mai mult bunul în cauză.

Nonexcluziunea implică faptul că furnizorul sau proprietarul 
unui serviciu colectiv se află în imposibilitatea de a rezerva utiliza-
rea sa celor care ar fi gata să-l despăgubească cumpărând serviciul 
respectiv. Un număr mare de persoane pot beneficia de serviciul co-
lectiv, fără ca să îl plătească. Odată produs, el se află în mod au-
tomat la dispoziţia tuturor. Altfel spus, realizarea sa prin preţ, pe 
lângă faptul că este de nedorit, este şi imposibilă. Exemplele clasice 
de servicii colective pure sunt iluminatul public, apărarea naţională, 
radiodifuziunea etc.

O primă categorie de servicii colective mixte c) se caracteri-
zează prin nonrivalitate şi posibilitatea de excluziune. Acest caz este 
foarte frecvent: podurile, tunelurile, autostrăzile, terenurile de sport 
sau orice forme de reprezentare artistică. Până la limita capacităţii dis-
ponibile, consumarea lor de către primii utilizatori nu o împiedică pe 
cea a altor persoane. În schimb, proprietarul nu are nicio dificultate 
în a rezerva serviciul pe care îl furnizează celor care plătesc preţul de 
excluziune.

Ce-a de a doua categorie de servicii colective mixte d) prezin-
tă particularităţile inverse: cea de rivalitate şi cea de imposibilitate de 
excluziune.

Chiar dacă este mult mai puţin frecventă, această situaţie apare 
atunci când drepturile de proprietate nu există sau sunt prost definite. 
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Acesta a fost cazul, iniţial, al exploatărilor de aur sau petrol, şi astăzi, 
într-o anumită măsură, cel al resurselor marine (peşte etc.).

Exploatarea lor este, fără îndoială, caracterizată de rivalitate, însă 
primii exploatanţi nu pot să-şi rezerve acele bogăţii numai pentru ei, 
deoarece ei nu posedă mijloacele legale de a împiedica exploatarea 
acestor bunuri de către nou-veniţi. Numai apele teritoriale sunt rezer-
vate pescarilor aparţinând ţării respective. Prin extensiune, această 
categorie de servicii acoperă, în egală măsură, bunurile naturale care 
sunt, în general, gratuite şi pe care societăţile industriale le utilizea-
ză, în mod abuziv, pentru a-şi deversa deşeurile toxice, în apă sau în 
aer, de exemplu stratul de ozon care a fost distrus de fluorocarburile 
clorurate sau stratosfera în care s-a acumulat bioxidul de carbon şi 
care a dat naştere efectului de seră, sursa încălzirii planetei. Capaci-
tatea de absorbţie a mediului natural este rivală, însă e foarte dificil 
să fie împiedicată.

Există unele bunuri sau servicii care pot fi socotite ca fiind bunuri 
publice sau servicii colective în urma unor decizii politice. Conform 
legislaţiei naţionale, educaţia elementară ar trebui să fie accesibi-
lă pentru toţi cetăţenii şi posibil obligatorie. Acest subiect ar putea 
da naştere unor discuţii, deoarece o astfel de decizie nu are la bază 
caracteristicile economice ale bunului, ci argumente de ordin social-
politic. Guvernul uneori impune sau interzice consumarea unor bu-
nuri considerând că indivizii nu par să ştie ce este mai bine pentru ei 
(paternalism). Acest tip de bun este considerat de către mulţi autori 
drept un bun de merit. Bunurile şi serviciile, cum ar fi medicamente-
le, centurile de siguranţă sau educaţia elementară, sunt date de obicei 
ca exemple. Educaţia primară poate fi considerată de către public ca 
fiind atât un serviciu colectiv, datorită principiului constituţional al 
liberului acces la educaţie, cât şi un bun de merit datorită participării 
obligatorii la consumarea lui.

Bailey (1995) ilustrează cele mai importante caracteristici ale an-
samblului de bunuri publice, mixte sau private:
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Tabelul 1.2. Bunuri publice, mixte şi private

Tip de
marfa

Bunuri pu-
blice pure

Bunuri mixte Bunuri de 
merit

Bunuri pri-
vate pure

Beneficiarul Toţi membrii 
societăţii

Consumatorii 
şi societatea

Consuma-
torii indi-
viduali

Consuma-
torii indivi-
duali

Excluderea 
neplătitori-
lor

Tehnic im-
posibilă

Dificilă sau 
imposibilă

Realiza-
bilă

Realizabilă

Stabilirea 
preţului

Nefezabilă Fezabilă Fezabilă Fezabilă

Gama de op-
ţiuni
oferită con-
sumatorului

Nicio opţi-
une

Câteva Toate Toate

Impactul 
asupra ofer-
tei

Niciunul Epuizează 
oferta

Epuizează 
oferta

Epuizează 
consumul 
ofertei

Cine plăteşte 
preţul alocă-
rii eficiente

Doar plătito-
rul de impo-
zite ajustat
conform im-
pozitării sau 
sponsorizării

Consumato-
rul plăteşte 
preţ sponsori-
zat de plătito-
rii de taxe

Consu-
matorul 
plăteşte 
preţ

Consuma-
torul plă-
teşte toate 
costurile

Legătura 
dintre plată 
şi utilizare

Niciuna Apropiată Apropiată Deplină

Cine decide 
producţia

Doar guver-
nul

Mixul piaţă-
nonpiaţă

Mixul 
piaţă-non-
piaţă

Numai 
piaţa

Sursa: Profiroiu A. Economia sectorului public, p. 121.
Notă:
1. Bunurile mixte au atât caracteristicile bunurilor publice, cât şi ale ce-

lor private.
2. În cazul bunurilor mixte: se aplică impozite, în cazul externalităţilor 

pozitive, şi se acordă subvenţii în cazul externalităţilor negative.
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Bernard (1986) introduce o abordare specifică a bunurilor sau ser-
viciilor mixte, considerând că acestea se caracterizează prin: posibili-
tate de excluziune; rivalitate; creşterea sau descreşterea calităţii atunci 
când cantitatea destinată consumului se schimbă.

Calitatea în relaţie cu cantitatea consumată poate creşte în cazuri 
precum vaccinarea în vederea ocrotirii sănătăţii sau poate descreşte în 
cazul drumurilor, al şoselelor sau al teatrelor. Relaţia dintre calitatea 
şi cantitatea consumată se numeşte colaţionare şi este baza pentru o 
reglementare optimă din partea guvernului şi pentru stabilirea tarifelor 
pentru astfel de servicii. Alteori, chiar dacă există nonrivalitate între 
un anumit număr de beneficiari ai serviciului colectiv, calitatea servi-
ciului degradează din cauza limitelor geografice (deteriorarea calităţii 
serviciului de pompieri atunci când distanţa creşte).

La baza caracteristicilor specifice ale bunurilor publice sau servici-
ilor colective stau o serie de cauze:

a) Caracterul nonrivalităţii consumului provine din natura spe-
cifică a producţiei serviciului avut în vedere: procesul de producţie 
furnizează un serviciu unic de care pot beneficia tot atâtea persoane 
cât utilizatori potenţiali există, şi aceasta fără a avea un cost suplimen-
tar. În plus, fiecare utilizator poate beneficia nu numai de aceeaşi can-
titate oferită, ca şi toţi ceilalţi, ci de cantitatea totală oferită. Numărul 
beneficiarilor depinde de capacitatea tehnică a serviciului (capacitatea 
maximă a unei săli, a unui tunel etc.).

Caracteristica de nonrivalitate a consumului rezultă, în egală măsu-
ră, din indivizibilitatea ofertei, astfel spus, din faptul că unele bunuri şi 
servicii nu pot fi oferite decât în bloc şi, în consecinţă, nu este posibil 
de a calibra cu precizie capacitatea de producţie în funcţie de cererea 
efectivă. Furnizorii de prestaţii, a căror ofertă prezintă aceste caracte-
ristici, au următoarele alternative:

crearea, în funcţie de importanţa cererii şi a indivizibilităţii ofer-- 
tei, a unei capacităţi net superioare celei care ar fi necesară pentru 
satisfacerea cererii;
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renunţarea în totalitate de a asigura prestaţia respectivă sau ofe-- 
rirea unei cantităţi insuficiente.

Din punct de vedere economic, indivizibilitatea ofertei prezintă o 
dublă consecinţă:

pe de o parte, costul minim de creare a capacităţii de producţie - 
necesară pentru asigurarea serviciului se poate dovedi extrem de ridi-
cat (străpungerea unui tunel, construcţia unui pod);

pe de altă parte, odată această capacitate fiind instalată şi atâta - 
timp cât ea este folosită incomplet, este uşor a satisface o cerere su-
plimentară la un cost marginal foarte redus, chiar nul. În cazul unui 
tunel, de exemplu, costurile variabile determinate de trecerea încă a 
unei maşini (uzura drumului, ventilaţia) sunt infim incomparabile cu 
cele pentru străpungerea şi construirea tunelului.

Indivizibilitatea ofertei se traduce prin apariţia fenomenului ran-
damentelor crescătoare sau al economiilor la scară: creşterea pro-
ducţiei, măsurată prin cantitate sau numărul de utilizatori, permite 
reducerea costurilor unitare de producţie. Altfel spus, cererea oricărui 
nou consumator induce o diminuare a costului unitar al ansamblului 
producţiei.

Această situaţie a randamentelor crescătoare, care este evidentă în 
cazul extrem al indivizibilităţii ofertei ca cea a unui tunel, este relativ 
frecventă în cazul unui număr mare de prestaţii de interes general, 
denumite „monopoluri naturale”, precum producţia şi distribuţia apei, 
gazului, electricităţii, transportului public pe cale ferată sau cablu, te-
lecomunicaţiile (poştă, telefon), echipamentele de protecţie a mediu-
lui.

Dar, în toate aceste cazuri, câştigurile obţinute pe seama economi-
ilor de scară nu sunt aşa de mari ca în situaţia extremă a indivizibili-
tăţii ofertei, deoarece numai anumite echipamente ale procesului de 
producţie prezintă caracterul de indivizibilitate şi/sau întrucât limita 
capacităţii este atinsă foarte repede. Aceasta deoarece randamentele 
crescătoare determinate de indivizibilitatea ofertei creează o incom-
patibilitate între satisfacerea condiţiilor alocării optime, printr-o po-
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litică de preţuri adecvată, şi obiectivul rentabilităţii financiare. Statul 
se vede deci constrâns să intervină, fie prin acordarea unei subvenţii 
întreprinderilor private, fie preluând el însuşi sarcina ofertei presta-
ţiei respective.

b) Originea imposibilităţii (sau a dificultăţilor) de excluziune este 
atât de ordin tehnic, cât şi economic. Excluziunea necesită capacitatea 
de a putea identifica beneficiarii, pe de o parte, şi pe de altă parte, de a 
măsura intensitatea (frecvenţa) cu care aceştia recurg la serviciul respec-
tiv în scopul de a cunoaşte valoarea pe care aceştia i-o atribuie.

Ori în anumite cazuri, ca de exemplu iluminatul public, tehnica nu 
ne furnizează niciun sistem adecvat care să permită rezolvarea acestei 
probleme. De notat că, chiar dacă acest caz de imposibilitate tehnic 
pare să rămână definitiv, progresul fulgerător al electronicii şi infor-
maticii permite aplicarea unor soluţii de control al utilizării diferitelor 
servicii, ca de exemplu facturarea parcării vehiculelor pe drumurile 
publice, utilizarea căilor de circulaţie în centrele aglomerate.

Datorită dificultăţilor tehnice, excluziunea poate, în consecinţă, să 
se traducă printr-un cost foarte ridicat, chiar exorbitant, de aceea nu 
este recomandabilă din punctul de vedere al alocării optime a resur-
selor.

1.2. Teoria economică cu privire la conceptul 
de sector public 

Misiunile statului nu pot fi cuprinse într-o listă (exhaustivă) deter-
minată, dat fiind faptul că aşteptările cetăţenilor evoluează, iar oame-
nii politici încearcă să răspundă, mai mult sau mai puţin convenabil, 
dorinţelor acestora în scopul de a-şi asigura o bază electorală conve-
nabilă. Astfel, în lumea occidentală, statul a cunoscut mai multe etape 
de evoluţie:

A. Statul jandarm
Conform doctrinei liberale a secolului XIX, administraţia nu tre-

buia să intervină decât într-un câmp de acţiune limitat la asigurarea 
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suveranităţii şi a funcţiilor regaliene şi tradiţionale, precum poliția, 
apărarea şi emisiunea de monedă. Ideea de guvern care nu intervine în 
activităţile economice este atribuită în principal lui Adam Smith, dar 
şi altor gânditori care au analizat natura guvernării.

Fără a admite amestecul statului în interesele particulare, Smith 
sugerează că statul trebuie să-şi facă simţită prezenţa în economie 
într-o serie de împrejurări: fixarea legală a ratei dobânzii, administra-
rea poştelor, instrucţia primară obligatorie, organizarea examenului în 
orice profesie liberală sau pentru orice post de încredere.

Motivaţia acceptării în principiu a implicării statului, deşi violează 
libertatea naturală a indivizilor, constă în necesitatea de a alege răul 
cel mai mic dintre două rele. Statul va interveni numai atunci când 
manifestarea libertăţii naturale a unui individ sau grup de indivizi 
riscă să pună în pericol siguranţa întregii societăţi, atunci când mo-
nopolul cucerit sau acordat unui individ sau companii pune în pericol 
libera concurenţă.

De-a lungul sec. al XIX-lea, în ciuda revoluţiilor şi crizelor de re-
gim, acest stat şi-a asigurat perenitatea.Veritabila originalitate a admi-
nistraţiei în această perioadă era că ea se baza în special pe funcţionari 
amatori. În acea perioadă, titlurile primau în faţă aptitudinilor şi capa-
cităţilor. În plus, în acea perioadă, puţine persoane lucrau pentru stat. 
În mai mult de un secol, numărul funcţionarilor a explodat, în timp ce 
populaţia nu a făcut decât să se dubleze.

B. Statul organizator
La începutul secolului al XIX-lea, a avut loc în numeroase regiuni o 

expansiune a capitalismului şi a industrializării. În acelaşi timp, nume-
roase ţări occidentale posedau colonii care drenau cea mai mare parte 
a capitalurilor lor. Apoi au urmat două şocuri majore care au bulversat 
echilibrul armonios care părea că s-a instaurat între stat şi piaţă.

Un laissez-faire pur nu a fost practicat pe o scară largă nici măcar 
de către coloniştii revoluţionari din Statele Unite. Datorită nevoii de a 
strânge toate coloniile laolaltă, în ceea ce priveşte comerţul şi pentru a 
aduce pe piaţă produsele din regiunile agricole extinse, rolul de înce-
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put al guvernului american a fost acela de a construi drumuri, canale, 
de a moderniza porturi, de a preveni inundaţiile şi de a crea un sistem 
poştal. Rolul de bază al guvernului era de a promova comerţul. O ex-
tindere a acestui rol a fost acela de a stabiliza condiţiile economice şi 
comerţul prin tipărirea de bani şi plata datoriei naţionale. În compa-
raţie cu Statele Unite de atunci, statele europene erau mult mai active 
în ceea ce priveşte proprietatea şi promovarea intereselor economice. 
Deşi politica de laissez-faire îngăduia o anumită activitate guverna-
mentală, ea însă nu avea în vedere proprietatea publică asupra produc-
ţiei şi nici nu aducea limitări proprietăţii private asupra pământului şi 
a celorlalţi factori de producţie.

C. Statul intervenţionist şi statul providenţă
Primul Război Mondial (1914-1918) a fost cel care a antrenat nu-

meroase modificări în sânul societăţii (locul femeii în cadrul societăţii, 
sistemul de securitate socială, sufragiul universal). Cu toate acestea, 
evenimentul care a provocat punerea sub semnul întrebării a libera-
lismului economic şi criza sistemelor administrative clasice au fost 
crahul bursier din 1929 şi crizele anilor ‘30.

Abordarea tradiţională a modelului laissez-faire a fost insuficientă 
pentru depăşirea marilor probleme din situaţia economică mondială. 
De fapt, multe dintre politicile guvernamentale ale timpului nu au fă-
cut decât să adâncească criza. Ele aveau în vedere reducerea cheltu-
ielilor guvernamentale şi impunerea de restricţii comerciale în încer-
carea de a exporta problemele economiei în alte ţări. Înaltul nivel de 
interdependenţă dintre economia autohtonă şi comerţul internaţional 
nu era încă pe deplin cunoscut.

Cel care a propus o soluţie pentru rezolvarea acestei crize a fost 
J.M. Keynes care a pus bazele teoretice ale rolului conducător al gu-
vernului în economiile naţionale. El propunea ca guvernele să soluţi-
oneze cererea efectivă în câteva moduri: fie să o crească, dacă ea va fi 
ameninţată, fie să o reducă, odată pornită explozia ei. Astfel, între cele 
două războaie mondiale a avut loc creşterea intervenţionismului statu-
lui, în special în domeniul economic. A existat, în primul rând, o nouă 
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gestiune publică mai dirijistă vizavi de sectorul privat (naţionalizarea 
căilor feroviare, a industriei de armament şi echipament aeronautic).

Ulterior, a avut loc naşterea unor organisme parastatale care dispu-
neau de o anumită autonomie financiară. Unele dintre ele au dat naş-
tere sectorului public industrial şi comercial. În final, a apărut o nouă 
formă de investiţie: economia mixtă care punea laolaltă capitalurile 
publice cu cele private. Cu toate acestea, în timpul perioadei vizate, 
intervenţiile statului se concretizau cel mai adesea în măsuri empiri-
ce, nesistematice, ghidate de circumstanţe, care nu se încadrau într-o 
strategie globală.

Ca urmare al celui de-al Doilea Război Mondial, intervenţionismul 
statului în economie s- a accentuat. De îndată ce situaţia excepţională 
care a permis acest dirijism a dispărut, ei i-a succedat o perioadă de 
intervenţionism mai moderat.

Cu timpul, s-a dezvoltat o sferă de activitate a puterii publice. În 
primul rând, în responsabilitatea statului a intrat politica de credit, 
el acoperind astfel vidul legislativ lăsat de sectorul privat, dar şi ca 
urmare a planului Marshall. Guvernele naţionale au fost cele cărora 
le-a revenit sarcina de a redistribui fondurile investitorilor privaţi, fapt 
ce a transformat statul într-un adevărat „bancher”. Apoi, în scopul de 
a prevedea şi concepe politici publice, au fost create metode de plani-
ficare care au sfârşit prin apariţia unor oficii, birouri şi chiar ministere 
ale planificării.

În stadiul actual, statul posedă responsabilităţi în domenii extrem de 
variate, precum: cercetarea fundamentală, investiţii, industrie, teleco-
municaţii, vânătoare şi pescuit, sănătate, locuinţe, protecţia mediului. 
Sectorul public a devenit, puţin câte puţin, un complex gigantic care este 
din ce în ce mai dificil de gestionat. În scopul de a asigura o anumită su-
pleţe acestei enorme maşini statale, parlamentele şi guvernele naţionale 
au consfinţit, în mod gradual, să acorde o mai mare autonomie acţiunilor 
administrative. Puterea discreţionară a administraţiei asupra societăţii se 
află într-o continuă creştere pentru că ei i se recunoaşte capacitatea de 
a-şi determina ea singură modalităţile de acţiune.
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Paralel cu intensificarea intervenţionismului s-a dezvoltat statul 
providenţă (statul bunăstării) care se înscrie pe linia doctrinei soli-
darismului social, prezentă la finele secolului al XIX-lea. În viziunea 
acesteia, statul este cel care trebuie să asigure un nivel de trai decent 
tuturor cetăţenilor săi.

Astfel, constituţii numeroase prevăd că „statul este obligat să ia 
măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială de natură să 
asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. Cetăţenii au dreptul la 
pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă medicală în uni-
tăţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asistenţă 
socială. De asemenea „copiii şi tinerii se bucură de un regim special 
de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor”. La rândul lor, 
„persoanele cu handicap se bucură de protecţie socială”.

Aceste garanţii acordate cetăţenilor pe tot parcursul vieţii lor au 
implicat o creştere progresivă a cheltuielilor publice cu destinaţie so-
cială. Această creştere a administraţiei a indus însă efecte perverse, de 
genul sporirii fiscalităţii directe, dezvoltării unei birocraţii enorme şi a 
unei tendinţe de suprareglementare.

În opinia lui Gray [90, p. 96], termenul de „stat providenţă” a de-
venit mai degrabă un clişeu al teoriei economice decât un termen cu 
sens precis, deoarece cumulează o varietate de acţiuni publice dispa-
rate precum: servicii naţionale de sănătate, pensii de stat, locuinţe de 
stat, învăţământ gratuit, servicii sociale etc., ,,el nu are un principiu 
raţional animator şi nicio justificare autentică”.

D. Statul neoliberal. Dereglementarea
Acest stat intervenţionist nu mai era relevant pentru nevoile ţărilor 

industrializate din mai multe motive, printre care menţionăm: existen-
ţa unei clase largi de întreprinzători, scăderea costurilor de tranzacţie 
datorită unor capacităţi mai mari de transport şi comunicaţii, întreţi-
nerea unui număr foarte mare de relaţii economice în sfera pieţelor de 
capital, precum şi schimbările tehnologice rapide.

Aceşti factori au indus o situaţie care cere ajustări mai rapide în 
sectoarele economice. Incapacitatea guvernelor de a se adapta la aces-
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te schimbări le-a făcut extrem de ineficace într-un rol intervenţionist 
şi industrializator. Noul stat va trebui să exercite o influenţă decisivă 
asupra procesului de industrializare şi de creştere pe termen lung. To-
tuşi, rolul său va fi diferit de cel al statului postbelic.

O implicare diminuată a guvernului în activităţile productive va fi 
compensată de un accent mai mare pus pe infrastructurile fizică şi so-
cială, pe menţinerea unui climat macroeconomic stabil şi pe stabilirea 
obiectivelor de dezvoltare comune în sectorul privat, pe baza cărora 
se vor derula toate politicile şi programele guvernamentale. Statului îi 
va reveni şi rolul de a întreprinde reforme îndrăzneţe în sfera regle-
mentării prin îndepărtarea labirintului de controale, a mecanismelor 
promoţionale şi a regimurilor protecţioniste care au constituit instru-
mentele statului de tip vechi, precum şi prin introducerea de politici, 
reguli şi instituţii care să sprijine pieţele eficiente şi să le îmbunătă-
ţească rezultatele în ceea ce priveşte distribuţia.

Din anii 1980, tendinţa de naţionalizare a sectorului privat s-a in-
versat. Atât guvernele de stânga, cât şi cele de dreapta, atât cele din 
ţările occidentale, cât şi cele din ţările în tranziţie, participă, sub presi-
unea Comisiei Europene, la privatizarea sectorului public. Într-o serie 
de sectoare a fost înlăturat monopolul statului, acestea fiind deschise 
concurenţei. Dereglementarea a devenit astfel regulă.

Cu toate acestea, trebuie să punem în evidenţă un paradox. În timp 
ce liberalismul tinde, prin intermediul privatizărilor, să reducă chel-
tuielile publice, atunci oare din ce motiv acelaşi liberalism duce la 
creşterea achiziţiilor de stat?

E. Noul rol al statului
Criza financiară şi economică a readus în atenţia economiştilor şi 

a guvernelor problema rolului statului în economie, recunoscându-se 
adesea necesitatea unui stat cu un rol mai important şi o putere com-
parabilă cu cea a mecanismelor pieţei.

Dereglementarea a generat criza financiară şi odată cu aceasta o se-
rie de alte probleme au apărut: deficitul bugetar (în special al bugetelor 
sociale) al statelor, falimentul întreprinderilor, pierderea proprietăţilor 
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de către menaje în urma ipotecilor insuportabile, falimentul fondurilor 
speculative deficitare etc. Şomajul a atins recordul ultimilor 10 ani în 
multe state: Letonia (22,8%), Spania (19,5%), SUA (10%) în decem-
brie 2013. Salariile au scăzut în majoritatea statelor, diminuându-se cu 
23,2% în Letonia, de exemplu.

Deficitul bugetar al multor state a ajuns la cote de neimaginat cu 
puţin timp în urmă (Grecia – 12,7% din PIB, Marea Britanie la 12,8% 
din PIB), la fel ca şi datoria publică (Belgia, Italia şi Grecia – peste 
100% din PIB). Astfel, în ceea ce priveşte Uniunea Europeană, cri-
teriile de la Maastricht referitoare la deficitul bugetar (max. 3%) şi 
datoria publică (max. 60%) nu mai sunt respectate, iar sancţiunile nu 
se aplică. În plan bugetar, nevoia de reechilibrare a bugetelor de stat 
privează guvernele de pârghiile obișnuite şi le obligă la diminuarea 
cheltuielilor bugetare şi creşterea fiscalităţii. Peste toate acestea se su-
prapune sporirea gradului de îmbătrânire a populaţiei şi concurenţa 
economiilor emergente.

În acest context, rolul statului pe scena economico-socială sporeş-
te. Statul intervine în economie, uneori salvând de la faliment bănci1 
sau firme pentru protecţia cetăţenilor, alteori pentru a pompa lichidi-
tăţi pe piaţă pentru susţinerea activităţii economice şi crearea de locuri 
de muncă. Keynesismul câştigă teren din nou.

Economia Republicii Moldova – este una de tip complex: în acelaşi 
timp, o parte considerabilă a activităţilor economice este realizată în 
cadrul sectorului privat, cealaltă cotă fiind îndeplinită în urma activi-
tăţii sectorului public. În afară de aceasta, statul intervine în activitatea 
sectorului privat fie bine determinat, fie neintenţionat prin intermediul 
reglementărilor privind impozitele, taxele sau subsidiile unor tipuri 
de activitate etc. În ţările dezvoltate ale lumii, statul îşi ia responsabi-
litatea privind activitatea în unele sectoare sau chiar domenii, cum ar 

1Aceasta atitudine a statului se poate explica în felul următor: atunci când ban-
cherii anticipează obţinerea de câştiguri, ei pot să le păstreze pentru ei, în timp ce 
atunci când au pierderi importante, ei pot fi salvaţi de către stat care încearcă să evite 
o cădere în lanţ a agenţilor economici. 
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fi, de exemplu, producerea oţelului şi a cărbunelui în Marea Britanie, 
Austria, Franţa, Suedia sau transportul aerian şi feroviar în aşa ţări ca 
Germania, Italia, Franţa etc. În fosta Uniune Sovietică, precum şi în 
alte ţări ale blocului socialist, cota esenţială a activităţii economice 
aparţinea statului. Activităţile economice care fac parte din sectorul 
public al Republicii Moldova au suferit în ultimii cincisprezece ani 
multe schimbări. De ce statul se preocupă de unele activităţi şi de al-
tele nu? De ce sfera de activitate a statului în ultimii o sută de ani a 
fost modificată considerabil şi de ce statul, în unele ţări, se implică 
mai mult în activitatea economică decât în Republica Moldova, iar 
în altele şi mai puţin? Îşi asumă statul oare prea multe responsabili-
tăţi? Îşi poate onora cu succes responsabilităţile asumate? Ar putea 
activa cu o eficienţă mai mare? Iată problemele esenţiale, cercetate 
în cadrul ştiinţei despre sectorul public. Ele au fost abordate în cadrul 
discursurilor economice, filosofice, politice în decursul a sute de ani. 
Dezbaterile mai continuă. Chiar dacă economiştii de talie mondială 
nu au putut înainta concret şi aprecia unanim căile efective de solu-
ţionare ale problemelor menţionate, oricum au fost aduse contribuţii 
importante în cunoaşterea părţilor forte şi slabe ale sectorului public, 
precum şi a celui privat. 

Precum urmează, sectorul public reprezintă totalitatea resurse-
lor economice aflate la dispoziţia statului. Resursele, aflate la dispo-
ziţia statului – nu reprezintă doar rezultatul activităţii întreprinderilor 
ce aparţin statului, ci şi veniturile, şi cheltuielile bugetului de stat. În 
mod corespunzător, statul, pe lângă gestionarea activităţii întreprinde-
rilor care îi aparţin total sau parţial, mai funcţionează prin intermediul 
instituirii sistemului fiscal şi realizării unor programe de efectuare a 
cheltuielilor publice de interes naţional. În cadrul economiei comple-
xe, care activează la moment, aceste forme reprezintă cel mai elocvent 
baza sectorului public.

 Prin cele ce urmează, gestiunea sectorului public acordă o atenţie 
deosebită problemelor ce ţin de Bugetul de stat. Cele mai complicate 
şi specifice probleme abordate, în legătură cu participarea statului în 
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activitatea economică a ţării, deseori nu ţin de gestiunea nemijlocită 
a întreprinderilor şi organelor de stat, şi este firesc, deoarece insti-
tuirea unei organizaţii sau întreprinderi – este doar o formă juridică 
concretă de folosire raţională a resurselor. O formulare principială a 
problemei, pentru un economist contemporan, este alocarea eficientă 
a resurselor statului (în cazul dat): de a crea o nouă întreprindere sau 
organizaţie necomercială pentru rezolvarea unei probleme de interes 
naţional, sau a refinanţa o structură de stat deja existentă, sau de a în-
cheia un contract de prestare a serviciilor necesare cu o structură pri-
vată deja existentă – este o problemă concretă a eficienţei politicii de 
cheltuieli din cadrul sectorului public. Gestiunea financiară a sec-
torului public este invocată pentru a întemeia principiile generale 
privind acumularea şi utilizarea acestor mijloace, fără a delimita din 
start sfera de cercetare a formelor organizaţionale de activitate. Prin 
urmare, întreprinderile şi organizaţiile, a căror proprietar este statul, 
nu pot fi componente unice, cercetate în cadrul sectorului public. 
Specificul gestiunii financiare a sectorului public constă în faptul 
că efectuează o analiză a activităţii statului în paralel cu activitatea 
celorlalţi subiecţi ai activităţii economice, relevă logica comporta-
mentului economic al statului şi concentrează atenţia asupra acelor 
bunuri economice, asupra cărora statul şi-a asumat angajamentul de 
asigurare precum şi eficienţa producerii acestor bunuri.

Studierea în cadrul gestiunii financiare a sectorului public a com-
portamentului statului atât în calitate de agent economic, precum şi 
ca arbitru, impune cunoaşterea unor noţiuni şi concepte referitoare 
la mediul şi modul de activitate al său. Plasând statul în acelaşi rând 
cu alţi participanţi la activitatea economică, este necesar a determina 
deosebirile sale de alţi subiecţi ai economiei de piaţă.

În literatura de specialitate, noţiunea de sector public este 
abordată în funcţie de următoarele criterii:

În calitate de administraţie publică şi autoritate – a. SP fiind 
circumscris ariei de activităţi guvernamentale care dirijează alocaţia 
fondurilor bugetare prin acţiunile autorităţii publice de mobilizare 
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administrativă a acestor fonduri la diferite niveluri guvernamentale 
centrale şi locale.

După tipul procesului de decizieb.  – SP cuprinde ansamblul de 
activităţi, instituţii şi organisme caracterizate prin procese de deci-
zie colectivă sau politică, în cadrul cărora procedurile de alegere se 
realizează prin mecanismele votului. Dacă piaţa reprezintă instituţia 
prin care se realizează alegerea, ca esenţă a procesului de decizie în 
sectorul privat, votul reprezintă instituţia de realizare a alegerii în 
sectorul public.

Ca sursă de producere şi realizare a bunurilor publice c. – SP 
reprezintă totalitatea relaţiilor economice ce apar între instituţiile 
publice şi private în scopul realizării bunurilor publice, iar Albert 
Breton afirmă că adevăratele produse guvernamentale sunt politici-
le, şi acestea sunt obiectele relevante asupra cărora se concentrează 
atenţia în formularea unei teorii a sectorului public.

După forma de proprietate – d. SP cuprinde următoarele catego-
rii de instituţii şi organisme: 

administraţia publică la nivel naţional, regional şi local;•	
organismele protecţiei sociale, însărcinate cu asigurarea pen-•	
siilor, precum şi cu asigurările de boală, de accidente şi de 
şomaj;
întreprinderile publice, dar şi anumite întreprinderi private •	
care produc bunuri sau servicii de interes general. Răspunzând 
nevoilor colective ale populaţiei şi fiind finanţate într-un mod 
substanţial de către stat prin participaţii, împrumuturi, subven-
ţii, statul poate să impună acestor întreprinderi alte obiective 
decât acelea strict comerciale ale unei firme private.

Ca intermediari între sectorul public şi cel privat pot fi distinse 
o serie de organizaţii de drept privat, care nu au însă un scop lucra-
tiv şi care produc servicii ce corespund nevoilor colective ale unor 
subansambluri mai mult sau mai puţin importante ale populaţiei: 
sindicatele, asociaţiile consumatorilor, organizaţiile religioase sau 
caritabile. 
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1.3. Legea lui Pareto
Pentru a examina problemele specifice ale alocării resurselor în 

contextul sectorului public, trebuie, în primul rând, să putem dispu-
ne de un criteriu care să ne permită definirea alocării optimale a 
resurselor. Această iniţiativă aparţine trunchiului teoriei economice 
denumită prin termenul „economia bunăstării”, disciplină care în-
cearcă să evalueze şi să compare diferitele situaţii economice (stări 
ale lumii) din punctul de vedere al bunăstării colectivităţii. Această 
iniţiativă normativă este foarte delicată, întrucât noţiunea de „bunăs-
tare” este parţial subiectivă: este dificil să măsurăm bunăstarea fie-
cărui individ (vorbim, de asemenea, şi de utilitate sau satisfacţie) şi, 
ca urmare, este cu atât mai greu să agregăm bunăstarea mai multor 
persoane în scopul de a determina bunăstarea colectivă. 

Din aceste motive:
pe de o parte, −	 din imposibilitatea de a o cuantifica cu ajutorul 

unui etalon de măsură, bunăstarea procurată indivizilor prin diferi-
tele soluţii de alocare a resurselor nu poate fi decât ierarhizată, adică 
clasificată în ordinea crescătoare a preferinţelor;

pe de altă parte, pentru a fi riguroasă din punct de vedere şti-−	
inţific, economia bunăstării ar trebui să poată să depăşească orice 
judecată de valoare şi să renunţe la comparaţiile de utilitate inter-
personale, adică la confruntările de variaţii ale bunăstării dintre indi-
vizi datorate unei modificări a alocării resurselor. Astfel spus, nu este 
acceptabil, din punct de vedere obiectiv, ca odată cu realizarea unui 
proiect să comparăm câştigurile şi pierderile de utilitate ale fiecărui 
membru în parte al comunităţii.

Pentru a defini condiţiile economice ce trebuie satisfăcute ca 
alocarea resurselor să fie optimă, fără a recurge însă la comparaţii 
interpersonale de utilitate, economiştii au făcut apel, în general, la 
cunoştinţele noii economii a bunăstării, care propune un criteriu de 
alocare optimă ce ar trebui să fie acceptabil pentru întreaga populaţie.
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Cheia acestei abordări, utilizate pentru a determina bunăstarea 
colectivă plecând de la cea a indivizilor, este furnizată de către crite-
riul propus în 1927 de către Vilfredo Pareto (1927). Acesta se bazea-
ză pe faptul că fiecare individ este personal în măsură să ierarhizeze 
diferitele stări (de lucruri) care i se oferă. 

Criteriul lui Pareto poate fi enunţat în două moduri:
starea de lucruri trebuie să fie preferată alteia, dacă cel puţin −	

o persoană are de câştigat din această schimbare, fără ca nici o altă 
persoană să aibă de suferit (criteriul relativ);

alocarea resurselor este optimă (sau eficace) şi, în consecinţă, −	
bunăstarea colectivităţii este maximă, atunci când nu mai este posi-
bil ca printr-o nouă modificare a alocării să se amelioreze bunăstarea 
cel puţin a unei persoane, fără ca nicio altă persoană să nu aibă de 
suferit (criteriul absolut).

Informaţiile oferite de criteriul Pareto pot fi ilustrate cu ajuto-
rul graficului din Figura 1.1, care prezintă frontiera posibilităţilor 
de utilitate, astfel spus, bunăstarea potenţială maximă ce poate fi 
atinsă de către comunitate ţinând cont de know-how-ul şi resursele 
disponibile existente într-un moment dat, comunitate care, pentru a 
simplifica lucrurile, este alcătuită numai din două persoane: P şi M. 
Ordonata măsoară utilitatea primului individ P-UP, iar abscisa pe cea 
a celui de al doilea – UM. Cum nu există niciun etalon pentru a măsu-
ra utilitatea din punct de vedere cardinal, aceasta va fi măsurată ordi-
nal. În realitate, este rezonabil să admitem că cei doi indivizi sunt ca-
pabili să ierarhizeze, în funcţie de ordinea preferinţelor lor, diferitele 
situaţii ale stării de lucruri care li se oferă. Frontiera posibilităţilor 
de utilitate t-z defineşte utilitatea maximă ce poate fi atinsă de către 
individul P, ţinând cont de utilitatea atinsă de cel de-al doilea.
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Fig. 1.1. Domeniul de validitate a criteriului Pareto 
Sursa: Elaborat de autori. 

Vom analiza în continuare diferitele situaţii reprezentate grafic în 
Figura 1.1:

a – ilustrează situaţia iniţială presupusă, care este caracterizată 
printr-o alocare a resurselor nonoptimale; este posibil ca, deplasân-
du-ne în direcţia nord-est, să ameliorăm bunăstarea a cel puţin unui 
individ, chiar a doi, fără ca nicio persoană să nu sufere;

b – reprezintă o alocare superioară celei din punctul a, cei doi au o 
utilitate superioară; cu toate acestea, ea nu este cea optimă, deoarece 
punctul se află în partea de sub frontiera posibilităţilor de utilitate;

c – nu se poate atinge cu resursele şi know-how-ul disponibile, de-
oarece este situat dincolo de frontiera posibilităţilor de utilitate;

d, e, f – toate satisfac criteriul Pareto în raport cu situaţia iniţială. 
Trecerea de la a la d, e sau f ameliorează cel puţin utilitatea unui in-
divid, sau chiar a doi indivizi (f), fără ca nici o altă persoană să aibă 
de suferit. Ele constituie, în egală măsură, situaţii optime pentru că 
nu mai este posibilă creşterea bunăstării unui individ, fără a o reduce 
pe cea a altuia. Acesta este cazul tuturor punctelor situate pe frontiera 
posibilităţilor de utilitate. În pofida faptului, criteriul lui Pareto nu ne 
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permite să selectăm unul dintre aceste puncte în detrimentul altuia: 
fiind vorba de o problemă de distribuţie a bunăstării între cei doi indi-
vizi, va fi necesară utilizarea altor criterii.

Pentru a determina soluţia unică care ar satisface, în mod simul-
tan, condiţiile alocării optimale a resurselor şi pe cele ale distribuţiei 
echitabile a bunăstării (adică un optim „optimorum”), ar trebui utilizat 
un criteriu de evaluare colectivă sau socială. Forma aleasă, în mod 
tradiţional, este funcţia bunăstării sociale, analoagă unei funcţii de uti-
litate individuală, dar ale cărei argumente sunt nivelurile de utilitate 
ale indivizilor.

În mod formal, o funcţie de bunăstare socială constituie o reprezen-
tare abstractă a preferinţelor colectivităţii, ale unui guvern democratic 
sau ale unui dictator, în ceea ce priveşte distribuţia interpersonală a 
bunăstării. Acest concept este foarte util, din punct de vedere analitic, 
pentru a reprezenta diferite judecăţi de valoare în materie de distribu-
ţia bunăstării. Cu toate acestea, în realitate, ştiinţa nu-şi poate impune 
opiniile sale în materie de distribuţie a bunăstării, ci trebuie să lase să 
primeze preferinţele degajate din cadrul procedurilor politice.

1.4. Structura sectorului public şi funcţiile acestuia
Sectorul public în Republica Moldova este constituit din patru ca-

tegorii mari – fiecare cu surse specifice de venituri:
stat;1) 
instituții publice administrative;2) 
instituții publice cu caracter productiv și comercial; 3) 
întreprinderi de stat. 4) 

Criteriile de determinare a întreprinderilor publice:
realizarea bunurilor şi serviciilor la nivel naţional şi internaţio-a) 

nal – întreprinderile publice aparţin sectorului comercial;
acoperirea cheltuielilor din contul realizării producţiilor sau ser-b) 

viciilor – scopul întreprinderilor publice nu este maximizarea profitu-
lui, ci neadmiterea deficitului;
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ponderea capitalului care aparţine statului este mai mare (50% c) 
+ o acţiune).
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Fig. 1.2. Structura sectorului public: 

 Stat – organe legislative și executive; 

IPA – instituțiile publice administrative; 

IPPC – instituțiile publice cu caracter productiv și comercial; 

ÎP – întreprinderile publice;  

SP – sectorul public. 

Sursa: Elaborat de autori.  
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Fig. 1.2. Structura sectorului public:
Stat – organe legislative și executive;
IPA – instituțiile publice administrative;
IPPC – instituțiile publice cu caracter productiv și comercial;
ÎP – întreprinderile publice; 
SP – sectorul public.
Sursa: Elaborat de autori. 
 
Examinarea dezvoltării sectorului public şi a determinanţilor săi 

relevă că statul îndeplineşte multe funcţii, care s-au amplificat de-a 
lungul timpului. Analiza acestora presupune ordonarea lor în catego-
rii bine delimitate, impunându-se în acest sens clasificarea propusă în 
1959 de Musgrave, având avantajul coincidenţei principalelor funcţi-
uni ale sectorului public cu domenii definite ale analizei economice, 
furnizând în plus criterii precise pentru a aborda celelalte probleme 
referitoare la sectorul public.
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Cele trei funcţii ale statului propuse sunt:
Promovarea unei alocări optimale a resurselor economice rare, 1. 

în sensul de a realiza bunăstarea colectivităţii (funcţia alocativă).
Promovarea unei distribuiri echitabile a bunăstării – în termeni 2. 

mai concreţi, a bogăţiei economice, a venitului sau a averii – între in-
divizi, regiuni sau între generaţii (funcţia redistributivă).

Promovarea echilibrului macroeconomic, stabilizând fluctuaţii-3. 
le creşterii economice (funcţia reglativă).

Funcţia alocativă
Această funcţie corespunde unei misiuni clasice a statului, necesi-

tatea intervenţiilor statului pe pieţe, în economie, devenind o coordo-
nată esenţială a funcţionării pieţelor, autorităţile publice fragmentând 
pieţele prin deţinerea unor întreprinderi sau controlul altora, prin insti-
tuirea unor impozite, prin redistribuirea veniturilor etc.

Eşecurile pieţei (de exemplu, menţinerea de către unele firme a 
preţurilor sau producţiilor la niveluri înalte) conduc la un consum sau 
la o producţie ineficiente, statul trebuind să intervină pentru a atenua 
sau elimina aceste eşecuri. Însă intervenţia statului se poate dovedi 
adesea inoportună, rezolvarea unor probleme din anumite domenii 
generând efecte dăunătoare în alte domenii, putând înrăutăţi situaţia 
economică de ansamblu.

Eşecurile pieţei îmbracă următoarele forme:
Concurenţa imperfectă,a)  generatoare de monopoluri. Concurenţa 

perfectă s-ar manifesta atunci când pe o anumită piaţă acţionează un 
număr suficient de firme, asigurându-se un grad de rivalitate adecvat, 
astfel încât nicio firmă nu poate afecta preţul de piaţă al unui pro-
dus, un concurent „imperfect” fiind acela care prin acţiunile sale poate 
afecta preţul unui produs. La extrema concurenţei perfecte se găseş-
te monopolistul, atunci când un singur ofertant determină preţul unui 
produs.

Sistemul economic se constituie ca un amestec dinamic de elemen-
te concurenţiale şi de elemente monopoliste, generatoare de concu-
renţă imperfectă, în cadrul căruia chiar manifestarea explicită a unui 
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monopol poate fi erodată de procesele de substituire sau complemen-
tare ale produselor.

În cazul autorităţii unui monopol devine semnificativ, din punct 
de vedere economic, un comportament asimetric, prin care se poate 
majora nejustificat nivelul preţului unui produs, se poate diminua vo-
luntar producţia destinată consumatorului etc., semnale certe ale exis-
tenţei ineficienţelor pieţei, asociate monopolului.

Intervenţia autorităţii publice, prin instrumente directe sau indirec-
te, pentru amputarea impactului nociv al manifestării comportamen-
tului monopolist, se impune în cadrul economiei, cu atât mai mult cu 
cât statul se constituie consumator al produselor realizate monopo-
list. Evident, controlul preţurilor şi reglementările antimonopol sunt 
instrumente directe, utilizate de către stat pentru ameliorarea eficienţei 
mecanismelor de piaţă.

Externalităţileb)  reprezintă o altă categorie de „eşecuri” ale pieţei, 
semnificând o tranzacţie involuntară între doi agenţi economici prin 
care unul dintre aceştia impune costuri suplimentare sau absoarbe be-
neficii, fără a plăti o recompensă corespondentă. În aceste cazuri un 
„rău” economic sau o „binefacere” economică sunt transferate în afara 
tranzacţiilor voluntare ale pieţelor. Odată cu expansiunea şi creşterea 
complexităţii proceselor de producţie, generate şi de creşterea densi-
tăţii populaţiei, externalităţile negative devin pericole ale sistemului 
social.

Reglementările publice, dispunând de grade de eficacitate diferite, 
încearcă controlarea externalităţilor, cum ar fi poluarea, catastrofele 
naturale sau generate de către om, drogurile. Într-un cadru coerent, 
instituţionalizat de către stat, se caută prevenirea efectelor nocive ale 
acestor externalităţi, generate chiar de către mecanismul pieţei. Coe-
renţa statului se opune pericolelor generate de către piaţă.

Bunurile publicec) , definite ca produse şi servicii destinate ne-
diferenţiat comunităţii, nu se înscriu în parametrii unei producţii efi-
ciente, acceptate de către firmele private. Armata, ordinea publică, 
construirea drumurilor, cercetarea ştiinţifică, asistenţa medicală au în 
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mare măsură caracteristicile bunurilor publice. Dispersia nediferenţia-
tă a acestor bunuri publice în cadrul producţiei, accesul aproape liber 
la beneficiile generate de aceste bunuri determină o lipsă de motivaţie 
economică în producerea acestor bunuri de către agenţii privaţi.

În mare parte oferta de bunuri publice este preluată de către stat, 
care, prin mecanisme specifice de decizie (votul), asigură resursele 
necesare realizării organizate a acestor bunuri şi le distribuie nedife-
renţiat, în folosul populaţiei, al unor segmente omogene ale acesteia.

Impozitele,d)  percepute de către stat vizează, pe lângă asigurarea 
resurselor financiare necesare obţinerii bunurilor publice, realizarea 
programului de redistribuire a veniturilor, unul din eşecurile pieţei fi-
ind existenţa inegalităţilor. Incidenţa diferenţiată a instrumentelor fis-
cale generează o apropiere relativă a veniturilor şi, totodată, un trans-
fer de venituri către segmentele cu populaţie defavorizată.

 Funcţia redistributivă
Diferenţele care pot apărea în funcţionarea pieţei, imperfecţiunile 

congenitale ale acesteia, posibil de corectat prin intervenţia statului, 
nu reprezintă singurele eşecuri ale pieţei.

Distribuirea bunurilor economice se realizează conform averilor, 
şi nu nevoilor, şi aceasta în conformitate cu mecanismul preţului, 
care dirijează bunurile spre cei care plătesc mai mult. Chiar sistemul 
de piaţă cel mai eficient poate genera inegalităţi. Dar inegalităţile nu 
sunt acceptate nici din punct de vedere moral, nici politic. Societatea 
nu trebuie să accepte orice rezultat oferit de către piaţă ca fiind pre-
determinat, oamenii putând examina distribuţia veniturilor şi decide 
corectarea eventualelor inegalităţi (democraţia nu acceptă orice ine-
galităţi).

Adesea, în cadrul unui sistem eficient de pieţe, distribuirea (foarte 
inegală) a veniturilor apare ca rezultat al unor accidente biologice sau 
tehnologice (roboţii înlătură forţa de muncă, sărăcind populaţia).

Decizia publică vizând diminuarea inegalităţilor de venit (adoptată 
prin mecanismul votului, nu al pieţei) poate fi concretizată de către 
autoritatea publică fie printr-un sistem de impozitare progresivă, fie 
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prin transferuri sau plăţi către populaţie (protecţia socială), fie prin 
subvenţionarea consumului. Utilizarea acestor instrumente de atenua-
re a inegalităţilor poate genera, din punct de vedere economic, risipe, 
rigidităţi, periclitând uneori mecanismele pieţei, ceea ce nu invalidea-
ză necesitatea intervenţiei statului, punându-se numai problema „ide-
ologiei” acestei intervenţii.

Funcţia reglativă
Promotor al eficienţei şi echităţii, statul se poate dovedi şi un pro-

motor al stabilităţii economice. Încă de la începuturile sale, economia 
de piaţă a fost bântuită de inflaţie, depresiune şi şomaj, uneori acestea 
căpătând forme acute (de exemplu, hiperinflaţia din Germania cu con-
secinţele ei de peste 70 de ani).

Privaţiunile generate de aceste boli ale economiei de piaţă nu au 
putut fi contracarate multă vreme, deoarece, în primul rând, autorităţi-
le publice nu dispuneau de o înţelegere corectă şi deplină a necesităţii 
intervenţiilor şi a modului în care să se adopte măsuri pentru revitali-
zarea economică, începutul anilor ‘30 au plasat autorităţile publice pe 
calea intervenţionismului sistematic, global sau punctual, adoptându-
se măsuri pentru reducerea ratelor înalte ale inflaţiei, măsuri care în 
bună parte şi-au realizat obiectivul, însă cu preţul creşterii şomajului.

În prezent există o inţelegere mult mai extinsă cu privire la modul 
în care poate fi controlat ciclul economic în ansamblul său. Astfel, 
este cunoscut empiric şi fundamentat teoretic că, printr-o utilizare efi-
cientă de către autoritatea publică a instrumentelor fiscale, bugetare 
şi monetare, pot fi influenţate nivelurile producţiei, ale şomajului, ale 
inflaţiei.

Exercitarea autorităţii publice asupra fiscalităţii presupune autori-
tatea de a efectua cheltuieli publice şi de a institui impozite, în timp ce 
autoritatea monetară presupune reglementarea activităţilor bancare şi 
financiare, acordându-se atenţie determinării ofertei de masă moneta-
ră, a ratelor dobânzii, condiţiilor de acordare a creditelor. În acest fel, 
a fost constituit un ansamblu de instrumente ale politicii macroeco-
nomice, prin care autoritatea publică să orienteze evoluţia economiei 
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conform şi unor obiective extraeconomice, însă cu respectarea restric-
ţiilor funcţionale şi de echilibru ale economiei.

Impulsionate de politici fiscale şi monetare expansioniste, econo-
miile de piaţă au înregistrat, după al Doilea Război Mondial până la 
începutul anilor ‘70, o creştere economică fără precedent, confruntân-
du-se însă după aceea cu o mulţime de probleme care nu se mai lăsau 
soluţionate prin utilizarea instrumentarului tradiţional. Pe măsură ce 
creşterea economică stagna şi inflaţia se accentua, populaţia devenea 
sceptică cu privire la capacitatea autorităţii publice de a asigura stabi-
litatea macroeconomică.

În prezent decidenţii publici din sfera economică realizează faptul 
că o economie modernă se confruntă cu o dilemă economică funda-
mentală: nicio economie nu dispune o lungă perioadă de libera iniţia-
tivă eficientă, inflaţie redusă, ocupare deplină a forţei de muncă. După 
cum în societate coexistă binele şi răul, în economie nu se va putea 
realiza simultan, de exemplu, ocuparea deplină a forţei de muncă şi 
stabilitatea preţurilor.

În ţările cu economie avansată, piaţa determină preţurile şi canti-
tăţile individuale, în timp ce statul orientează evoluţia economiei în 
ansamblul ei cu ajutorul programelor de cheltuieli publice, al fisca-
lităţii, al instrumentarului monetar şi al reglementărilor. Atât statul, 
cât şi piaţa se pot constitui ca elemente esenţiale ale unei funcţionări 
„raţionale” a economiei.

1.5. Evoluţia sectorului public în Republica Moldova
Chiar de la început, trebuie să reamintim faptul că, în decursul se-

colului XX şi în special între cel de-al II-lea Război Mondial şi sfâr-
şitul anilor ‘70, sectorul public a cunoscut o expansiune formidabilă. 
Mărimea sa, măsurată prin volumul cheltuielilor publice totale şi prin 
produsul intern brut, s-a triplat, cel puţin, în unele ţări mărindu-se chiar 
de circa 4 ori, pentru ca la începutul anilor ‘90 să atingă o pondere de 
aproximativ 40-50% în aproape toate ţările OCDE.
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Omniprezenţa statului în viaţa economică şi socială se manifestă 
îndeosebi sub un dublu aspect:

pe de o parte, el furnizează colectivităţii nenumărate prestaţii, −	
adesea foarte costisitoare, în domenii foarte variate, precum: securita-
te, apărare, asigurări medicale şi pentru bătrâneţe, educaţie, cercetare, 
transporturi, energie, comunicaţii, cât şi protecţia mediului;

pe de altă parte, el intervine, în mod continuu, asupra funcţio-−	
nării economiei de piaţă prin intermediul unor măsuri de ordin juridic 
sau economic pentru a fixa regulile jocului şi pentru a corecta defici-
enţele acestuia.

Rezultă că aceste intervenţii au un caracter fie reglementar, de 
exemplu atunci când statul fixează normele maxime admise de polu-
are, fie financiar, atunci când acesta încearcă să modifice distribuţia 
veniturilor prin prelevarea unui impozit progresiv asupra veniturilor, 
sau atunci când încearcă o relansare a activităţii economice printr-un 
program de creştere a cheltuielilor publice.

Prin activitatea sa intensă, sectorul public joacă un rol economic 
considerabil. Statul recurge din plin la resurse economice limitate, 
la factori de producţie (muncă, pământ, capital, resurse naturale şi 
energie), cât şi la bunuri şi servicii produse de către sectorul privat. 
Totodată, el operează importante transferuri de venituri între diferi-
tele grupuri ale populaţiei.

Activitatea sa legislativă are repercusiuni considerabile în dome-
niul economico-social, chiar dacă adesea ele sunt mai puţin vizibile.

În aceste condiţii, nu este surprinzător faptul că rolul statului şi mai 
ales mijloacele sale de acţiune în economie, preocupă comunitatea şi 
fac obiectul a numeroase dezbateri publice. Ele evidenţiază un ansam-
blu impresionant de întrebări de genul:

Se poate aprecia talia optimă a unui stat?−	
Care sunt sarcinile ce trebuie să-i fie conferite şi care sunt cele −	

care trebuie lăsate în grija sectorului privat?
Trebuie ca statul să continue furnizarea aceloraşi prestaţii, sau −	

ar trebui ca o bună parte din acestea să fie produse de către sectorul 
privat?
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În ce condiţii ar trebui naţionalizate întreprinderile private sau, −	
dimpotrivă, privatizate întreprinderile publice?

Ar trebui reduse sau crescute reglementările care vizează cea −	
mai mare parte a activităţilor private?

S-ar putea iniţia un proiect, de exemplu, în sectorul transportu-−	
rilor, chiar dacă finanţarea acestuia nu va putea fi acoperită în întregi-
me?

Se pot vinde prestaţiile publice?−	
Evoluţia Sectorului public în Republica Moldova a înregistrat ur-

mătoarele etape:
Prima etapă s-a manifestat până în momentul declarării indepen-

denţei în anul 1992 şi se caracterizează prin ponderea covârşitoare a 
sectorului public în economia naţională (Sectorului public – 94 %).

Timp de peste 60 de ani, cât Republica Moldova s-a aflat în compo-
nenţa fostei URSS, aici, ca şi în celelalte foste republici sovietice, au 
funcţionat două sectoare economice: sectorul de stat cu o pondere în 
totalitatea economiei naţionale de 70-75% şi sectorul cooperaţist-col-
hoznic, căruia îi reveneau 25-30%. Întrucât sectorul cooperatist-col-
hoznic era supus unui strict control din partea statului, se poate afirma 
că întreaga economie naţională era o economie statală dirijată prin me-
tode administrative. Întreprinderile din ambele sectoare nu dispuneau 
de proprie iniţiativă, iar elementele de democraţie declarate în statu-
tele colhozurilor aveau un caracter pur formal. Odată cu destrămarea 
Uniunii Sovietice şi a proclamării independenţei şi suveranităţii, situ-
aţia în Republica Moldova a început să se schimbe. Au fost iniţiate, şi 
treptat realizate, transformări cu caracter de tranziţie la economia de 
piaţă. Esenţa tuturor transformărilor economice şi sociale a constitu-
it-o înlocuirea relaţiilor socialiste de producţie învechite cu noi relaţii 
de producţie, relaţii caracteristice economiei de piaţă.

Etapa a doua este cuprinsă între anii 1992 şi 2001 şi se caracte-
rizează prin procesele de deetatizare şi privatizare, fapt ce a dus la 
micşorarea ponderii SP şi mărirea celui privat (Sectorului public apro-
ximativ cu 46%).
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Datorită reformării proprietăţii de stat şi a fostelor colhozuri, au 
apărut următoarele forme de proprietate: proprietatea privată; propri-
etatea publică; proprietatea mixtă (publică şi privată), fără participare 
străină; proprietatea străină; proprietatea întreprinderilor mixte. Nu-
mărul agenţilor economici ocupaţi în sectorul privat s-a majorat de 
la 80.927 în anul 1998 la 128.363 în 2005 sau cu 58,6%. Ponderea 
populaţiei ocupate în sectorul privat a sporit de la 64,6% în anul 1997 
la 68,8% în 2004.

A treia etapă 2002-2005 – continuă procesul de privatizare, care se 
interpelează cu procesul de naţionalizare. Ponderea proprietăţii private 
în PIB a constituit în anul 2004 – 51,2%, proprietăţii publice – 30,3%, 
proprietăţii mixte – 4,4%, a întreprinderilor mixte şi străine – 14,1%. 

A patra etapă 2005-2018 – contribuţia formelor de proprietate pu-
blică la formarea produsului intern brut este în anii: 2013 – 20,9%, 
2014 – 19,7%, 2015-2017 – 19,6%. Având în vedere că într-o econo-
mie de piaţă orientată social raportul optim dintre sectorul privat şi cel 
public în structura PIB trebuie să fie ca 75-80 : 25-20%, în Republica 
Moldova nu mai sunt rezerve de lărgire a dimensiunii sectorului pri-
vat. Totodată, statul nu trebuie să cedeze poziţiile în ramurile şi do-
meniile strategice ale economiei naţionale, în caz contrar, va avea de 
suferit securitatea economică şi socială a ţării.

Întrebări de autoevaluare:
Definiţi bunurile publice.1. 
Definiţi bunurile economice.2. 

2.  Care sunt caracteristicile bunului public pur?
3.  Exemplificaţi caracteristica nonrivalităţii a unui bun economic.
4.  Definiţi sectorul public.
5.  Ce funcţii îndeplineşte sectorul public?
6.  Explicaţi eşecurile pieţei şi impactul lor asupra activităţii statu-

lui.
7.  Analizaţi etapele evoluţiei sectorului public în Republica Mol-

dova.
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TESTE-GRILĂ:

Numiți bunurile cu caracteristică de:1. 
nonrivalitate și a) 
nonexclusivitate:

rivalitate și b) 
nonexclusivitate:

Comparați bunurile publice şi private:2. 
bunurile publice:a) bunurile private:b) 

Ce reprezintă eficiența după Pareto? Ce reprezintă a 3. 
doua Teoremă de bază?
eficiență după Pareto a) 
reprezintă:

a doua Teoremă de b) 
bază reprezintă:

Determinaţi structura sectorului public şi funcţiile 4. 
sale:
structura sectorului a) 
public:

funcţiile sectorului b) 
public:

Componentele sectorul public:5. 
a)
b) 

c) 
d) 
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Etapele evoluţiei sectorului public în Republica 6. 
Moldova:

a)
b) 
c) 

d) 
e)
f) 

Numiți bunurile cu caracteristică de:7. 
rivalitate și c) 
exclusivitate:

nonrivalitate și d) 
exclusivitate:

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 
1.  Argumentaţi criteriul/cauza care stă la baza evoluţiei sectorului 

public din RM.
2.  Exemplificaţi sursele specifice de venituri ale sectorului public 

productiv.
3.  Stabiliţi misiunea sectorului public în cazul concurenţei imper-

fecte.
4.  Comparați teoriile economice cu privire la conceptul de „sector 

public” şi caracterizați evoluţia sectorului public în Republica 
Moldova. 
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2. SISTEMUL BUGETAR ŞI POLITICA BUGETAR-
FISCALĂ A STATULUI

2.1. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării
2.2. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale
2.3. Politica bugetar-fiscală a statului

Obiective didactice: 
Cunoașterea conceptului de buget•	
Prezentarea componentelor sistemului bugetar•	
Descrierea bugetului ca principala componentă a sistemului •	
financiar al ţării
Distingerea corelării dintre sistemul bugetar şi componen-•	
tele sale
Analiza instrumentelor politicii bugetar-fiscale•	

Concepte-cheie: buget, politică bugetar-fiscală, sistem bugetar, ven-
ituri publice şi cheltuieli publice.

2.1. Bugetul – verigă de bază a sistemului financiar al ţării
Activitatea economică se desfăşoară în fiecare ţară potrivit unui 

mecanism propriu, numit mecanism economic. Acesta reprezintă un 
sistem de metode de management economic, de obiective ce determi-
nă managementul şi de structuri organizatorice prin care se efectuează 
conducerea.

În acest sistem de management se includ: principiile fundamentale 
de conducere, organizarea economiei şi conexiunile dintre componen-
tele acesteia, sistemul pieţei, criteriile de eficienţă, pârghiile economi-
ce, sistemul informaţional. Principala funcţie a acestui mecanism este 
cea de conducere şi reglare a proceselor economice, condiţionate de 
raporturile de interese. Un rol important în realizarea acestei funcţii 
revine pieţei concurenţiale, pe care se reglează raportul de interese 
prin participarea agenţilor economici la formularea cererii şi ofertei, 
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la înfăptuirea lor şi a echilibrului economic. În acest context, un rol în-
semnat revine şi statului, în două ipostaze: agent economic prin nimic 
deosebit de ceea ce reprezintă (cu drepturi, atribuţii şi obligaţii) orica-
re alt agent economic, dar şi ca autoritate publică ce creează şi execută 
cadrul legislativ şi poate influenţa derularea mecanismului economic 
prin însăşi forţa sa economică, precum şi prin pârghiile economico-
financiare la care poate apela, ca de exemplu: pârghia fiscală, pârghia 
vamală, pârghia cheltuielilor publice. Aceste pârghii se adaugă la cele 
generate de piaţa însăşi, respectiv preţul, costul, profitul, dobânda ş.a.

Cuantificarea bănească, financiară a acestor mijloace de conducere, 
monitorizare şi reglare a proceselor economice arată de fapt existenţa 
unui mecanism financiar care îl reflectă pe cel economic. Mecanismul 
financiar cuprinde sistemul de metode, obiective şi structuri de factu-
ră financiară prin care se efectuează management: sistemul financi-
ar, metodele de conducere financiară şi în domeniul financiar, cadrul 
instituţional cu atribuţii în domeniul financiar, jurisdicţia financiară, 
pârghiile financiare (în primul rând, ale statului).

Bugetul de stat este una din componentele majore ale sistemului 
financiar.

Bugetul de stat este o categorie fundamentală a ştiinţei finanţelor, 
legată de existenţa statului şi a mecanismului pieţei. Sub aspect for-
mal, bugetul de stat este o listă de venituri şi cheltuieli ale statului, 
referitoare la un anumit interval de timp, de regulă, un an. Din punct 
de vedere juridic, bugetul de stat reprezintă o lege care prevede şi 
autorizează veniturile şi cheltuielile statului pe durata unui an. Aceas-
tă definire a bugetului de stat evidenţiază caracterul de act normativ 
(adică necesitatea aprobării lui în parlament), caracterul previzional 
(fiind vorba de un interval de timp viitor) şi caracterul obligatoriu (ca 
de altfel al oricărei legi). Sub raport economic, bugetul de stat exprimă 
în formă bănească relaţiile economice care apar în legătură cu forma-
rea şi repartiţia, cu nivelul şi evoluţia produsului intern brut, dar şi cu 
îndeplinirea funcţiilor statului. Bugetul de stat reflectă opţiunile de 
politică economică, socială şi financiară ale statului referitoare la un 
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interval de un an. Relaţiile economice pe care le exprimă se manifestă 
dual, pe de o parte, ca relaţii de mobilizare a resurselor băneşti anuale 
ale statului, iar pe de altă parte, ca relaţii de repartizare a acestor resur-
se. Aspectul formal al bugetului de stat rămâne, în economia modernă, 
o chestiune literalmente secundară, deoarece conceperea şi utilizarea 
lui îi conferă poziţia de instrument financiar de predicţie şi planificare 
macroeconomică.

Bugetul de stat are un rol complex care include mai multe compo-
nente: financiară şi economică; alocativă, redistributivă şi de reglare. 

Rolul financiar se referă la formarea şi utilizarea resurselor finan-
ciare necesare statului în exercitarea funcţiilor sale. În acest sens, rolul 
financiar poate fi nuanţat pe o componentă alocativă şi pe o compo-
nentă redistributivă. 

Rolul economic se referă la influenţarea dezvoltării economico-
sociale, respectiv la stimularea sau frânarea proceselor şi fenomenelor 
economice. Rolul economic vădeşte o pronunţată componentă de re-
glare a economiei naţionale. Bugetul de stat deţine o pondere însem-
nată în mecanismul de autoreglare a sistemului economiei naţionale, 
mecanism în care, împreună cu pârghiile bugetare, se regăsesc şi cele 
monetare, şi cele ale pieţelor muncii, capitalurilor, bunurilor şi servi-
ciilor, precum şi cele ale pieţei valutare. 

Rolul alocativ se referă la finanţarea serviciilor publice, decurgând 
din funcţiile pe care şi le asumă statul. Conţinutul acestui rol constă în 
repartizarea resurselor fiecărui an bugetar pe destinaţii ce rezultă din 
îndeplinirea funcţiilor statului ca instituţie suprastructurală, dar, cel 
puţin parţial, şi din postura sa de agent economic.

Rolul redistributiv are în vedere utilizarea unor părţi din produsul 
intern brut, mobilizate prin impozite şi taxe şi distribuite prin interme-
diul cheltuielilor pe care le face statul. Conţinutul acestui rol constă 
în deplasarea unor cote de putere de cumpărare între componentele 
structurale ale societăţii, în general, respectiv ale economiei, în parti-
cular. Impozitul pe dividende, de exemplu, afectează negativ puterea 
de cumpărare a posesorilor de titluri. Adică a unui segment de popu-



49

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

laţie despre care se poate presupune că, făcând investiţii, şi-a putut 
asigura consumul pe care ei înşişi îl consideră satisfăcător sau, cel 
puţin, îl considerau satisfăcător la un moment trecut, atunci când au 
economisit. Din surplusul de venit generat de investiţie (dividendele) 
statul preia o cotă, un anumit cuantum de putere de cumpărare, pe care 
o transferă către alte segmente de populaţie, în general defavorizate, 
cărora le amplifică astfel puterea de cumpărare fie prin alocaţii, in-
demnizaţii, ajutoare băneşti etc., fie prin complinirea în natură a unora 
dintre nevoi.

Rolul de reglare se referă la înfăptuirea politicii economice a 
statului, adică la susţinerea sau promovarea unor acţiuni prin înseşi 
orientările bugetului sau, dimpotrivă, la descurajarea unor activităţi. 
Acest rol se realizează atât prin veniturile sau cheltuielile bugetului, 
cât şi prin soldul acestuia.

2.2. Conceptul de sistem bugetar şi componentele sale
În sensul Legii  finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fis-

cale nr.181 din 25.07.2014, se definesc următoarele noţiuni: 
buget – totalitate a  veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finan-

ţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale 
şi locale;

 buget al asigurărilor sociale de stat – totalitate a veniturilor, a 
cheltuielilor şi a surselor de finanţare  destinate pentru realizarea func-
ţiilor şi gestionarea sistemului public de asigurări sociale; 

buget al autorităţii/instituţiei bugetare – totalitate a resurselor şi a 
cheltuielilor destinate pentru implementarea activităţilor şi sarcinilor 
statutare ale autorităţii/instituţiei bugetare;

buget de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor 
de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice 
centrale, cu excepţia funcţiilor proprii sistemului public de asigurări 
sociale şi sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, pre-
cum şi pentru stabilirea  relaţiilor cu alte bugete;
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buget public naţional – sinteză a bugetelor constituite în cadrul 
sistemului bugetar, cu excluderea transferurilor interbugetare;

bugete locale – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor 
de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor adminis-
traţiei publice locale de toate nivelurile.

Sistemul bugetar al Republicii Moldova este o parte integrantă 
a finanțelor publice, cuprinde ansamblul relaţiilor şi al formelor 
organizatorice prin care se asigură formarea, repartizarea şi utilizarea 
fondurilor bugetare.

Bugetul public naţional cuprinde:
bugetul de stat;a) 
bugetul asigurărilor sociale de stat; b) 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;c) 
bugetele locale.d) 

Bugetele menţionate la lit. a)-c) formează bugetul consolidat cen-
tral.

Bugetele locale cuprind bugetele locale de nivelul întâi (bugete-
le satelor/comunelor, oraşelor/municipiilor, cu excepţia municipiilor 
Chişinău şi Bălţi) şi bugetele locale de nivelul al doilea (bugetele ra-
ionale, bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, buge-
tele municipale Bălţi şi Chişinău), care în ansamblu formează bugetul 
consolidat local.

Bugetele se structurează conform clasificaţiei bugetare, care se 
constituie din:

clasificaţia organizaţională;a) 
clasificaţia funcţională;b) 
clasificaţia programelor;c) 
clasificaţia economică;d) 
clasificaţia surselor.e) 

Structura componentelor clasificaţiei bugetare şi metodologia de 
aplicare se aprobă de către Ministerul Finanţelor şi se publică.
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Fig. 2.1. Bugetul public naţional
Sursa: Elaborat de autori în baza Legii  finanţelor publice şi responsabili-

tăţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014.
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2.3. Politica bugetar-fiscală a statului
În calitate de componente ale politicii financiare se disting: politica 

bugetară, politica fiscală, politica monetară, politica valutară, îngloba-
te în conceptul de politică financiar-monetară şi politică financiară a 
întreprinderii, promovate de firme, organizaţii, instituţii autonome.

O imagine de ansamblu asupra politicii financiare, în accepţiunea 
largă dată acesteia, şi componentelor sale rezultă din Schema 2.1.
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Prin politica fiscală se stabilesc volumul şi provenienţa resurselor 
de alimentare a fondurilor publice, metodele de prelevare care urmea-
ză a fi utilizate, obiectivele urmărite, precum şi mijloacele de realizare 
a acestora.

Politica fiscală cuprinde metodele şi mijloacele concrete de procu-
rare a resurselor financiare utilizate de stat pentru reglarea proceselor 
economice şi relaţiilor sociale.

La rândul său, politica bugetară poate fi definită, într-o accepţiune 
integratoare care are la bază conţinutul bugetului de stat, ca ansamblul 
de opţiuni şi decizii privind problematica formării, alocării şi utilizării 
eficiente a resurselor bugetare, inclusiv cea a echilibrării bugetului de 
stat, atât pentru redistribuirea PIB, cât şi în scopul influenţării asupra 
dezvoltării durabile a societăţii.

Politica bugetară se axează pe constituirea, distribuirea şi utilizarea 
celui mai important fond public: fondul bugetar. 

Problematica politicii bugetare apare astfel de mai mare anvergu-
ră decât cea a politicii fiscale, deoarece „instrumentele de intervenţie 
bugetară sunt constituite atât din impozite şi cheltuieli, cât şi din exce-
dente şi deficite bugetare”. 

În această accepţiune, se pot distinge ca şi componente ale politicii 
bugetare următoarele:

Politica procurării resurselor bugetare1. , care se exprimă prin 
opţiunile privind modalităţile de procurare a resurselor bugetare or-
dinare, inclusiv alegerea formelor, metodelor şi instrumentelor de 
realizare. Ea include în mod firesc impozitele, taxele şi contribuţiile 
obligatorii (fiscale), cât şi veniturile cu caracter nefiscal, respectiv ve-
niturile obţinute de către autorităţile publice din exploatarea întreprin-
derilor şi proprietăţilor lor, în ipostaza de proprietar, care le dă dreptul 
să participe la repartiţia primară a produsului creat sau să valorifice 
diferite bunuri (active).

Politica alocării şi utilizării resurselor (cheltuielilor) bugetare2. , 
care se referă în mod direct la opţiunile privind modalităţile de aloca-
re şi utilizare a resurselor bugetare sub forma generică de cheltuieli 
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bugetare, precum şi la alegerea formelor, metodelor, instrumentelor şi 
tehnicilor utilizabile.

Obiectivele politicii bugetar-fiscale diferă de la stat la stat, de la o 
perioadă de dezvoltare economică la alta, constante fiind următoarele:

minimizarea efectelor fluctuaţiilor ciclului economic;- 
stabilitatea ritmului creşterii economice;- 
asigurarea unui nivel optim de ocupare a forţei de muncă şi a - 

unei inflaţii reduse.
Teoria economică modernă deosebeşte două tipuri de politici bu-

getar-fiscale:
activă;•	
pasivă. •	

Politica bugetar-fiscală activă prevede folosirea intensă a instru-
mentelor (modificarea normativelor bugetare, modificarea mecanis-
melor de transfer, modificarea cotelor şi metodelor de impunere fisca-
lă) în scopul influenţării veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

Politica bugetar-fiscală pasivă (automată) este politica în conformi-
tate cu care modificările necesare în nivelul veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare sunt efectuate automat prin utilizarea unor instrumente, numiţi 
stabilizatori automaţi (schimbări în încasări fiscale, ajutor de şomaj şi 
îndemnizaţii sociale, subsidiile). În ceea ce priveşte stabilizatorii politicii 
bugetar-fiscale automate, utilizarea lor permite numai limitarea impactu-
lui şi efectelor fluctuaţiilor ciclului economic, însă nu permit înlăturarea 
acestora. Şi mai mari probleme generează aplicarea exclusivă a instru-
mentelor politicii bugetar-fiscale active, şi anume, problemele ce ţin de:

 existenţa decalajului de timp între adoptarea hotărârii şi aplica-- 
rea ei;

 cheltuielile administrative;- 
 aplicarea metodelor de impunere cu efect social major (diminu-- 
area cotelor impozitelor – metodă populistă).

Totodată, aplicarea simultană a instrumentelor politicii bugetar-fis-
cale active şi pasive poate influenţa pozitiv dinamica PIB, a ocupării 
forţei de muncă, diminuarea ritmului inflaţiei etc.



55

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

Elementele politicii bugetar-fiscale sunt:
politica în domeniul veniturilor bugetare;	
politica în domeniul cheltuielilor bugetare;	
politica în domeniul gestiunii deficitului bugetar;	
politica în domeniul deservirii datoriei de stat;	
politica în domeniul relaţiilor interbugetare. 	

Politica în domeniul veniturilor bugetare este chemată să defi-
nească sursele de formare a fondurilor bugetare şi extrabugetare de 
care statul are nevoie, metodele de prelevare, precum şi obiectivele 
economice, sociale sau de altă natură, pe care trebuie să le înde-
plinească instrumentele folosite în procesul mobilizării resurselor 
financiare.

Politica în domeniul cheltuielilor bugetare este chemată să stabi-
lească volumul şi structura cheltuielilor menite să asigure îndeplinirea 
funcţiilor şi sarcinilor statului, să precizeze formele, metodele şi in-
strumentele cele mai indicate pentru finanţarea cheltuielilor respecti-
ve, să definească obiectivele ce trebuie urmărite în procesul utilizării 
resurselor financiare ale statului şi căile de realizare a acestor obiec-
tive.

Politica în domeniul gestiunii deficitului bugetar prevede asigu-
rarea unui echilibru între veniturile bugetare şi cheltuielile bugetare 
pe parcursul anului bugetar, evitându-se apelul la emisiunea bănească 
fără acoperire, cât şi creditele de consum, fiind posibilă şi necesară fo-
losirea unor resurse externe sau interne, sub forma investiţiilor directe 
de capital, în ramuri de interes economic pentru stat.

Politica în domeniul deservirii datoriei de stat prevede determina-
rea surselor de rambursare a datoriei de stat, precum şi metodele de 
diminuare a acesteia prin restructurarea şi reeşalonarea ei, în scopul 
asigurării securităţii financiare a statului.

Politica în domeniul relaţiilor interbugetare prevede aplicarea me-
todelor şi instrumentelor necesare asigurării procesului de distribuire 
şi redistribuire a resurselor pe nivelurile sistemului bugetar, prin deli-
mitarea competenţelor administraţiilor publice centrale şi locale.
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Întrebări de autoevaluare:

Definiţi conceptul de „buget de stat”.1. 
Caracterizaţi instrumentele politicii bugetar-fiscale.2. 
Definiţi conceptul de „politică bugetar-fiscală”.3. 
Caracterizaţi elementele politicii bugetar-fiscale.4. 
Care sunt componentele bugetului consolidat central?5. 
Care sunt componentele bugetului consolidat local?6. 
Ce reprezintă sistemul bugetar? 7. 
Ce tipuri de sisteme bugetare cunoaşteţi?8. 

TESTE-GRILĂ:

Politica financiară a Republicii Moldova prevede 1. 
următoarele obiective:
stimularea antreprenoriatului prin politica bugetară;a) 
coordonarea nivelului cheltuielilor bugetare cu dinamica                  b) 
PIB-ului;
asigurarea stabilităţii fiscale;c) 
fixarea volumului veniturilor bugetare ţinând cont de d) 
programele eşalonate pentru fiecare perioadă.
Noţiunea de strategie reprezintă:2. 
acte administrative pe perioade scurte;a) 
măsuri prevăzute a se lua pentru executarea planurilor b) 
financiare şi a sarcinilor specifice unei perioade;
programe financiare de perspectivă îndelungată;c) 
programe financiare de perspectivă pe o perioadă scurtă de timp.d) 
Politica financiară include următoarele tipuri de politici:3. 
bugetar-fiscală;a) 
social-economică;b) 
comercial-bancară;c) 
monetar-creditară;d) 
în domeniul asigurărilor.e) 
Politica promovată în domeniul cheltuielilor publice 4. 
presupune:
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destinaţia cheltuielilor;a) 
stabilirea mărimii şi structurii cheltuielilor;b) 
stabilirea impozitelor generale de stat;c) 
determinarea obiectelor care trebuie atinse;d) 
stabilirea surselor de finanţare a cheltuielilor.e) 
Volumul şi provenienţa resurselor financiare se determină 5. 
în funcție de:
cheltuielile publice care includ necesarul de resurse financiare;a) 
produsul intern brut;b) 
nivelul şi progresivitatea impozitelor;c) 
nivelul fondurilor bugetare şi locale.d) 
Ca obiective economico-sociale sau de altă natură, în 6. 
cadrul politicii interne, nu apar:
indicele preţurilor şi tarifelor;a) 
curba şomajului;b) 
balanţa de plăţi externe;c) 
proporţiile şi orientarea investiţiilor brute;d) 
ritmul creşterii economice.e) 
Politica financiară în raport cu politica generală a 7. 
statului:
nu se întrepătrund; a) 
politica generală a statului este inclusă în politica financiară;b) 
este total independentă;c) 
are o independenţă relativă;d) 
este total independentă.e) 

 Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare: 

Analizați direcţiile esenţiale ale politicii bugetar-fiscale în Re-1. 
publica Moldova.
Determinaţi importanţa şi rolul politicii bugetar-fiscale a statu-2. 
lui.
Numiti şi analizaţi componentele sau instrumentele politicii bu-3. 
getar-fiscale.
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3. PROCESUL BUGETAR

3.1. Principiile bugetare
3.2. Elemente de prognoză bugetară
3.3. Etapele procesului bugetar

Obiective didactice: 

Determinarea conceptului de buget•	
Identificarea componentelor sistemului bugetar•	
Cunoașterea conceptului de proces bugetar•	
Formularea etapelor procesului bugetar•	
Descrierea principiilor bugetare•	
Clasificarea instrumentelor politicii bugetar-fiscale•	
Analiza elementelor de prognoză bugetară•	

Concepte-cheie: buget, politică bugetar-fiscală, sistem bugetar, 
venituri publice şi cheltuieli publice; proces bugetar, principii 
bugetare, prognoză bugetară.

3.1. Principiile bugetare
Principiile bugetare (Legea  finanţelor publice şi responsabilităţii 

bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014): 
Principiul anualităţii1) 

Bugetele se aprobă pentru o perioadă de un an bugetar. 
Principiul unităţii monetare2) 

Toate operaţiunile de încasări şi plăţi bugetare se exprimă în mo-
nedă naţională.

Principiul unităţii3) 
Toate resursele şi cheltuielile autorităţilor/instituţiilor bugetare se re-

flectă şi se efectuează exclusiv în/din bugetul de la care se finanţează.
Resursele şi cheltuielile bugetelor formate în cadrul sistemului bu-

getar se consolidează în bugetul public naţional.
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Principiul universalităţii4) 
Toate resursele şi cheltuielile bugetare se reflectă în buget în sume 

brute.
Resursele bugetelor componente ale bugetului public naţional sunt 

destinate finanţării tuturor cheltuielilor prevăzute în bugetele respecti-
ve, fără a stabili relaţii între anumite tipuri de resurse şi cheltuieli. 

Principiul balansării5) 
Orice buget trebuie să fie echilibrat. Cheltuielile bugetare trebuie 

să fie egale cu veniturile plus sursele de finanţare. 
Principiul previzibilităţii şi sustenabilităţii6) 

Politica bugetar-fiscală şi prognozele macrobugetare pe termen me-
diu, în baza cărora se fundamentează bugetele anuale, se elaborează în 
conformitate cu regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege şi se 
actualizează periodic pentru a asigura stabilitate macroeconomică şi 
sustenabilitate a finanţelor publice pe termen mediu şi lung.

Principiul performanţei7) 
Resursele bugetare se alocă şi se utilizează în mod econom, eficient 

şi eficace, în concordanţă cu principiile bunei guvernări. Bugetele se 
elaborează şi se raportează pe programe fundamentate de performanţă.

Principiul transparenţei8) 
Proiectele de acte normative în domeniul finanţelor publice se su-

pun consultării publice.
Bugetele se elaborează, se aprobă şi se administrează în mod trans-

parent, având la bază:
procesul bugetar, bazat pe un calendar bugetar şi pe proceduri a) 

transparente;
roluri şi responsabilităţi bine definite în procesul bugetar;b) 
informaţie bugetară cuprinzătoare, elaborată şi prezentată publi-c) 

cului într-o manieră clară şi accesibilă.
Вugetele aprobate şi rapoartele privind executarea lor se fac pu-

blice.
Principiul specializării 9) 

Bugetele se elaborează, se execută şi se raportează în baza unui 
sistem unic de clasificaţie bugetară.
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3.2. Elemente de prognoză bugetară
Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM)

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă 
cadrul bugetar pe termen mediu şi îl prezintă spre informare Parla-
mentului.  

Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministe-
rul Finanţelor, în comun cu alte autorităţi publice responsabile, în 
conformitate cu principiile şi regulile bugetar-fiscale stabilite de pre-
zenta lege.

Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde:
cadrul macroeconomic; a) 
politica bugetar-fiscală;b) 
cadrul macrobugetar;c) 
cadrul de cheltuieli.d) 

Cadrul macroeconomic conţine informaţii privind evoluţia prin-
cipalilor indicatori macroeconomici care au implicaţii asupra buge-
tului.

Politica bugetar-fiscală include:
politica de venituri, inclusiv modificări ale impozitelor şi taxe-a) 

lor, precum şi politici privind administrarea veniturilor;
politica de cheltuieli, inclusiv priorităţile stabilite în baza do-b) 

cumentelor de planificare strategică;
politica în domeniul datoriei de stat;c) 
analiza riscurilor bugetar-fiscale ce pot avea efect substanţial d) 

asupra situaţiei bugetar-fiscale.
Cadrul macrobugetar, exprimat în valoare nominală şi ca ponde-

re în produsul intern brut, cuprinde:
veniturile şi cheltuielile totale ale bugetului public naţional şi a) 

pe componentele acestuia;
cheltuielile de personal ale bugetului public naţional şi pe a) 

componentele acestuia;
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soldul primar al bugetului public naţional;b) 
soldul bugetului public naţional şi al componentelor acestuia;c) 
soldul datoriei de stat, inclusiv internă şi externă;d) 
soldul garanţiilor de stat.e) 

Cadrul de cheltuieli conţine:
limitele sectoriale de cheltuieli ale bugetului public naţional şi a) 

pe componentele acestuia, inclusiv transferurile interbugetare;
limitele de cheltuieli ale bugetului de stat repartizate pe auto-b) 

rităţi publice centrale.
Cadrul bugetar pe termen mediu poate conţine şi alte informaţii 

pe care Ministerul Finanţelor le consideră importante pentru reflec-
tare în acest document.

Informaţia prezentată în cadrul bugetar pe termen mediu reflectă 
rezultatele ultimilor doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul 
bugetar curent, precum şi prognozele pentru trei ani ulteriori.

Limitele macrobugetare pe termen mediu. Guvernul, în termenul 
prevăzut de calendarul bugetar, prezintă Parlamentului spre aproba-
re proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu, 
exprimate în valoare nominală şi ca pondere în produsul intern brut. 
Limitele macrobugetare pe termen mediu se stabilesc pentru:

veniturile totale ale bugetului public naţional;a) 
cheltuielile totale ale bugetului public naţional;b) 
cheltuielile de personal ale bugetului public naţional;c) 
soldul bugetului public naţional.d) 

După aprobare de către Parlament, limitele specificate la lit. b)–d) 
nu pot fi depăşite:

pentru anul bugetar viitor – cele exprimate în valoare nomina-a) 
lă şi ca pondere în produsul intern brut;

pentru următorii doi ani bugetari – cele exprimate ca pondere b) 
în produsul intern brut.

În cazul în care politica bugetar-fiscală cuprinsă în cadrul bugetar 
pe termen mediu implică modificarea şi/sau completarea legislaţiei, 
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Guvernul prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modifica-
rea şi/sau completarea unor acte legislative.

Proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu 
şi, după caz, proiectul legii privind modificarea şi/sau completarea 
unor acte legislative se examinează şi se adoptă de Parlament în ter-
menul prevăzut de calendarul bugetar.

Boxa 3.1
CBTM reprezintă un instrument prin care trebuie să se asigure 

corelarea alocării resurselor cu prioritățile de politici (Fig. 3.1). 
Procesul de actualizare a politicilor se inițiază la începutul ciclu-

lui bugetar anual, cu emiterea de către Guvern a Documentului cu 
privire la prioritățile de politică pe termen mediu.

Scopul acestui document este de a ghida Ministerul Finanțelor și 
autoritățile publice centrale în procesul de elaborare a prognozelor 
CBTM și a bugetului.

 Actualizarea anuală a politicilor sectoriale are loc odată cu ela-
borarea strategiilor sectoriale de cheltuieli în contextul CBTM. Ast-
fel, strategiile sectoriale de cheltuieli reprezintă instrumentul care 
asigură alocarea resurselor financiare publice către prioritățile de 
politici ale statului la nivel de sector.
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Fig. 3.1. Interacțiunea dintre procesul de elaborare/actualizare a politici-
lor și procesul bugetar anual

Sursa: Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 
bugetului. Anexă la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015.

3.3. Etapele procesului bugetar
Anul bugetar şi calendarul bugetar
Anul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Calendarul bugetar. La nivel central, principalele activităţi şi ter-

mene-limită ale calendarului bugetar sunt:
Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu şi prezintă a) 

Parlamentului proiectul legii privind limitele macrobugetare pe ter-
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men mediu şi, în caz de necesitate, proiectul legii pentru modificarea 
unor acte legislative – până la  1 iunie;

Parlamentul adoptă legea privind limitele macrobugetare pe ter-b) 
men mediu şi, după caz, modificări şi completări la legislaţie ce rezul-
tă din politica bugetar-fiscală pe anul următor – până la 15 iulie;

Guvernul prezintă Parlamentului raportul semianual privind c) 
executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia pe 
anul bugetar în curs – până la 15 august; 

Guvernul aprobă şi prezintă Parlamentului proiectele legilor bu-d) 
getare pe anul următor – până la 15 octombrie;

Parlamentul adoptă legile bugetare pe anul următor – până la       e) 
1 decembrie;

Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi f) 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă 
spre auditare Curţii de Conturi rapoartele anuale privind executarea 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor 
asigurărilor obligatorii  de asistenţă medicală – până la 15 aprilie a 
anului următor anului bugetar încheiat; 

Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor anuale pri-g) 
vind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 
anul bugetar încheiat şi prezintă raportul de audit Guvernului – până 
la 1 iunie;

Guvernul prezintă Parlamentului rapoartele anuale privind exe-h) 
cutarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 
bugetar încheiat – până la 1 iunie;

Parlamentul aprobă rapoartele anuale privind executarea bu-i) 
getului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul bugetar în-
cheiat – până la 15 iulie.

La nivel local, principalele activităţi şi termene-limită ale calenda-
rului bugetar sunt:
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autoritatea executivă locală elaborează şi prezintă consiliului a) 
local proiectul bugetului local pe anul următor – până la 20 noiem-
brie;

consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – până la b) 
10 decembrie;

autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul c) 
anual privind executarea bugetului local  pentru anul bugetar încheiat 
– până la 15 martie;

consiliul local aprobă raportul anual privind executarea bugetu-d) 
lui local pentru  anul bugetar încheiat – până la 1 aprilie.

Activităţile intermediare ale calendarului bugetar şi termenele de 
realizare ale acestora se stabilesc de către Ministerul Finanţelor.

Elaborarea şi aprobarea bugetului
Ministerul Finanţelor emite, anual, în termenul prevăzut de  calen-

darul bugetar, circulara privind elaborarea propunerilor/proiectelor de 
buget adresată autorităţilor publice centrale şi locale.

Circulara cuprinde particularităţi specifice privind elaborarea pro-
punerilor/proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv.

În baza circularei emise de Ministerul Finanţelor, autorităţile pu-
blice centrale şi autorităţile executive locale organizează procesul de 
elaborare a propunerilor/proiectelor de buget şi emit circularele cores-
punzătoare adresate instituţiilor bugetare subordonate.

Autorităţile publice centrale elaborează şi prezintă Ministerului Fi-
nanţelor, în termenul stabilit de acesta, propuneri pentru elaborarea 
proiectului bugetului de stat.

Autorităţile publice centrale în domeniul protecţiei sociale şi în 
domeniul ocrotirii sănătăţii elaborează, corespunzător, proiectele bu-
getului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală şi le prezintă pentru avizare Ministerului Finan-
ţelor, în termenul stabilit de acesta.

Autorităţile executive locale de toate nivelurile întocmesc proiecte-
le bugetelor locale corespunzătoare, iar autorităţile executive locale de 
nivelul al doilea întocmesc sinteza consolidată a proiectelor bugetelor 
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locale, pe care o prezintă pentru consultare Ministerului Finanţelor, 
în termenul stabilit de acesta.

Propunerile/proiectele de buget cuprind indicatorii realizaţi în 
ultimii doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar cu-
rent, propunerile de buget pentru anul bugetar viitor şi estimările 
pentru doi ani ulteriori.

Propunerile/proiectele de buget se elaborează şi se prezintă în 
conformitate cu metodologia de planificare a bugetului, având la 
bază:

cadrul macroeconomic, politica bugetar-fiscală, politicile sec-a) 
toriale, precum şi limitele de cheltuieli/transferuri interbugetare, cu-
prinse în cadrul bugetar pe termen mediu;

performanţa realizată/asumată în cadrul programelor autorită-b) 
ţilor publice pe domeniile de competenţă;

particularităţile specifice cuprinse în circulara privind elabo-c) 
rarea bugetelor anuale.

Propunerile de buget ale autorităţilor publice centrale, proiectul 
bugetului asigurărilor sociale de stat, proiectul fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală şi sinteza proiectelor bugetelor lo-
cale se examinează de către Ministerul Finanţelor. 

Rezultatele examinării propunerilor/proiectelor de buget se su-
pun consultării cu autorităţile publice corespunzătoare, în conformi-
tate cu procedura stabilită de Ministerul Finanţelor. 

Dacă propunerile de buget nu respectă cerinţele specificate la art. 
51 alin. (5), Ministerul Finanţelor respinge propunerile de buget şi 
solicită ajustarea lor în termenul stabilit de acesta. 

Dacă autorităţile publice centrale nu aliniază propunerea de buget 
la cerinţele necesare în termenul stabilit, Ministerul Finanţelor este 
în drept să ajusteze unilateral propunerea de buget cu includerea ul-
terioară în proiectul legii bugetare anuale.

Divergenţele nesoluţionate în cadrul consultărilor bugetare la Mi-
nisterul Finanţelor se soluţionează în cadrul examinării proiectului 
legii bugetare anuale la Guvern.
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Procesul de examinare şi consultare a propunerilor la proiectele 
bugetelor locale se reglementează prin Legеa privind finanţele publice 
locale.

Parlamentul examinează şi adoptă legea bugetului de stat, legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi legea fondurilor asigurării obli-
gatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv în termenul prevăzut de 
calendarul bugetar.

Responsabilă de examinarea proiectelor legilor bugetare anuale în 
Parlament este Comisia permanentă a Parlamentului în domeniul bu-
getului şi finanţelor. 

Legile bugetare anuale se examinează şi se adoptă în două lecturi:
prima lectură:a)  se audiază raportul privind proiectul bugetului, 

se examinează şi se aprobă indicatorii generali ai bugetului (veniturile, 
cheltuielile şi soldul bugetului);

a doua lectură:b)  proiectul legii se examinează şi se votează pe 
articole sau, după caz, în ansamblu. 

Modificările propuse de Parlament la proiectele legilor bugetare 
anuale trebuie să fie conforme principiilor şi regulilor bugetar-fiscale 
stabilite de prezenta lege.

Legile/deciziile bugetare anuale intră în vigoare la 1 ianuarie a anu-
lui bugetar sau la data indicată în text, care nu trebuie să preceadă data 
publicării.

Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin 
trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget 
emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu. 

După publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministe-
rul Finanţelor comunică autorităţilor publice centrale limitele anuale 
de alocaţii bugetare, repartizate pe nivele agregate ale clasificaţiei eco-
nomice, iar autorităţilor administraţiei publice locale – transferurile de 
la bugetul de stat către bugetele locale.

În termen de 15 zile de la data publicării legilor/deciziilor bugeta-
re anuale, autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de 
Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
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asigură repartizarea alocaţiilor bugetare în conformitate cu metodolo-
gia stabilită de Ministerul Finanţelor.

Bugetele repartizate ale autorităţilor/instituţiilor bugetare servesc 
drept temei pentru iniţierea executării bugetului.

Executarea bugetului 
Contul unic trezorerial 
Încasările la şi plăţile de la bugetele componente ale bugetului 

public naţional în monedă naţională se efectuează prin virament prin 
contul unic trezorerial, iar cele în valută străină – prin conturi deschise 
în Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare, în conformi-
tate cu legislaţia valutară.

Administratorii de bugete pot angaja/acorda, în bază contractuală, 
împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la bugetele compo-
nente ale bugetului public naţional, gestionate prin contul unic trezo-
rerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.

Administratorii de bugete pot angaja, în bază contractuală, de la 
instituţii financiare împrumuturi destinate acoperirii decalajelor tem-
porare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar.

Soldul resurselor temporar libere ale bugetelor gestionate prin con-
tul unic trezorerial poate fi plasat sub formă de depozite la Banca Na-
ţională a Moldovei.

Se interzice autorităţilor/instituţiilor bugetare deschiderea conturi-
lor bancare pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin in-
stituţiile financiare, precum şi acordarea/contractarea împrumuturilor.

Prin derogare de la alin.(5), se permite, cu autorizarea Ministerului 
Finanţelor, deschiderea conturilor bancare şi efectuarea operaţiunilor 
de încasări şi plăţi prin instituţiile financiare pentru proiectele finan-
ţate din surse externe, care se implementează în baza acordurilor în-
cheiate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă aceasta este 
prevăzut de acordurile respective, precum şi în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie.

Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Com-
pania Naţională de Asigurări în Medicină pot angaja bănci comercia-
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le, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea 
unor operaţiuni ce ţin de executarea de casă a bugetelor.

Procedura de selectare a băncilor comerciale pentru efectuarea 
operaţiunilor ce ţin de executarea de casă a bugetelor se face o dată la 
trei ani în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice.

Executarea de casă a bugetului
Încasările bugetelor componente ale bugetului public naţional şi 

plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efectuează prin siste-
mul trezorerial conform metodei de casă.

Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetare prin sistemul trezorerial se 
asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificaţia bugetară şi pe 
planul de conturi contabile.

Încheierea anului bugetar 
În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni 

de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere 
a anului bugetar.

La data încheierii anului bugetar alocaţiile bugetare nevalorificate, 
precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale 
autorităţilor/instituţiilor bugetare se închid, cu excepţia soldurilor pro-
iectelor finanţate din surse externe.

În cazul instituţiilor bugetare amplasate peste hotarele ţării, suma 
finanţării din veniturile generale pentru anul bugetar următor se redu-
ce cu soldurile mijloacelor băneşti înregistrate la data încheierii anului 
bugetar în conturile acestor instituţii.

Soldurile de mijloace băneşti din conturile bugetelor componen-
te ale bugetului public naţional, înregistrate la data încheierii anului 
bugetar, sunt tranzitorii pe anul bugetar următor şi  sunt accesibile 
spre utilizare la acoperirea deficitului în limitele prevăzute de legile/
deciziile bugetare anuale.

Dacă la finele anului bugetar volumul real înregistrat al deficitului 
bugetului  asigurărilor sociale de stat, cu excepţia transferurilor de la 
bugetul de stat pentru prestaţii de asistenţă socială,  este mai mic decât 
volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea 
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insuficienţei de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa 
Naţională de Asigurări Sociale va restitui diferenţa la  bugetul de stat 
în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza raportului anual 
privind executarea bugetului.

Evidenţa contabilă şi raportarea bugetului
Evidenţa contabilă în sistemul bugetar se organizează în baza Legii 

contabilităţii şi în conformitate cu planul de conturi contabile şi cu 
metodologia elaborată şi aprobată de către Ministerul Finanţelor.

Evidenţa încasărilor şi a plăţilor bugetului asigurărilor sociale de  
stat şi ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se asi-
gură în baza planurilor de conturi contabile proprii, cu utilizarea siste-
melor informaţionale specifice domeniilor de activitate.

Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Com-
pania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi publică lunar 
rapoarte privind executarea bugetelor pe care le administrează.

Autorităţile executive locale întocmesc şi publică rapoarte privind 
executarea bugetelor locale, în conformitate cu periodicitatea şi cerin-
ţele stabilite de Legea privind finanţele publice locale.

Raportul privind executarea bugetului public naţional se întocmeş-
te şi este publicat lunar de către Ministerul Finanţelor. 

Guvernul prezintă Parlamentului raportul semianual privind exe-
cutarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia în ter-
menul prevăzut de calendarul bugetar.

Modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor privind execu-
tarea bugetelor componente ale bugetului public naţional se stabileşte 
de Ministerul Finanţelor. 

Rapoartele anuale privind executarea bugetului de stat, a bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asis-
tenţă medicală se întocmesc de administratorii bugetelor respective şi 
sunt prezintate Guvernului, iar ulterior Parlamentului spre aprobare, în 
termenele prevăzute de calendarul bugetar.

Rapoartele prezentate de Guvern se examinează de către Parlament 
şi sunt aprobate în termenul prevăzut de calendarul bugetar.
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Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pentru anul 
bugetar încheiat se întocmesc de către autorităţile executive locale şi 
sunt aprobate de către consiliile locale în termenul prevăzut de calen-
darul bugetar.

La examinarea şi prezentarea în Parlament a rapoartelor anuale pri-
vind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală participă 
autorităţile publice centrale de specialitate, care prezintă rapoarte pri-
vind implementarea programelor şi performanţa realizată în domeniile 
de competenţă. 

După aprobarea de către Parlament/consiliile locale, rapoartele 
anuale se publică în modul şi în termenul stabilit de legislaţie.

Autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în-
tocmesc şi prezintă rapoarte financiare în baza Legii contabilităţii şi 
în conformitate cu termenele şi cerinţele stabilite de Ministerul Finan-
ţelor.

Întrebări de autoevaluare:
1.  Caracterizați importanța clasificaţiei bugetare.
2.  Numiți principiile bugetare.
3.  Enumerați etapele procesului bugetar.
4.  Numiți organele puterii publice responsabile de elaborarea pro-

iectului bugetului de stat.
5.  Descrieți elementele de prognoză bugetară.
6.  Analizați procedura de examinare a proiectului bugetului de 

stat.
7.  Descrieți ce se examinează în fiecare lectură de aprobare a bu-

getului de stat.
8.  Analizați legea care reglementează procesul bugetar în Repu-

blica Moldova.
9.  Comparați organele puterii publice care sunt responsabile de 

examinarea şi aprobarea legii bugetare anuale.
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TESTE-GRILĂ:
Stabiliţi dacă sunt adevărate următoarele afirmaţii:1. 
din punct de vedere material, bugetul de stat este un fond de mi-a) 
jloace băneşti la dispoziţia statului; da / nu
din punct de vedere juridic, bugetul de stat este un act în care se b) 
înscriu veniturile şi cheltuielile probabile ale statului; da / nu
din punct de vedere economic, bugetul de stat reprezintă rela-c) 
ţii economice, în formă bănească, care iau naştere în procesul 
repartiţiei PIB. da / nu
Selectaţi principiile care stau la baza elaborării, aprobării 2. 
şi executării bugetului de stat:
principiul anualităţii;a) 
principiul unităţii monetare;b) 
principiul universalităţii;c) 
principiul unităţii bugetare; d) 
principiul specializării bugetare; e) 
principiul transparenţei;f) 
principiul echilibrului bugetar;g) 
principiul publicităţii.h) 
Alegeţi varianta care constituie depăşirea veniturilor bu-3. 
getare încasate la bugetul de stat, de cheltuielile efectuate 
din bugetul de stat:
ecilibru bugetar;a) 
excedent bugetar;b) 
deficit bugetar.c) 
Trăsăturile comune ale procesului bugetar sunt:4. 
caracterul reglementar;a) 
ciclicitatea;b) 
complexitatea.c) 
Procesul bugetar are caracter complex, deoarece:5. 
este realizat prin participarea unui număr mare de subiecţi;a) 
dezbaterea legii bugetului cu acces din partea publicului;b) 
derularea sa concretă impune reprezentarea legislaţiei.c) 
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Competenţa aprobării contului general anual de execuţie a 6. 
bugetului de stat revine:
Guvernului;a) 
Parlamentului;b) 
Curţii de Conturi;c) 
Băncii Naţionale;d) 
Ministerului Finanţelor.e) 
Alegeţi variantele care constituie etapele procesului 7. 
bugetar:
elaborarea normativelor bugetare;a) 
elaborarea proiectului legii bugetare anuale;b) 
prognozarea încasărilor veniturilor anuale;c) 
controlul bugetar.d) 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare: 

Analizați etapele de elaborare a bugetului de stat în Republica 1. 
Moldova.
Analizați principiile care stau la baza elaborării, aprobării şi 2. 
executării bugetului de stat.
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4. TREZORERIA PUBLICĂ

4.1. Conceptul cu privire la trezorerie. Evoluţia sistemului trezo-
rerial

4.2. Funcţiile Trezoreriei publice
4.3. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova
4.4. Deschiderea şi închiderea conturilor trezoreriale

Obiective didactice: 
Determinarea conceptului de „trezorerie publică”•	
Cunoașterea funcțiilor trezoreriei publice•	
Descrierea deschiderii şi închiderii conturilor trezoreriale•	
Clasificarea funcţiilor Trezoreriei publice•	
Argumentarea structurii sistemului trezorerial în Republica •	
Moldova
Analiza evoluţiei sistemului trezorerial•	

Concepte-cheie: buget, trezorerie publică, cont trezorerial.

4.1. Conceptul cu privire la trezorerie. Evoluţia sistemului 
trezorerial

Trezoreria publică reprezintă un serviciu al statului care asigură 
marile echilibre monetare şi financiare, efectuând operaţiuni de casie-
rie, bancare şi de contabilitate, exercitând act de tutelă, de finanţare şi 
de impulsionare în domeniul economic şi financiar.

Trezoreria de Stat a Republicii Moldova reprezintă o unitate struc-
turală a Ministerului Finanţelor, constituită din Trezoreria Centrală şi 
trezoreriile teritoriale, care exercită executarea de casă a bugetului de 
stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, administrarea 
mijloacelor valutare etc.

În evoluţia sa, trezoreria a trecut prin următoarele etape:
Etapa de identificare caracteristică perioadei antice, când trezo-	
reria se identifică drept instituţie sau loc în care sunt colectate 
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bunuri şi care serveşte drept sursă de finanţare a cheltuielilor 
imperiale.
Etapa de unificare – se caracterizează prin centralizarea tuturor 	
încasărilor în casieria centrală a statului numită trezorerie.
Etapa de diversificare a funcţiilor ce a evoluat în perioada sec. 	
XX, se caracterizează prin creşterea intervenţiei statului în via-
ţa economică ce a condus la adoptarea operaţiunilor contabile 
esenţiale centralizate şi diferenţierea operaţiunilor financiare 
ale statului.

După al II-lea Război Mondial s-au evidenţiat fazele de evoluţie a 
trezoreriei publice: 

Faza de expansiune; o 
Faza de restrângere; o 
Faza de revizuire a mecanismului de intervenţie; o 
Faza resorbţiei intervenţiilor publice.o 

Dezvoltarea şi implementarea sistemului trezorerial în Repu-
blica Moldova au fost efectuate pe etape: 

Etapa I: anii 1993-1997. Începând cu 1 aprilie 1994, Trezore-	
ria de Stat a deschis la Banca Natională a Moldovei un cont unic, 
prin care s-a asigurat acumularea şi administrarea veniturilor în suma 
totală, fară a asigura evidenţa lor pe tipuri de impozite şi taxe. De la 
acelaşi cont se efectua finanţarea cheltuielilor bugetului de stat prin 
intermediul ordonatorilor principali de credite în limita alocaţiilor bu-
getare trimestriale aprobate.

Etapa II: anii 1998-1999. Pentru executarea prevederilor Ho-	
tarârii Guvernului Republicii Moldova nr.683 din 10 decembrie 1996 
privind crearea structurilor teritoriale de trezorerie, Ministerul Finan-
ţelor a creat urmatoarele trezorerii teritoriale:

• De la 1 ianuarie 1998 – Trezoreria teritorială Chişinău, cu un 
efectiv de state de 25 de unităţi;

• Pe parcursul trimestrului II al anului 1998 – 10 trezorerii teritori-
ale cu sediul în următoarele localităţi: Bălţi, Edineţ, Soroca, Drochia, 
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Ungheni, Hânceşti, Cahul, Căuşeni şi Comrat, cu un efectiv de state de 
3 unităţi în fiecare trezorerie, în total 32 de unităţi.

Concomitent cu crearea trezoreriilor teritoriale au fost efectuate 
modificări în procesul de executare de casă a bugetului de stat.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 1998, veniturile bugetului de stat au 
fost administrate prin intermediul a 5.000 de conturi trezoreriale de 
venituri, care au asigurat evidenţa încasarilor la nivel de fiecare tip de 
impozite şi taxe şi unitate administrativ-teritorială. Totodată, au fost 
închise în jur de 1.500 de conturi bancare ale instituţiilor bugetare, 
finanţate de la bugetul de stat şi au fost deschise conturi trezoreriale în 
trezoreriile teritoriale respective, în baza planurilor de finanţare apro-
bate pentru fiecare instituţie.

Etapa III: anii 2000-2002. Pentru executarea art.28 din Legea 	
privind finanţele publice locale nr.491-XIV din 9 iulie 1999 (în prezent 
abrogată) şi Hotarârii Guvernului Republicii Moldova nr.961 din 20 
octombrie 1999 cu privire la dezvoltarea sistemului trezorerial, Minis-
terul Finanţelor, de comun cu Banca Natională a Moldovei şi organele 
administratiei publice locale au fost autorizate să asigure organizarea 
şi implementarea etapei a III-a de dezvoltare a sistemului trezorerial 
în republică, care prevede executarea de casă a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale prin intermediul trezoreriilor teritoriale.

Anul 2000. De la 1 ianuarie au fost create şi au început activitatea 
suplimentar 3 trezorerii noi, şi anume Trezoreria teritorială Chişinău – 
bugetul municipiului, Trezoreria teritorială Chişinău – bugetul judetului 
şi Trezoreria teritorială Taraclia.

Prin urmare, pe parcursul anului 2000, sistemul trezorerial al Mi-
nisterului Finanţelor (constituit din Trezoreria Centrală şi 14 trezorerii 
teritoriale) a asigurat evidenţa încasărilor zilnice ale bugetului de stat 
şi ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin circa 2 mil. de 
conturi, unitate administrativ-teritorială şi localitate (municipiu, oraş, 
sat/comună).

Astfel, de la 1 ianuarie 2000, sistemul trezorerial asigură adminis-
trarea veniturilor bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administra-
tiv-teritoriale.
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Anii 2001-2002. În scopul creării unor condiţii mai favorabile pen-
tru deservirea direcţiilor generale finanţe, a primăriilor, instituţiilor 
publice, care asigură executarea de casă a bugetelor unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, pe parcursul anului 2001 şi-au început activitatea 
23 de trezorerii teritoriale.

Începând cu 1 aprilie, în judeţele Cahul şi Ungheni a fost efectuată 
testarea pachetelor de programe elaborate de către colaboratorii Tre-
zoreriei Centrale de comun cu cei ai Centrului Informativ de Calcul al 
Ministerului Finanţelor.

În baza rezultatelor testării şi pentru executarea Hotarârii Colegiu-
lui Ministerului Finanţelor nr.16/3 din 24 mai 2001, a fost efectuată 
extinderea sistemului trezorerial pe tot teritoriul republicii, şi anume:

• de la 1 iulie 2001 – în judeţele Tighina, Lăpuşna, Taraclia şi 
UTA Găgăuzia;

• de la 1 august 2001 – în judeţele Bălţi, Edineţ, Orhei, Soroca şi 
Chişinău;

• de la 1 octombrie 2001 – primăriile mun.Chişinău;
• de la 1 ianuarie 2002 – în instituţiile publice finanţate de la bu-

getul mun. Chişinău.
Începând cu anul 2001, în republică activează 38 de trezorerii te-

ritoriale.
Etapa IV: anul 2004 – preluarea la gestionare a veniturilor 	

fondurilor obligatorii de asistenţă medicală prin sistemul trezorerial.
Etapa V: anul 2006 – preluarea la gestionare a veniturilor bu-	

getului asigurărilor sociale de stat prin sistemul trezorerial.
Etapa VI: anul 2007 – transferarea mijloacelor speciale, fon-	

durilor speciale şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor 
publice, finanţate de la bugetul de stat, de la conturile bancare ale tre-
zoreriilor teritoriale în Contul Unic Trezorerial (CUT) al Ministerului 
Finanţelor. 

Etapa VII: anii 2008-2016 – transferarea mijloacelor buge-	
tului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de 
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la conturile bancare în bănci comerciale la CUT al Ministerului Fi-
nanţelor.

4.2. Funcţiile Trezoreriei publice
 În evoluţia sa, Trezoreria publică a realizat următoarele funcţii 

clasice:
Casier al statului;1. 
Bancher al guvernării.2. 

De-a lungul timpului, acestea amplificându-se în funcţiile actuale 
ale Trezoreriei publice:

Administrator al banului public;1. 
Intermediar financiar;2. 
Mandatar al puterii publice;3. 
Agent al intervenţiei financiare publice în economie;4. 
Gardian al marilor echilibre.5. 
În calitate de a1. dministrator al banului public se presupune asi-

gurarea de către trezorerie a unui circuit financiar echilibrat: intrările 
de resurse financiare trebuie să acopere necesităţile de fonduri financi-
are. Se realizează distincţia dintre echilibrul bugetar şi cel trezorerial. 
În caz de dezechilibru bugetar sezonier, trezoreria trebuie să asigure 
fluxurile bugetare necesare.

Exercitându-şi funcţia de 2. intermediar financiar – trezoreria se 
împrumută nu numai pentru a acoperi un deficit bugetar, dar şi pentru 
a acorda împrumuturi: în numele statului. Trezoreria contribuie la fi-
nanţarea sectoarelor considerate prioritare în economia unei ţări.

 Ca 3. mandatar al puterii publice – trezoreria exercită numeroase 
misiuni de autoritate specifice statului: 

TP este tutorele unor instituţii financiare care depind de ea;	
TP veghează bunagestionare a instituţiilor de credit (altele de-	

cât băncile comerciale);
TP este asociată la conducerea instituţiilor financiare interna-	

ţionale.
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Fiind 4. agent al intervenţiei financiare publice în economie – în 
scopul stimulării creşterii economice, trezoreria utilizează diverse 
mijloace de intervenţie în economie în scopul realizării unor priori-
tăţi ale politicii statului.

Intervenţiile trezoreriei publice sunt diverse:
Eliberarea de autorizări, privind realizarea unor activităţi de 	

interes naţional, oferind în acest scop finanţări privilegiate.
Subvenţionarea totală sau parţială a unor activităţi economice 	

în scopul diminuării costurilor acestora.
Acordarea garanţiilor de împrumuturi anumitor solicitatori.	
Accesul privilegiat al unor instituţii financiare în scopul spri-	

jinirii unor sectoare sau domenii de activitate.
Trezoreria publică trebuie să 5. asigure marile echilibre financi-

are şi monetare. Acestea pot îmbrăca formele de:
Echilibrul trezoreriei publice;	
Echilibrul pieţei de capital;	
Echilibrul circuitelor monetare;	
Echilibrul pieţelor externe;	
Echilibrul pieţei valutare etc.	

4.3. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova
Fiind o unitate structurală de stat a Ministerului Finanţelor, Tre-

zoreria de Stat este constituită din:
Lista trezoreriilor regionale ale Ministerului Finanţelor:
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Nord (cu statut 

de direcție, cu sediul la Bălți):
- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.2;
- Serviciul de deservire a entităților nonbugetare.
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Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Centru (cu sta-
tut de direcție, cu sediul la Chișinău):

- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.2; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.3; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.4; 
- Serviciul de deservire a proiectelor și a entităților nonbugetare.
 Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Sud (cu statut 

de direcție, cu sediul la Comrat):
- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare;
- Serviciul de deservire a entităților nonbugetare. 
Ministerul Finanțelor – Trezoreria Regională Cahul (cu sta-

tut de secție, cu sediul la Cahul)
Ministerul Finanţelor – Trezoreria Regională Chişinău – bu-

getul de stat (cu statut de direcție, cu sediul la Chișinău):
- Secția contabilitate;
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.1; 
- Secția de deservire a autorităților/instituțiilor bugetare nr.2; 
- Serviciul de deservire a proiectelor și a entităților nonbugetare.
 [Anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017, 

cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
(Publicată: 06.09.2017 în Monitorul Oficial nr. 329 art.: 801), modi-
ficată prin HG 900 din 06.11.17, MO, 390-395/10.11.17 art.1009] 

În vederea promovării politicii bugetare a statului, utilizării ra-
ţionale a mijloacelor bugetare, Trezoreria de Stat are următoarele 
atribuții:

exercită executarea de casă a bugetului de stat, bugetelor unită-	
ţilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor soci-
ale de stat şi veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală;
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organizează şi asigură evidenţa contabilă a executării de casă a 	
bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, veni-
turilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturilor fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin intermediul sistemu-
lui trezorerial al Ministerului Finanţelor;

asigură evidenţa impozitelor, taxelor şi altor plăţi, încasate la 	
bugetele de toate nivelele, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

efectuează în baza normativelor stabilite delimitarea venitu-	
rilor generale de stat cu înscrierea lor în conturile trezoreriale ale 
bugetelor respective;

asigură evidenţa decontărilor între bugetul de stat şi bugetele 	
unităţilor administrativ-teritoriale;

efectuează restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor 	
achitate în plus sau incorect de către contribuabili la: bugetul de stat, 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor so-
ciale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi 
conturile de decontări ale contribuabililor;

 evaluează necesarul şi asigură disponibilul de mijloace bă-	
neşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale pentru efectua-
rea cheltuielilor bugetului de stat;

elaborează prognoze operative periodice (săptămânale, lunare, 	
trimestriale, semestriale) privind gestionarea fluxului de numerar al 
bugetului de stat;

asigură controlul efectuării cheltuielilor din contul mijloacelor 	
bugetului de stat şi mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale în limita alocaţiilor aprobate şi a soldului disponibil de 
mijloace băneşti în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – 
Trezoreria de Stat, trezoreriilor teritoriale;

deschide şi închide conturi bancare în lei moldoveneşti şi în 	
valută străină la Banca Naţională a Moldovei şi la alte instituţii fi-
nanciare;

deschide şi închide conturi trezoreriale;	
etc.	
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4.4. Deschiderea şi închiderea conturilor trezoreriale
Formarea şi deschiderea conturilor trezoreriale în Trezoreria de 

Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se efectuează 
în baza Cererii de deservire a administratorilor de buget şi beneficiari-
lor conturilor trezoreriale de venituri, la care se anexează următoarele 
documente:

documentul care confirmă fondarea şi statutul instituţiei;−	
decizia de numire în funcţie a conducătorului instituţiei, contabi-−	

lului-şef, sau a persoanelor autorizate să exercite funcţiile respective;
fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei rotunde, −	

care legalizează semnăturile persoanelor, învestite cu dreptul de sem-
nare a documentelor de plată, autentificată de către organul ierarhic 
superior sau de către notar;

copia certificatului de înregistrare, care confirmă numărul de −	
identificare de stat şi Codul fiscal;

procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale;−	
certificatul despre închiderea conturilor bancare;−	
Registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări;−	
planurile de finanţare;−	
repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor;−	
repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor.−	

Pentru unificarea şi asigurarea evidenţei încasărilor veniturilor bu-
getului public naţional, Trezoreria de Stat întocmeşte Registrul unic al 
conturilor trezoreriale de venituri, elaborat pentru fiecare an bugetar 
în baza cadrului legal.

Administrator al Registrului unic al conturilor trezoreriale de veni-
turi este Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat.

Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri include toate 
conturile trezoreriale de venituri, formate pentru bugetul de stat, bu-
getele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale 
de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală la nivel 
de fiecare tip de plată, beneficiar şi localitate.
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Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri se completează 
pe măsura modificărilor operate în actele legislative şi normative.

Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri pe suport elec-
tronic se transmite de către Trezoreria de Stat Băncii Naţionale a Mol-
dovei, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medici-
nă.

Banca Naţională a Moldovei asigură transmiterea Registrului unic 
al conturilor trezoreriale de venituri băncilor comerciale, iar Serviciul 
Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale 
şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină – organelor subordo-
nate pentru călăuză în activitate şi pentru a fi adus la cunoştinţa plă-
titorilor de impozite, taxe şi alte plăţi. Anual, Serviciul Fiscal de Stat 
prezintă Trezoreriei de Stat şi Băncii Naţionale a Moldovei Registrul 
fiscal de stat.

Administrator al Registrului fiscal de stat este Serviciul Fiscal de 
Stat.

 Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează în confor-
mitate cu prevederile cadrului legal.

Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează de la contu-
rile bancare respective ale Ministerului Finanţelor – trezoreriile terito-
riale ale Ministerului Finanţelor în limita soldului de mijloace băneşti 
la zi, în baza planurilor de finanţare şi modificărilor la ele, elaborate 
şi aprobate în ordinea stabilită şi în limita alocaţiilor aprobate fiecărui 
executor de buget, prin intermediul conturilor trezoreriale.

Întrebări de autoevaluare: 

1.  Definiţi conceptul de „Trezorerie publică”. 
2.  Caracterizaţi etapele de evoluţie a trezoreriei.
3.  Numiți funcţiile Trezoreriei publice. 
4.  Analizați structura sistemului trezorerial al Republicii Moldova.
5.  Comparață rolul Trezoreriei publice în RM și țările UE.
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TESTE-GRILĂ:

În vederea promovării politicii bugetare a statului, utiliză-1. 
rii raţionale a mijloacelor bugetare, Trezoreria de Stat are 
următoarele atribuții:
exercită executarea de casă a bugetului de stat, bugete-a) 
lor unităţilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi veniturilor fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală;
organizează şi asigură evidenţa contabilă a executării de casă a b) 
bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 
veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturilor 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin in-
termediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanţelor;
asigură evidenţa impozitelor, taxelor şi altor plăţi, încasate c) 
la bugetele de toate nivelele, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;
efectuează în baza normativelor stabilite delimitarea veni-d) 
turilor generale de stat cu înscrierea lor în conturile trezoreri-
ale ale bugetelor respective;
asigură evidenţa decontărilor între bugetul de stat şi bugetele e) 
unităţilor administrativ-teritoriale;
efectuează restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor f) 
achitate în plus sau incorect de către contribuabili la: bugetul 
de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală şi conturile de decontări ale contribuabililor;
toate variantele sunt corecte.g) 
Alegeţi varianta care constituie depăşirea veniturilor bu-2. 
getare încasate la bugetul de stat, de cheltuielile efectuate 
din bugetul de stat:
ecilibru bugetar;a) 
excedent bugetar;b) 
deficit bugetar.c) 



85

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

În evoluţia sa, trezoreria a trecut prin următoarele etape:3. 
etapa de identificare caracteristică perioadei antice, când tre-a) 
zoreria se identifică drept instituţie sau loc în care sunt colecta-
te bunuri şi care serveşte drept sursă de finanţare a cheltuielilor 
imperiale;
etapa de unificare – se caracterizează prin centralizarea tuturor b) 
încasărilor în casieria centrală a statului numită trezorerie;
etapa de diversificare a funcţiilor, ce a evoluat în perioada sec. c) 
XX, se caracterizează prin creşterea intervenţiei statului în via-
ţa economică ce a condus la adoptarea operaţiunilor contabile 
esenţiale centralizate şi diferenţierea operaţiunilor financiare 
ale statului.
Trezoreria publică trebuie să 4. asigure marile echilibre fi-
nanciare şi monetare. Acestea pot îmbrăca formele de:
echilibrul trezoreriei publice;a) 
echilibrul pieţei de capital;b) 
echilibrul circuitelor monetare;c) 
echilibrul pieţelor externe;d) 
echilibrul pieţei valutare.e) 
Funcţiile Trezoreriei publice în RM:5. 

1)
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
6. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova.

Comparați structura sistemului trezorerial în Republica 1. 
Moldova și Germania: 

 Republica Moldova      Germania
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d) Echilibrul pieţelor externe; 

e) Echilibrul pieţei valutare. 

5. Funcţiile Trezoreriei publice în RM: 

1) 

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

6. Structura sistemului trezorerial în Republica Moldova. 

 

 

 

 

1. Comparați structura sistemului trezorerial în Republica Moldova și Germania:  

           Republica Moldova                                                                                 Germania 

 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare:  

1. Analizați etapele de evoluţie a Trezoreriei în Republica Moldova. 

2. Analizați structura sistemului trezorerial al Republicii Moldova. 
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Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare: 

1.  Analizați etapele de evoluţie a Trezoreriei în Republica Mol-
dova.

2.  Analizați structura sistemului trezorerial al Republicii Moldo-
va.
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5. CLASIFICAŢIA BUGETARĂ

5.1. Conceptul de clasificaţie bugetară
5.2. Principiile clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetare
5.3. Noţiune de deviz de venituri şi de cheltuieli. Tipurile de deviz

Obiective didactice: 
Cunoașterea conceptului de „clasificaţie bugetară”•	
Descrierea criteriilor clasificaţiei bugetare•	
Generalizarea principiilor clasificaţiei veniturilor şi •	
cheltuielilor bugetare, subdiviziunile clasificaţiei bugetare
Înterpretarea conceptului de clasificaţie bugetară•	
Argumentarea importanţei şi necesității clasificaţiei •	
bugetare pentru planificarea şi executarea bugetului
Analiza principiilor clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor •	
bugetare

Concepte-cheie: buget, venituri publice şi cheltuieli publice, 
prognoză bugetară, clasificație bugetară, deviz de venituri şi 
cheltuieli, venituri publice şi cheltuieli publice.

5.1. Conceptul de clasificaţie bugetară
Clasificarea bugetară este un instrument tehnic de sistematizare, 

urmărire şi control al realizării veniturilor publice şi efectuării cheltu-
ielilor publice. Clasificarea bugetară reprezintă gruparea veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. 

Elaborarea clasificării bugetare se asigură de către Ministerul Fi-
nanţelor în aşa fel încât veniturile să se grupeze pe surse de provenienţă 
şi alocaţiile bugetare pe categorii de cheltuieli, ceea ce asigură cunoaş-
terea structurii sistemului de venituri şi cheltuieli bugetare. Clasifica-
rea bugetară tip (Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația 
bugetară nr. 208 din 24 decembrie 2015. Publicat: 31.12.2015 în Mo-
nitorul Oficial, nr. 370-376) este elaborată de Ministerul Finanţelor 
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în baza Statisticilor Financiare Guvernamentale (GFS) elaborate de 
FMI. Pe baza schemei clasificării bugetare se organizează evidenţa 
bugetară, asigurându-se înregistrarea, prelucrarea şi furnizarea de in-
formaţii complete pentru toate veniturile şi cheltuielile bugetare, care 
sunt grupate în funcţie de anumite criterii. 

Bugetele se structurează conform clasificaţiei bugetare, care se 
constituie din:

clasificaţia organizaţională;a) 
clasificaţia funcţională;b) 
clasificaţia programelor;c) 
clasificaţia economică;d) 
clasificaţia surselor.e) 

Clasificaţia organizaţională reprezintă sistemul de codificare a 
beneficiarilor alocaţiilor din buget – autorităţile publice centrale și lo-
cale subordonate, care gestionează resurse bugetare.

Clasificaţia funcţională reprezintă gruparea cheltuielilor bugetare 
după funcţii şi obiective socioeconomice, care se exercită în cadrul 
sectorului bugetar. Clasificaţia funcţională este în conformitate cu Cla-
sificaţia funcţiilor Guvernului COFOG (Classification of Functions of 
Government) elaborată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică şi utilizată în practica mondială în calitate de standarde.

Clasificaţia programelor este un sistem de codificare a direcţiilor 
de dezvoltare ale statului. Clasificaţia programelor reprezintă o grupa-
re a cheltuielilor specifică şi nu poate fi utilizată pentru comparabilita-
te cu alte ţări. Scopul clasificaţiei programelor este de a facilita plani-
ficarea resurselor bugetare pentru politicile statului şi de a servi drept 
instrument de responsabilizare a beneficiarilor resurselor bugetare. În 
acelaşi timp, Clasificaţia programelor este un instrument pentru ma-
nagementul intern al autorităţilor/instituţiilor care facilitează analiza 
performanţei atinse comparativ cu asumările şi resursele utilizate.

Clasificaţia surselor este destinată clasificării mijloacelor buge-
tului public naţional pe nivele de bugete, componente ale surselor şi 
originea sursei.
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Clasificaţia economică este elaborată în conformitate cu standar-
dele Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS) 2001 formulate de 
Fondul Monetar Internaţional. Clasificaţia economică este integrată 
cu Planul de conturi contabile după conţinutul economic al operaţi-
unilor, ca sistem unic de codificare şi este structurată pe șase nivele: 
tip, categorie, capitol, articol, alineat, element. Fiecare nivel al Cla-
sificaţiei economice are semnificaţie separată (Fig.5.1) reprezentată 
printr-un singur semn, constituind un cod format dintr-o totalitate de 
șase semne. 
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Clasificaţia surselor este destinată clasificării mijloacelor  bugetului public naţional pe 

nivele de bugete, componente  ale  surselor  şi originea sursei. 

Clasificaţia economică este elaborată în conformitate cu standardele Statisticii 

Finanţelor Guvernamentale (GFS) 2001 formulate de Fondul Monetar Internaţional. Clasificaţia 

economică este integrată cu Planul de conturi contabile după conţinutul economic al 

operaţiunilor, ca sistem unic de codificare şi este structurată pe șase nivele: tip, categorie, 

capitol, articol, alineat, element. Fiecare nivel al Clasificaţiei economice are semnificaţie 

separată (Fig.5.1) reprezentată printr-un singur semn, constituind un cod format dintr-o totalitate 

de șase semne.  

Nivelul 1 Nivelul 2 Nivelul 3 Nivelul 4 Nivelul 5 Nivelul 6 

X X X X X X 

      

Tip      

 Categorie     

  Capitol    

   Articol   

    Alineat  

     Element 

Fig. 5.1. Structura clasificaţiei economice 

Sursa: Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară  nr. 208 din 24 

decembrie 2015.  

 

 

Fig. 5.1. Structura clasificaţiei economice
Sursa: Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 

208 din 24 decembrie 2015. 

5.2. Principiile clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare

Nivelele clasificaţiei economice sunt dependente ierarhic şi se uti-
lizează doar în combinaţie cu nivelele superioare.

Clasificaţia economică conţine şase tipuri:
100.000 Venituri;
200.000 Cheltuieli;
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300.000 Active nefinanciare;
400.000 Active financiare;
500.000 Datorii;
900.000 Modificarea soldului de mijloace băneşti.
Veniturile (100.000) în sens economic semnifică majorarea valorii 

nete a activelor, ca rezultat al operaţiunilor de încasare a impozitelor, 
taxelor şi altor încasări în bugetele componente ale bugetului public 
naţional. 

Clasificaţia veniturilor bugetelor prezintă gruparea resurselor de 
venituri ale tuturor nivelelor de bugete din sistemul bugetar al Re-
publicii Moldova şi se bazează pe acte legislative şi normative, care 
determină modul de formare a veniturilor.

Veniturile sunt clasificate în următoarele categorii:
110.000 Impozite şi taxe−	  (Principiul de bază al clasificaţiei im-

pozitelor şi taxelor este obiectul de impunere. La această categorie 
sunt atribuite veniturile prevăzute de legislaţia fiscală a Republicii 
Moldova, inclusiv impozitele și taxele de stat, taxele locale, majorările 
de întârziere (penalităţi). Restituirea impozitelor şi a taxelor se reflectă 
cu semnul minus.)

120.000 Contribuţii şi prime de asigurări obligatorii−	  (Contribu-
ţiile de asigurări sociale reprezintă sumele transferate la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat și fondurile de asigurare obligatorie de asistență 
medicală, conform prevederilor legale, de către angajatori, persoanele 
angajate sau de către persoanele care desfăşoară activitate pe cont pro-
priu. Penalitatea aplicată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor 
şi primelor de asigurări obligatorii se include la categoria dată.)

130.000 Granturi primite−	  (Granturile sunt transferuri benevole de 
la alte state sau organizaţii internaţionale. Granturile sunt clasificate pe 
tipul donatorului de la care acestea sunt transferate, în granturi curente şi 
capitale în scopul pentru care sunt acordate şi pe tipuri de buget.)

140.000 Alte venituri−	  (Categoria alte venituri include venitu-
rile de la utilizarea bunurilor care se află în proprietatea statului sau 
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, veniturile de la pre-
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starea serviciilor cu plată de către instituţiile bugetare, mijloacele ob-
ţinute sub formă de dobânzi şi alte plăţi (comisionul de angajament, 
comisionul unic, comisionul de anulare, marja, penalitatea etc.) afe-
rente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare, plăţi pentru 
utilizarea creditelor bugetare, veniturile ca parte a profitului net pri-
mite de la cota-parte a proprietăţii publice în întreprinderi şi societăţi 
comerciale, mijloacele obţinute ca rezultat al aplicării măsurilor de 
răspundere civilă şi penală (amenzi, confiscarea, compensarea preju-
diciilor) donaţiile voluntare, alte venituri şi venituri neidentificate.)

190.000 Transferuri primite în cadrul bugetului public naţio-−	
nal.

Cheltuielile reprezintă micşorarea valorii nete a activelor ca re-
zultat al operaţiunilor aferente plăţilor de dobânzi la datorii, plăţi în 
formă de retribuire a muncii angajaţilor, prestării de servicii publice, 
plăţi în formă de subsidii, transferuri între bugete etc. Operaţiunile de 
cheltuieli derivă din funcţiile autorităţilor publice de a presta servicii 
pe bază necomercială (educaţie, apărare, protecţie a mediului etc.) sau 
de a redistribui veniturile prin intermediul transferurilor.

Cheltuielile sunt clasificate în următoarele categorii:
210.000 Cheltuieli de personal;−	
220.000 Bunuri şi servicii;−	
240.000 Dobânzi;−	
250.000 Subsidii;−	
260.000 Granturi acordate;−	
270.000 Prestaţii sociale;−	
280.000 Alte cheltuieli;−	
290.000 Transferuri acordate în cadrul bugetului public na-−	

ţional.
Activele nefinanciare (tip 300.000) şi activele financiare (tip 

400.000) reprezintă activele asupra cărora instituţiile publice îşi exer-
cită dreptul de proprietate şi de la care pot să obţină beneficiu econo-
mic prin posesia (stăpânirea) sau utilizarea acestora în decursul peri-
oadei de raportare. 
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Datorii (tip 500.000) reprezintă datoriile instituţiilor bugetare 
faţă de instituţiile financiare pentru împrumuturile primite (514.000; 
524.000) şi valori mobiliare de stat emise (513.000; 523.000), precum 
şi alte datorii bugetare (518.000; 528.000).

Datoriile (500.000) reprezintă angajamente ale bugetelor de toate 
nivelurile sau ale unor instituţiil bugetare faţă de alte instituţii.

Datoriile sunt clasificate în următoarele categorii:
510.000 Datorii interne;−	
520.000 Datorii externe.−	

Clasificaţia operaţiunilor cu active nefinanciare, active financiare şi 
datorii include coduri pentru toate operaţiunile cu active (financiare şi 
nefinanciare) şi datorii efectuate în mijloace băneşti (fluxuri (încasări 
şi plăţi) monetare).

Toate operaţiunile cu active nefinanciare, active financiare şi dato-
rii conţin șase semne digitale şi se împart în majorări (fluxuri de intra-
re) şi micşorări (fluxuri de ieşire) cu codificarea respectivă la nivel de 
articol: 1 – majorări şi 2 – micşorări. 

 În cadrul codurilor de majorare sau de micşorare sunt coduri de se-
parare pentru identificarea tipurilor de intrări sau ieşiri în cadrul unui 
alineat sau element. Diferenţa dintre majorarea şi micşorarea activelor 
(nefinanciare şi financiare) şi datoriilor indică poziţia netă a activelor 
sau a datoriilor respective.

Modificarea soldului de mijloace băneşti se utilizează la echilibra-
rea bugetului şi este clasificată în următoarele categorii:

910.000 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei;−	
920.000 Corectarea soldului de mijloace băneşti;−	
930.000 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei.−	

Figura 5.2 reprezintă modul de clasificare a veniturilor bugetare, 
inclusiv veniturile bugetelor locale, după cum acestea sunt grupate 
şi codificate în clasificaţia bugetară aprobată prin Ordinul Ministeru-
lui Finanțelor privind clasificația bugetară nr. 208 din 24 decembrie 
2015.
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Fig. 5.2. Locul impozitelor și al taxelor în clasificația bugetară
Sursa: Elaborat de autori în baza Ordinului Ministerului Finanțelor pri-

vind clasificația bugetară nr. 208 din 24 decembrie 2015.

Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din Republica Moldova 
îşi formează veniturile din următoarele surse (Fig. 5.3): 
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clasificată în următoarele categorii: 

 910.000 Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei; 

 920.000 Corectarea soldului de mijloace băneşti; 

 930.000 Sold de mijloace băneşti la sfârşitul perioadei. 

Figura 5.2 reprezintă modul de clasificare a veniturilor bugetare, inclusiv veniturile 

bugetelor locale, după cum acestea sunt grupate şi codificate în clasificaţia bugetară aprobată 

prin Ordinul Ministerului Finanțelor privind clasificația bugetară  nr. 208 din 24 decembrie 2015. 

 

Fig. 5.2. Locul impozitelor și al taxelor în clasificația bugetară 

Sursa: Elaborat de autori în baza Ordinului Ministerului Finanțelor privind clasificația 

bugetară  nr. 208 din 24 decembrie 2015. 

 

Venituri bugetare 

Venituri [codul economic 1] 

Venituri și taxe [codul economic 11] 

Contribuții și prime de asigurări obligatorii [codul economic 12] 

Granturi primite [codul economic 13] 

Alte venituri [codul economic 14] 

Transferuri [codul economic 19] 

Fig. 5.3. Veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale
Sursa: Elaborat de autori în baza Ordinului Ministerului Finanțelor pri-

vind clasificația bugetară nr. 208 din 24 decembrie 2015. 
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Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din Republica Moldova îşi formează veniturile 

din următoarele surse (Fig. 5.3):  

 
Fig. 5.3. Veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 

Sursa: Elaborat de autori în baza Ordinului Ministerului Finanțelor privind clasificația 

bugetară  nr. 208 din 24 decembrie 2015.  

 

5.3. Noţiune de deviz de venituri şi de cheltuieli. Tipurile de deviz 

Cheltuielile instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi bugetele locale se consideră 

cheltuieli pentru întreţinerea acestor instituţii care se prevăd în devizul de cheltuieli.  

Permisiunile pentru întocmirea devizului de cheltuieli se elaborează de către Ministerul 

Finanțelor, instituţiile finanţate din bugetul de stat şi de organele financiare, instituţiilor, 

finanţate din bugetul local. 

Devizul de cheltuieli reprezintă documentul principal care determină volumul, 

destinaţia şi repartizarea trimestrială şi lunară a mijloacelor alocate pentru întreţinerea 

instituţiilor. 

Devizul de cheltuieli se întocmeşte pe anul bugetar pe fiecare instituţie, indiferent de 

faptul dacă instituţia efectuează evidenţa de sine stătător sau este deservită de contabilitatea 

centralizată. Devizul se întocmeşte după formularul aprobat de Ministerul Finanţelor de către 

lucrătorul serviciului economic (contabil) al instituţiei. Se întocmeşte în lei sau mii lei de pe 

articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare. 

Devizul respectiv trebuie să fie însoţit, în modul stabilit, de calculele pentru fiecare 

articol şi alineat. Suma cheltuielilor din deviz nu poate depăşi suma aprobată pe instituţia publică 

respectivă. 

Ordinea planificării şi finanţării cheltuielilor instituţiilor bugetare se numeşte ordine de 

deviz, la baza căreia stau următoarele principii: 

Bugetul local 1) venituri generale: 
a) venituri proprii; 
b) defalcări, conform 
cotelor procentuale, de la 
impozitele şi taxele de stat; 
c) transferuri; 
d) granturi pentru susţinerea 
bugetului. 

2) venituri colectate 

3) granturi pentru 
proiecte finanţate din 
surse externe 
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5.3. Noţiune de deviz de venituri şi de cheltuieli. 
Tipurile de deviz

Cheltuielile instituţiilor finanţate de la bugetul de stat şi bugetele 
locale se consideră cheltuieli pentru întreţinerea acestor instituţii care 
se prevăd în devizul de cheltuieli. 

Permisiunile pentru întocmirea devizului de cheltuieli se elaborea-
ză de către Ministerul Finanțelor, instituţiile finanţate din bugetul de 
stat şi de organele financiare, instituţiilor, finanţate din bugetul local.

Devizul de cheltuieli reprezintă documentul principal care deter-
mină volumul, destinaţia şi repartizarea trimestrială şi lunară a mijloa-
celor alocate pentru întreţinerea instituţiilor.

Devizul de cheltuieli se întocmeşte pe anul bugetar pe fiecare in-
stituţie, indiferent de faptul dacă instituţia efectuează evidenţa de sine 
stătător sau este deservită de contabilitatea centralizată. Devizul se în-
tocmeşte după formularul aprobat de Ministerul Finanţelor de către lu-
crătorul serviciului economic (contabil) al instituţiei. Se întocmeşte în 
lei sau mii lei de pe articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare.

Devizul respectiv trebuie să fie însoţit, în modul stabilit, de calcu-
lele pentru fiecare articol şi alineat. Suma cheltuielilor din deviz nu 
poate depăşi suma aprobată pe instituţia publică respectivă.

Ordinea planificării şi finanţării cheltuielilor instituţiilor bugetare 
se numeşte ordine de deviz, la baza căreia stau următoarele principii:

1. Coordonarea devizului de cheltuieli cu prognoza dezvoltării so-
cial-economice a ţării. Devizul de cheltuieli al instituţiei publice re-
prezintă planul de finanţare a instituţiei date şi, fiind aprobat, serveşte 
drept bază pentru cheltuirea mijloacelor bugetare.

2. Destinaţia precisă a resurselor alocate din buget conform devi-
zului de cheltuieli.

3. Finanţarea cheltuielilor pe măsura îndeplinirii (executării) de-
vizului.

4. Argumentarea cheltuielilor planificate şi eficienţa folosirii mij-
loacelor bugetare.
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5. Controlul asupra cheltuirii mijloacelor bugetare.
Devizele de cheltuieli pot fi grupate generic în patru tipuri:

Devize individualea)  sunt devizele instituţiilor bugetare concrete. 
Aceste devize sunt calculate pe un an şi sunt alcătuite din trei părţi: 

denumirea instituţiei şi bugetul din care este finanţată instituţia 1) 
dată;

indicii de activitate a instituţiei şi datele generale privind insti-2) 
tuţia dată;

calculele şi argumentarea lor pentru fiecare articol de cheltu-3) 
ieli.

Devize comuneb)  se alcătuiesc în cazul planificării şi evidenţei 
centralizate pentru instituţii asemănătoare.

Devize pentru măsuri centralizatec) , fiind alcătuite în cadrul mi-
nisterelor, departamentelor sau al secţiilor financiare în cazul unor 
necesităţi neordinare, dar planificate (festivităţi, conferinţe, seminare 
etc.).

Devizul generalizator pe ramurid)  reprezintă documentul care 
reuneşte toate devizele enumerate mai sus şi în cadrul căruia se indi-
că cheltuielile generale ale tuturor instituţiilor publice din Republica 
Moldova.

Întrebări de autoevaluare:
1.  Care este importanța clasificaţiei bugetare?
2.  Care sunt criteriile clasificaţiei bugetare?
3.  Care sunt principiile şi criteriile de clasificare a cheltuielilor bu-

getare?
4.  Ce este deviz de venituri şi de cheltuieli?
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TESTE-GRILĂ:

Alegeți varianta corectă. Bugetele se structurează con-1. 
form clasificaţiei bugetare, care se constituie din:
clasificaţia organizaţională;a) 
clasificaţia funcţională;b) 
clasificaţia programelor;c) 
clasificaţia economică;d) 
clasificaţia surselor.e) 
Fiecare nivel al Clasificaţiei economice are semnificaţie se-2. 
parată reprezentată printr-un singur semn, constituind un 
cod format dintr-o totalitate de șase semne. Numiți aceste 
semne:

a) 
b)
c)
d)
e)
f)

Unităţile administrativ-teritoriale (UAT) din Republica 3. 
Moldova îşi formează veniturile din următoarele surse:

a) 
b)
c)
d)
e)

Determinaţi locul impozitelor și al taxelor în clasificația 4. 
bugetară:

Locul impozitelor și al taxelor în clasificația bugetară:
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Determinaţi principiile şi criteriile de clasificare a cheltu-5. 
ielilor bugetare:
principiile de clasificare a cheltuielilor bugeta-a) 
re:

criteriile de b) 
clasificare 
a cheltuie-
lilor buge-
tare:

Comparați clasificaţia organizațională și clasificaţia 6. 
economică:

clasificaţia organizaţională clasificaţia 
economică

Comparați clasificaţia funcţională și clasificaţia progra-7. 
melor:

clasificaţia funcţională clasificaţia 
programelor

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 

1.  Analizați principiile şi criteriile de clasificare a cheltuielilor bu-
getare în Republica Moldova.

2.  Analizați locul impozitelor și al taxelor în clasificația bugetară 
a Republicii Moldova.
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6. FINANŢE PUBLICE LOCALE 

6.1. Resursele financiare la dispoziţia autorităţilor publice locale
6.2. Datoria publică și clasificarea împrumutului
6.3. Fundamentarea cheltuielilor bugetelor UAT
6.4. Relaţiile interbugetare
6.5. Procesul bugetar local
6.6. Descentralizarea financiară
6.7. Bugetarea pe bază de program și performanţă

Obiective didactice: 
Cunoașterea conceptului de „resurse financiare”•	
Prezentarea structurii şi funcţiilor administraţiei publice •	
locale
Cunoașterea etapelor procesului bugetar local•	
Determinarea conceptului de finanţe ale autorităţilor pu-•	
blice locale
Analiza relaţiilor interbugetare;•	
Compararea metodelor de calcul ale transferurilor•	
Analiza principiilor clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor •	
bugetare.

Concepte-cheie: buget, prognoză bugetară, clasificație bugetară, 
venituri locale, cheltuieli locale, descentralizarea financiară, proces 
bugetar local.

6.1. Resursele financiare la dispoziţia autorităţilor publice 
locale

Resursele bugetelor locale cuprind totalitatea veniturilor şi a sur-
selor de finanţare ale bugetelor respective. 

Veniturile bugetelor locale se constituie din impozite, taxe, alte 
venituri prevăzute de legislaţie şi se formează din:

venituri generale:1) 



99

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

venituri proprii;a) 
defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi taxe-b) 

le de stat; 
transferuri; c) 
granturi pentru susţinerea bugetului;d) 
venituri colectate (codurile clasificației economice 142.245; 2) 

142.310; 142.320; 144.114; 144.124; 144.214; 144.224);
granturi pentru proiecte finanţate din surse externe.3) 

 Sursele de finanţare ale bugetelor locale se formează din:
operaţiuni cu împrumuturi interne și externe (inclusiv recreditate);a) 
operaţiuni aferente vânzării şi privatizării patrimoniului public b) 

(415.110; 415.120 și 415.210; 415.240);
alte operaţiuni cu activele financiare şi cu datoriile bugetului;c) 
operaţiuni cu soldurile în conturile bugetului.d) 

(Anexa nr.1 la circulara MF nr.06/2-07 din 17 august 2017. 
Particularitățile privind elaborarea de către autorităţile admi-
nistraţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 
2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2020.)

Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile de ela-
borarea şi aprobarea bugetelor proprii conform prevederilor legale, în 
baza clasificaţiei bugetare şi metodologiei bugetare aprobate de Mi-
nisterul Finanţelor.

Elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul de buget 
pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 de 
către APL se va efectua în cadrul sistemului informațional 
de management financiar (SIMF) în baza:
Clasificației bugetareo , aprobată prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 (cu modificările și 
completările ulterioare);
Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și o 
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015.
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A. Veniturile proprii ale bugetelor UAT 
Venituri proprii – venituri ale bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale, formate, conform Codului fiscal şi altor acte legislative, 
din impozitele, taxele şi alte plăţi care se încasează direct şi integral la 
bugetele respective, și includ:

impozitul pe venit obținut din activități independente;1) 
impozitul pe proprietate;2) 
taxa pentru patenta de întreprinzător;3) 
încasările din arenda terenurilor și locațiunea bunurilor dome-4) 

niului privat al UAT;
taxele pentru resursele naturale;5) 
taxele locale;6) 
alte venituri prevăzute de legislație.7) 

Sistemul taxelor locale, reglementate de Titlul VII al Codului fis-
cal, pentru anul bugetar 2018 include:

a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii;
f) taxa de piaţă;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneară;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe 

teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor);
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de câini;
l) taxa pentru parcaj;
m) taxa pentru salubrizare;
n) taxa pentru dispozitivele publicitare.



101

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

METODOLOGIE:
Calculul taxelor locale se efectuează în funcţie de baza impozabilă 

şi de cotele acestora.
Cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei 

publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. 
Subiecţii impunerii plătesc taxele locale la contul trezorerial de 

venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale poate apli-

ca toate sau numai o parte din taxele locale, în funcţie de posibilităţile 
şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale.

Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu are dreptul 
să aplice alte taxe locale decât cele prevăzute de prezentul titlu.

Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către au-
toritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau 
modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale. (Titlul VII 
Taxele locale al Codului fiscal) 

Impozitul pe bunurile imobiliare 
METODOLOGIE:
La estimarea încasărilor impozitului funciar şi impozitului pe 

bunurile imobiliare şi la efectuarea calculelor pe tipuri de impozite 
şi înlesniri fiscale, este necesar de ţinut cont de prevederile Titlu-
lui VI al Codului fiscal, Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pen-
tru punerea în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, Instrucțiunii 
Ministerului Finanţelor nr.11 din 4 septembrie 2001 „Cu privire la 
modul de calculare şi achitare la buget a impozitului funciar şi pe 
bunurile imobiliare”, datele evidenţei fiscale, datele Cadastrului fun-
ciar pe UAT respective, deciziile organelor deliberative și executive 
privind mărimea cotelor stabilite la aceste impozite, precum şi datele 
serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul 
primăriilor.

În conformitate cu politica fiscală pentru anul bugetar 2018 se 
prevăd următoarele:
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Boxa 6.1
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare:
a) pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamen-

te şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); 
pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile 
întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele:

– cota maximă – 0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobi-
liare;

– cota minimă – 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobi-
liare.

Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezenta-
tivă şi deliberativă a administraţiei publice locale;

a1) pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:
– cota maximă – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobi-

liare;
– cota minimă – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobi-

liare.
Cota concretă se stabileşte anual de către autoritatea reprezenta-

tivă şi deliberativă a administraţiei publice locale;
b) pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă 

sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care aces-
tea sunt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără 
construcţii amplasate pe ele – 0,3% din baza impozabilă a bunurilor 
imobiliare.

Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitori-
zează deciziile consiliului local privind aplicarea impozitului pe 
bunurile imobiliare pe teritoriul administrat, le prezintă Serviciului 
Fiscal de Stat în termen de 10 zile de la data adoptării lor şi le aduce 
la cunoştinţă contribuabililor.

 (Titlului VI al Codului fiscal)



103

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

      Taxa pentru patenta de întreprinzător

METODOLOGIE:
Calculul încasărilor pentru patenta de întreprinzător se va întoc-

mi conform cuantumului taxei lunare prevăzut în Anexă la Legea 
nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

Taxele pentru resursele naturale

METODOLOGIE:
Calculul taxelor pentru resursele naturale se va întocmi conform 

cotelor prevăzute în anexele la Titlul VIII al Codului fiscal „Taxele 
pentru resursele naturale”.

Alte venituri prevăzute de legislaţie

Prognoza altor încasări şi taxe se va efectua în baza analizei di-
namicii încasărilor pe anul 2016 și estimărilor pe anul 2017 şi altei 
informaţii relevante.

B. Defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele şi 
taxele de stat

Normative de defalcări de la impozitele şi taxele de stat – cote 
procentuale de defalcări de la impozitele şi taxele de stat la bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite prin lege.

Repartizarea defalcărilor de la impozitele și taxele de stat pe nivele 
de bugete este prezintată în Tabelul 6.1.
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Tabelul 6.1. Repartizarea defalcărilor de la impozitele și taxele de 
stat pe niveluri de bugete

Tipuri de 
venituri

Sate/
comune, 

orașe/
muni-

cipii, cu 
excepția 

mun. 
Bălți și 

Chișinău

Orașe 
reședință 
de raion

Bugete 
raio-
nale

Bugetul 
cen-

tral al 
UTA cu 
statut 
juridic 

spe-
cial*

Munici-
piul

B
ăl

ți

C
hi

și
nă

u

Defalcări 
de la im-
pozitul pe 
venitul 
persoane-
lor fizice, 
colectat în 
teritoriul 
UTA re-
spective 

75%* 20%* 25% 100%* 45% 50%

Defalcări 
de la im-
pozitul pe 
venitul per-
soanelor 
juridice, 
colectat pe 
teritoriul 
UTA cu sta-
tut juridic 
special 

100%*
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Taxa 
pentru 
folosirea 
drumurilor 
de către 
autovehicu-
lele înma-
triculate în 
Republica 
Moldova 

50% 50%* 50% 50%

Taxa pe 
valoarea 
adăugată la 
mărfurile 
produse și 
la serviciile 
prestate pe 
teritoriul 
UTA cu sta-
tut juridic 
special 

100%*

Accizele la 
mărfurile 
supuse 
accizelor, 
fabricate pe 
teritoriul 
UTA cu sta-
tut juridic 
special 

100%*

* În baza deciziilor autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii teritoriale 
autonome (în continuare – UTA) cu statut juridic special, veniturile bugetelor satelor 
(comunelor) şi ale oraşelor (municipiilor) din componenţa unităţii teritoriale auto-
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nome cu statut juridic special pot include defalcări de la impozitele şi taxele de stat, 
lăsate prin Legea privind finanţele publice locale la dispoziţia bugetului central al 
UTA cu statut juridic special, precum şi transferuri de la bugetul central al UTA cu 
statut juridic special.

Impozitul pe venitul persoanelor fizice (IVPF) 
Pentru anii 2016-2018, se prevede menţinerea sistemului progresiv 

de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, concomitent cu majora-
rea tranşelor de venit impozabil, precum și a scutirii anuale personale, 
scutirii personale majore şi scutirii pentru persoanele întreținute la rata 
inflației prognozate pentru anii 2016-2018. Măsura dată are drept scop 
susținerea persoanelor fizice cu venituri mici și transpunerea treptată 
a presiunii fiscale asupra populației cu venituri medii și mai sus de 
medii. Totodată, se menține mărimea cotelor de impozitare pentru ve-
niturile persoanelor fizice.

Astfel, la estimarea sumei IVPF se recomandă aplicarea următoa-
relor cote şi scutiri personale anuale pentru anul bugetar 2018:

Boxa 6.2
Cotele de impozit
Suma totală a impozitului pe venit se determină:
a) pentru persoane fizice şi întreprinzători individuali, în mărime de:
– 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 33.000 

lei;
– 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 33.000 

lei;
b) pentru persoanele juridice – în mărime de 12% din venitul im-

pozabil;
c) pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – în mărime de 7% 

din venitul impozabil;
d) pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în confor-

mitate cu art.225 şi 2251 – în mărime de 15% din depăşirea venitu-
lui estimat faţă de venitul brut înregistrat în contabilitate de agentul 
economic.
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Scutiri:
Scutiri personale
(1) Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la 

o scutire personală în sumă de 11.280 lei pe an.
(2) Suma scutirii personale, stabilită la alin.(1), va constitui 

16.800 lei pe an pentru orice persoană care:
a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de 

consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobâl;
b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa 

este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobâl;
c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat 

dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale 
şi a independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile de luptă 
din Republica Afganistan;

d) este persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile 
de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei 
Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica 
Afganistan;

e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană 
cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, 
persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior 
reabilitată.

Scutiri acordate soţiei (soţului)
(1) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are 

dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11.280 lei anual, cu 
condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

(2) Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu 
orice persoană specificată la art.33 alin.(2) are dreptul la o scutire 
suplimentară în sumă de 16.800 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) 
nu beneficiază de scutire personală.

(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se vor aplica din luna următoare 
lunii în care au apărut circumstanţele necesare pentru exercitarea 
dreptului specificat în acestea.
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Scutiri pentru persoanele întreţinute
(1) Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la 

o scutire în sumă de 2.520 de lei anual pentru fiecare persoană 
întreţinută, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi în urma unei 
afecţiuni congenitale sau din copilărie pentru care scutirea constituie 
11.280 de lei anual.

(2) În înţelesul prezentului titlu, persoană întreţinută este per-
soana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al 
soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii 
şi înfiaţii) ori persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congeni-
tale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;

b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 11.280 de lei anual.
(3) Curatorul minorilor în vârstă de la 14 până la 18 ani şi tutorele 

legal au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la 
alin.(1), în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/
sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la alin.(2) lit.b).

(4) Scutirea pentru persoanele întreţinute se aplică din luna 
următoare lunii apariţiei acestui drept în condiţiile respectării 
cerinţelor prevăzute la alin.(2) şi (3).

Tariful contribuţiei individuale pentru asigurarea socială de stat 
obligatorie (din venit, %) – 6,0.

Prima de asigurare medicală obligatorie (din venit, %) – 4,5.

C. Transferuri 
Transferuri cu destinaţie generală – mijloace financiare alocate, 

conform prevederilor legale, în sumă absolută, cu titlu definitiv, de la 
bugetul de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru 
finanţarea domeniilor proprii de activitate ale autorităţilor administra-
ţiei publice locale.

Sumele transferurilor cu destinație generală de la bugetul de stat 
sunt calculate pe bază de formulă, distinctă pentru fiecare UAT de 
nivelul întâi și nivelul al doilea, pe baza datelor din ultimul an pentru 
care există execuţie bugetară definitivă (în cazul dat, pentru proiectul 
bugetului pe anul 2018 se ia execuția bugetară din anul 2016).
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Modalitatea de calcul a transferurilor cu destinație generală este 
prezentată în Anexa nr.3 la circulara MF nr.06/2-07 din 17 august 
2017. Particularitățile privind elaborarea de către autorităţile adminis-
traţiei publice locale a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018 şi 
a estimărilor pe anii 2019-2020. 

Balanţa bugetului (Legea  nr.397-XV din  16.10.2003 privind 
finanţele publice locale (cu modificări și completări))

Bugetele anuale ale unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi 
aprobate şi executate cu deficit bugetar. 

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să 
întreprindă toate măsurile necesare pentru menţinerea echilibrului 
bugetar. 

În cazul în care nu se încasează venituri în mărimea sumei apro-
bate, autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă este obligată 
să reducă cheltuielile ce includ obligaţiile şi plăţile stabilite în scopul 
încheierii anului cu un buget echilibrat, prin rectificarea bugetului 
unităţii administrativ-teritoriale respective.

Există trei relații care apar între veniturile bugetului (VB) și chel-
tuilelile bugetului (CB):

1) Id CB = Id VB, echilibru bugetar – egalitatea dintre veniturile 
bugetului şi cheltuielile bugetului; 

2) Id CB > Id VB, deficit bugetar – suma cu care cheltuielile 
bugetului depăşesc veniturile bugetului; 

3) Id CB < Id VB, excedent bugetar – suma cu care veniturile 
bugetului depăşesc cheltuielile bugetului.

6.2. Datoria publică și clasificarea împrumutului
Plafonul datoriei de stat şi plafonul datoriei unităţilor adminis-

trativ-teritoriale
Plafonul datoriei de stat şi cel al garanţiilor de stat la sfârşitul anu-

lui bugetar se aprobă prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
Plafonul datoriei unităţilor administrativ-teritoriale şi cel al garan-

ţiilor autorităţilor administraţiei publice locale la sfârşitul anului buge-
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tar se aprobă prin decizia bugetară pe anul respectiv, în condiţiile Legii 
privind finanţele publice locale.

Procedurile şi responsabilităţile privind formarea, aprobarea, ad-
ministrarea şi raportarea datoriei de stat,  datoriei unităţilor adminis-
trativ-teritoriale, a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar public se stabilesc prin 
legislaţia care reglementează datoria publică, garanţiile de stat şi re-
creditarea de stat şi prin alte acte normative.

Clasificarea împrumutului (Legea  nr.397-XV din  16.10.2003 
privind finanţele publice locale (cu modificări și completări)):

 Împrumuturi pentru cheltuieli curente;	
 Împrumuturi contractate pentru cheltuieli de capital. 	

Împrumuturi pentru cheltuieli curente 
Autorităţile executive, în baza deciziilor autorităţilor reprezentati-

ve şi deliberative respective, au dreptul:
a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli curente, cu scadenţă 

în acelaşi an bugetar, de la instituţiile financiare şi de la alţi creditori 
atât din ţară, cât şi de peste hotare;

b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin 
Contul unic trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru aco-
perirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an buge-
tar. 

 Volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu sca-
denţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul 
veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului unităţii administrativ-
teritoriale căreia i se acordă împrumutul, aceasta fiind o condiţie obli-
gatorie pentru angajarea împrumuturilor. 

Împrumuturi contractate pentru cheltuieli de capital 
Autorităţile executive, în baza deciziilor autorităţilor reprezentati-

ve şi deliberative respective, au dreptul:
a) să contracteze împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung 

pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi cre-
ditori atât din ţară, cât şi de peste hotare;
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 b) să angajeze de la bugetele/să acorde bugetelor gestionate prin 
Contul unic trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi pentru aco-
perirea decalajelor temporare de casă, cu scadenţă în acelaşi an buge-
tar; 

c) să acorde întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar municipal garanţii pentru împrumu-
turi pentru cheltuieli de capital de la instituţiile financiare şi de la alţi 
creditori atât din ţară, cât şi de peste hotare. 

Documentele care se perfectează la contractarea sau garantarea 
unui împrumut pe termen scurt sau pe termen lung pentru cheltuieli 
de capital vor include clauze prin care autoritatea executivă şi autori-
tatea reprezentativă şi deliberativă respectivă se obligă să ramburseze 
împrumutul, să plătească dobânzile aferente acestui împrumut (în ca-
zul în care contractul de împrumut prevede achitarea dobânzilor) şi să 
onoreze garanţia acordată numai din veniturile bugetului respectiv. 

Contractele care nu conţin astfel de clauze se consideră nule. 
Autorităţile executive, la decizia autorităţilor reprezentative şi deli-

berative respective şi conform prevederilor Legii nr.199-XIV din 18 no-
iembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, pot contracta, prin 
emitere de obligaţiuni, împrumuturi pe termen scurt şi pe termen lung 
pentru cheltuieli de capital. Pe teritoriul Republicii Moldova, plăţile şi 
transferurile ce ţin de cumpărarea şi răscumpărarea obligaţiunilor emise 
de autorităţile menţionate se efectuează în monedă naţională. 

 Suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei de principal, 
achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea da-
toriilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la împrumuturile 
contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau ga-
rantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale ale bugetelor 
respective. 

Garantarea rambursării împrumutului 
Împrumutul reprezintă o obligaţie care urmează a fi onorată din 	
veniturile bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective 
în conformitate cu clauzele contractului de împrumut. 
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Guvernul, autoritatea administraţiei publice centrale nu au nici 	
o obligaţie pentru plata mijloacelor conform contractelor de îm-
prumut încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, 
dacă legea nu prevede altfel. Guvernul, autoritatea administraţi-
ei publice centrale nu pot fi invocate drept garanţi ai rambursării 
datoriei conform contractului de împrumut încheiat de autorita-
tea administraţiei publice locale. 

Evidenţa împrumuturilor 
Direcţia finanţe şi/sau subdiviziunea financiară a unităţilor ad-	
ministrativ-teritoriale ţin registrul împrumuturilor. Aceste îm-
prumuturi se raportează anual prin dările de seamă contabile. 

Inadmisibilitatea acordării împrumuturilor şi garanţiilor pen-
tru împrumuturi 
Autorităţile reprezentative şi deliberative, precum şi cele execu-	
tive, nu sunt în drept să acorde împrumuturi sau garanţii pentru 
împrumuturi persoanelor fizice şi persoanelor juridice. 

Cum și când APL apelează la datorie?
Implementarea proiectelor de investiții ale APL depinde de ca-o 
pacitatea acestora de a strânge fondurile necesare prin utilizarea 
combinată a resurselor proprii și a finanțării externe. 
Finanțarea datoriei permite APL să desfășoare mai multe pro-o 
iecte de infrastructură într-o perioadă mai scurtă de timp față de 
cea asociată finanțării din fonduri proprii. 
Totuși, riscurile pe care împrumuturile le presupun trebuie bine o 
înțelese și documentate pentru a putea evalua impactul viitor al 
acestora asupra bugetului local. 
Astfel, înainte ca un împrumut să fie accesat, este recomandabil o 
ca fiecare APL să aibă deja o strategie de management al dato-
riilor și o politică scrisă a împrumuturilor. 
Strategia de management al datoriilor trebuie să garanteze o 
menținerea permanentă a unui nivel corespunzător de îndatora-
re a APL, care nu dăunează stabilității financiare și care permite 
implementarea obiectivelor investiționale. 
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Împrumutul permite entității locale să dezvolte investiții mai o 
ambițioase decât ar fi fost posibil în alte condiții. În princi-
piu, promovează, de asemenea, capitalul intergenerații, deoa-
rece generațiile viitoare de cetățeni, beneficiari ai serviciilor 
facilității, vor fi cei care vor plăti pentru dezvoltarea acesteia. 

Pentru fiecare împrumut de stat intern contractat, se stabilesc 
următoarele elemente obligatorii dintre care: 

a) destinaţia împrumutului; 
b) suma împrumutului; 
c) rata dobânzii pentru utilizarea împrumutului; 
d) termenul de acordare şi rambursare a împrumutului; 
e) drepturile şi obligaţiunile părţilor. 
Finanțarea prin împrumut, ca alternativă de finanțare a unui pro-

iect de investiții, prezintă riscuri asociate împrumutului care trebuie 
pe deplin înțelese în funcție de impactul potențial al acestora asupra 
bugetului local. 

6.3. Fundamentarea cheltuielilor bugetelor UAT
Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetelor locale pe dome-

nii de activitate sunt delimitate prin legislația privind administrația 
publică locală și descentralizarea administrativă.

Resursele financiare disponibile urmează să fie direcţionate la pro-
grame de importanţă majoră, care ar permite soluţionarea problemelor 
stringente, fără admiterea de datorii creditoare şi blocaje financiare.

Cheltuielile bugetelor locale (cu excepția celor efectuate din contul 
transferurilor cu destinație specială, exceptând transferurile pentru com-
pensarea veniturilor ratate ale bugetelor UAT) vor fi în funcție directă de 
suma veniturilor obținute de fiecare UAT. Colectarea mai bună a venitu-
rilor bugetelor locale nu influențează volumul transferurilor cu destinație 
generală de la bugetul de stat. Fiecare APL urmează să fie direct intere-
sată de a colecta cât mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult, 
potrivit competențelor și priorităților (nevoilor) sale specifice.
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Estimările de cheltuieli ale autorităţilor APL urmează să fie strict în 
limita volumului de resurse disponibile.

Având la bază obiectivele politicii în domeniul cheltuielilor pu-
blice (CBTM 2018-2020), în contextul continuării reformelor în do-
meniul bugetar-fiscal, se impun următoarele cerinţe faţă de autorități/
instituții-beneficiari de alocaţii:

asigurarea calităţii planificării bugetare prin îmbunătăţirea −	
procedurilor de analiză a impactului politicilor publice şi corelarea 
programelor de cheltuieli cu priorităţile din documentele strategice 
(naționale, sectoriale, locale);

îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii utilizării resurselor prin fo-−	
cusarea pe rezultate şi sporirea calității serviciilor publice prestate în 
raport cu obiectivele stabilite; 

asigurarea unui control strict asupra nivelului angajărilor în sec-−	
torul bugetar pentru a evita angajamente viitoare fără acoperire cu re-
surse;

implementarea unor procese de planificare şi management al in-−	
vestiţiilor publice în vederea ameliorării eficienţei cheltuielilor capi-
tale publice.

La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 
2018 și estimărilor pe anii 2019-2020, APL urmează să se conducă de:

actele normative şi legislative, strategiile şi programele care re-−	
glementează activitatea autorităţilor APL şi a ramurilor (domeniilor) 
respective;

 actele legislative și normative care reglementează aspectele re-−	
feritoare la remunerarea muncii (cu modificările și completările ulte-
rioare);

angajamentele contractuale de cheltuieli asumate în anii −	
precedenți cu impact financiar asupra anilor planificați (majorarea 
salariilor în anii precedenți, rambursarea împrumuturilor angajate pe 
termen lung, angajamentele contractuale cu donatori externi în cadrul 
proiectelor finanțate din surse externe, rambursarea împrumuturilor 
recreditate, serviciul datoriei interne și externe etc.);
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reformele promovate în cadrul ramurilor (schimbări instituționale, −	
etc.);

cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor contra −	
plată, precum și veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare.

Proiectul de buget pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019-
2020 la compartimentul „Cheltuieli de personal”, se vor elabora 
de către autoritățile administrației publice locale, ținând cont de 
măsurile prevăzute de legislația în vigoare și de reformele struc-
turale planificate. 

Ajustările structurale, care implică majorarea/diminuarea număru-
lui de unități sau a cheltuielilor de personal, se vor explica în nota de 
argumentare a ajustărilor la cheltuieli de personal, cu anexarea calcu-
lelor corespunzătoare.

Cheltuielile pentru finanțarea investițiilor capitale
Obiectivele de investiții capitale și reparații capitale de interes lo-

cal, începute în anii precedenți și nefinalizate în anul 2017, precum 
și obiectivele noi, se vor finanța din contul și în limita mijloacelor 
aprobate în aceste scopuri în bugetele locale. Totodată, e de menționat 
că în condițiile noului sistem se permite efectuarea transferurilor cu 
destinaţie specială de la un buget local la alt buget local (inclusiv între 
bugetele locale de nivelul I și bugetele locale de nivelul II) pentru 
finanţarea unor măsuri şi activităţi de interes comun, inclusiv pentru 
finanțarea obiectivelor de investiții capitale și altor cheltuieli capitale.

Prin Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013 a fost 
aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale pu-
blice, care prevede că pentru obiectele de investiții capitale finanțate 
exclusiv din bugetele locale, autoritățile publice locale stabilesc pro-
ceduri specifice proprii de pregătire, aprobare, implementare și moni-
torizare a proiectelor de investiții capitale. Totodată, APL urmează să 
se conducă de Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185 din 3 noiembrie 
2015 „cu privire la aprobarea „Instrucțiunii privind managementul 
proiectelor de investiții capitale” și subcapitolul 4.7 „Particularități 
specifice planificării investițiilor capitale” din Setul metodologic.
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În conformitate cu prevederile art. 18 al Legii nr. 397-XV din 16 
octombrie 2003 privind finanțele publice locale, autoritățile APL pot 
decide constituirea unui fond de rezervă în proporţie de cel mult 2% 
din volumul cheltuielilor bugetelor locale respective.

6.4. Relaţiile interbugetare
Relaţiile dintre bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de 

stat
Relaţiile dintre bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat 

se realizează prin:
transferuri cu destinaţie specială pentru acordarea prestaţiilor a) 

sociale şi pentru alte cheltuieli care, potrivit legislaţiei în vigoare, se 
suportă de la bugetul de stat prin intermediul bugetului asigurărilor 
sociale de stat;

transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficien-b) 
ţei veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în cazul în care 
resursele bugetului asigurărilor sociale de stat nu acoperă cheltuielile 
acestuia. 

Volumul transferurilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia în 
domeniul protecţiei sociale.

Relaţiile dintre bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală

Relaţiile dintre bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală se realizează prin transferuri de la bugetul de stat 
pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de 
persoane pentru care, conform legislaţiei, Guvernul are calitatea de 
asigurat, precum şi prin alte transferuri cu destinaţie specială pentru 
implementarea unor programe de sănătate.

Volumul transferurilor se stabileşte în conformitate cu legislaţia ce 
reglementează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
precum şi cu alte acte normative în domeniul ocrotirii sănătăţii.
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Relaţiile dintre bugetul de stat şi bugetele locale
Relaţiile dintre bugetul de stat şi bugetele locale se realizează 

prin:
transferuri cu destinaţie generală; a) 
transferuri cu destinaţie specială.b) 

Mecanismul, criteriile şi modul de stabilire a transferurilor interbu-
getare se reglementează de legislaţia privind finanţele publice locale şi 
de alte acte normative. 

6.5. Procesul bugetar local

Anul bugetar şi calendarul bugetar
(Legea nr.181 din 25 iulie 2014 privind finanţele publice şi 
responsabilitățile bugetar-fiscale)
Anul bugetar
Anul bugetar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
Calendarul bugetar
La nivel local, principalele activităţi şi termene-limită ale calen-
darului bugetar sunt:

autoritatea executivă locală elaborează şi prezintă consiliului a) 
local proiectul bugetului local pe anul următor – până la 20 
noiembrie;
consiliul local adoptă bugetul local pe anul următor – până b) 
la 10 decembrie;
autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul c) 
anual privind executarea bugetului local  pentru anul bugetar 
încheiat – până la 15 martie;
consiliul local aprobă raportul anual privind executarea d) 
bugetului local pentru  anul bugetar încheiat – până la 1 
aprilie.

 Activităţile intermediare ale calendarului bugetar şi termenele de 
realizare ale acestora se stabilesc de către Ministerul Finanţelor.
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Elaborarea şi aprobarea bugetului
 Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă 
cadrul bugetar pe termen mediu şi îl prezintă spre informare 
Parlamentului. 
 Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministerul 
Finanţelor, în comun cu alte autorităţi publice responsabile, în 
conformitate cu principiile şi regulile bugetar-fiscale stabilite de lege.
Circulara privind elaborarea bugetelor anuale
Ministerul Finanţelor emite, anual, în termenul prevăzut de  calendarul 
bugetar, circulara privind elaborarea propunerilor/proiectelor de 
buget adresată autorităţilor publice centrale şi locale.
Circulara cuprinde particularităţi specifice privind elaborarea 
propunerilor/proiectelor de buget pe anul bugetar respectiv. 
În baza circularei emise de Ministerul Finanţelor, autorităţile publice 
centrale şi autorităţile executive locale organizează procesul de 
elaborare a propunerilor/proiectelor de buget şi emit circularele 
corespunzătoare adresate instituţiilor bugetare subordonate.
Propunerile/proiectele de buget
Autorităţile executive locale de toate nivelurile întocmesc proiectele 
bugetelor locale corespunzătoare, iar autorităţile executive locale de 
nivelul al doilea întocmesc sinteza consolidată a proiectelor bugetelor 
locale, pe care o prezintă pentru consultare Ministerului Finanţelor, 
în termenul stabilit de acesta.
Propunerile/proiectele de buget cuprind indicatorii realizaţi în ultimii 
doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent, 
propunerile de buget pentru anul bugetar viitor şi estimările pentru 
doi ani ulteriori.
Propunerile/proiectele de buget se elaborează şi se prezintă în 
conformitate cu metodologia de planificare a bugetului, având la 
bază:

cadrul macroeconomic, politica bugetar-fiscală, politicile a) 
sectoriale, precum şi limitele de cheltuieli/transferuri 
interbugetare, cuprinse în cadrul bugetar pe termen mediu;
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b) performanţa realizată/asumată în cadrul programelor autorită-
ţilor publice pe domeniile de competenţă;

c)  particularităţile specifice cuprinse în circulara privind elabora-
rea bugetelor anuale.

Procedura de elaborare a proiectelor bugetelor locale se reglemen-
tează prin Legea privind finanţele publice locale.
Examinarea şi consultarea propunerilor/proiectelor de bugete
Procesul de examinare şi consultare a propunerilor la proiectele bugetelor 
locale se reglementează prin Legеa privind finanţele publice locale.
Deciziile bugetare anuale
Autorităţile executive locale elaborează proiectele de decizii bugetare 
anuale în conformitate cu reglementările specifice stabilite prin Legea 
privind finanţele publice locale şi le prezintă spre aprobare consiliilor 
locale corespunzătoare în termenul prevăzut de calendarul bugetar. 
Formatul de prezentare a deciziilor bugetare anuale este similar for-
matului de prezentare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, pre-
văzut la art. 53 alin. (6) şi (7).
La aprobarea bugetelor locale autorităţile administraţiei publice lo-
cale de toate nivelurile sunt obligate să respecte limitele de transfe-
ruri interbugetare.
Consiliile locale examinează şi adoptă deciziile bugetare anuale în 
termenul prevăzut de calendarul bugetar.
În termen de 30 de zile de la data publicării legii bugetului de stat 
pe anul respectiv, autorităţile administraţiei publice locale de toate 
nivelurile aduc bugetele aprobate corespunzătoare în concordanţă cu 
prevederile legii menţionate.
În caz de nerespectare a prevederilor alin. (5), efectuarea transferu-
rilor cu destinaţie generală la bugetele locale respective se suspendă 
până la efectuarea ajustărilor corespunzătoare.
Intrarea în vigoare şi publicarea legilor/deciziilor bugetare anuale 
Legile/deciziile bugetare anuale intră în vigoare la 1 ianuarie a anului 
bugetar sau la data indicată în text, care nu trebuie să preceadă data 
publicării.
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Bugetul provizoriu
Dacă legea/decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel pu-
ţin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul 
de buget emite dispoziţia privind aplicarea bugetului provizoriu.  
Bugetul provizoriu se formează şi se execută în corespundere cu 
prevederile legii/deciziei bugetare din anul precedent, luând în con-
siderare modificările operate pe parcursul anului şi ţinând cont de 
următoarele particularităţi:

excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltu-a) 
ieli finalizate sau care urmează a fi finalizate în anul bugetar 
curent;
stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăşi valoa-b) 
rea acestuia aprobată în buget pe anul precedent.

În perioada aplicării bugetului provizoriu nu se permite efectuarea 
cheltuielilor pentru acţiuni sau măsuri noi comparativ cu anul pre-
cedent.
Finanţarea cheltuielilor bugetului provizoriu se efectuează cu res-
pectarea procedurilor generale privind executarea bugetului. Excep-
ţie fac cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat/datoriei unită-
ţilor administrativ-teritoriale, care se efectuează în conformitate cu 
angajamentele asumate.
Valabilitatea bugetului provizoriu încetează odată cu punerea în apli-
care a legilor/deciziilor bugetare anuale.
Toate operaţiunile efectuate în contul bugetului provizoriu se trans-
feră în contul bugetului adoptat pe anul curent.
Repartizarea bugetului adoptat
După publicarea legii bugetului de stat pe anul respectiv, Ministerul 
Finanţelor comunică autorităţilor publice centrale limitele anuale de 
alocaţii bugetare, repartizate pe nivele agregate ale clasificaţiei eco-
nomice, iar autorităţilor administraţiei publice locale – transferurile 
de la bugetul de stat către bugetele locale.
În termen de 15 zile de la data publicării legilor/deciziilor bugetare 
anuale, autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de 
Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
asigură repartizarea alocaţiilor bugetare în conformitate cu metodo-
logia stabilită de Ministerul Finanţelor.
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Bugetele repartizate ale autorităţilor/instituţiilor bugetare servesc 
drept temei pentru iniţierea executării bugetului.
Prognozele trimestriale şi monitorizarea indicatorilor bugetari
În termen de o lună de la începutul anului bugetar, Ministerul Fi-
nanţelor elaborează şi aprobă prognoze trimestriale ale veniturilor, 
cheltuielilor şi soldului bugetului public naţional şi ale componen-
telor acestuia.
Pe parcursul anului bugetar, Ministerul Finanţelor monitorizează 
executarea bugetelor în raport cu prognozele trimestriale prevăzute 
la alin. (1) şi întreprinde măsuri în vederea respectării nivelului apro-
bat al soldului bugetar. 
Redistribuirea alocaţiilor bugetare
Pe parcursul anului bugetar, redistribuirea alocaţiilor aprobate prin 
legea anuală a bugetului de stat se permite: 

cu acordul Guvernului – între autorităţile publice centrale (cu a) 
excepţia celor independente) şi  între programele unei autori-
tăţi, până la 10 la sută din volumul alocaţiilor bugetare apro-
bate;
cu acordul Ministerului Finanţelor – între categoriile econo-b) 
mice în cadrul unei autorităţi publice centrale, fără majorarea 
cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pen-
tru investiţii capitale şi a transferurilor interbugetare;
autorităţilor publice centrale şi, după caz, instituţiilor bugetare c) 
subordonate – în cazul altor redistribuiri decât cele prevăzute 
la lit. a) şi b)  care nu afectează limitele de alocaţii bugetare 
stabilite.

Limita prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul repartizării 
alocaţiilor fondurilor de urgenţă şi altor alocaţii centralizate aprobate 
în buget.
Redistribuirea alocaţiilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat sau prin legea fondurilor asigurării obligatorii de asis-
tenţă medicală se efectuează în condiţiile alin. (1) lit. a).
Redistribuirea alocaţiilor bugetare conform alin. (1)-(3) se efectuea-
ză până la 30 noiembrie a anului bugetar.
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Competenţele privind redistribuirea alocaţiilor bugetelor locale în 
cadrul deciziei bugetare anuale se stabilesc prin Legea privind finan-
ţele publice locale.
Se interzice redistribuirea ulterioară a alocaţiilor repartizate din fon-
durile de rezervă şi de intervenţie.
Modificarea legii/deciziei bugetare anuale 
Dacă pe parcursul anului se atestă tendinţe de înrăutăţire a soldului 
bugetului şi/sau apare necesitatea revizuirii cheltuielilor bugetare, 
administratorul de buget lansează procedura de modificare a buge-
tului corespunzător.
Autorităţile/instituţiile bugetare pot înainta propuneri de modificare 
a bugetelor în modul şi în termenul stabilit de administratorii bugete-
lor de la care acestea se finanţează.
Procedurile de elaborare, prezentare şi adoptare a legilor/deciziilor 
privind modificarea bugetelor sunt similare celor pentru legile/deci-
ziile bugetare anuale.
Orice propunere de modificare a legilor/deciziilor bugetare anu-
ale trebuie să fie însoţită de o notă informativă, care va cu-
prinde concluziile privind executarea bugetului respectiv în 
perioada precedentă şi estimările privind executarea sconta-
tă a bugetului până la finele anului bugetar în curs, precum şi 
impactul financiar al modificărilor pentru următorii trei ani. 
În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate, de regulă, cel mult două 
modificari ale bugetelor componente ale bugetului public naţional, 
care se  adoptă nu mai degrabă de 1 iulie şi nu mai târziu de 15 no-
iembrie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 69 alin. (4).

Executarea bugetului 
Contul unic trezorerial 
Încasările la şi plăţile de la bugetele componente ale bugetului public 
naţional în monedă naţională se efectuează prin virament prin contul 
unic trezorerial, iar cele în valută străină – prin conturi deschise în 
Banca Naţională a Moldovei şi instituţiile financiare, în conformitate 
cu legislaţia valutară.
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Administratorii de bugete pot angaja/acorda, în bază contractuală, 
împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la bugetele compo-
nente ale bugetului public naţional, gestionate prin contul unic trezo-
rerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.
Administratorii de bugete pot angaja, în bază contractuală, de 
la instituţii financiare împrumuturi destinate acoperirii deca-
lajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar. 
Soldul resurselor temporar libere ale bugetelor gestionate prin contul 
unic trezorerial poate fi plasat sub formă de depozite la Banca Naţi-
onală a Moldovei.
Se interzice autorităţilor/instituţiilor bugetare deschiderea conturilor 
bancare pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin insti-
tuţiile financiare, precum şi acordarea/contractarea împrumuturilor. 
Prin derogare de la alin. (5), se permite, cu autorizarea Ministerului 
Finanţelor, deschiderea conturilor bancare şi efectuarea operaţiunilor 
de încasări şi plăţi prin instituţiile financiare pentru proiectele finan-
ţate din surse externe, care se implementează în baza acordurilor în-
cheiate până la intrarea în vigoare a prezentei legi, dacă aceasta este 
prevăzut de acordurile respective, precum şi în alte cazuri prevăzute 
de legislaţie.
Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Com-
pania Naţională de Asigurări în Medicină pot angaja bănci comercia-
le, care activează pe teritoriul Republicii Moldova, pentru efectuarea 
unor operaţiuni ce ţin de executarea de casă a bugetelor.
Procedura de selectare a băncilor comerciale pentru efectuarea ope-
raţiunilor ce ţin de executarea de casă a bugetelor se face o dată la 
trei ani în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice.
Executarea de casă a bugetului
Încasările bugetelor componente ale bugetului public naţio-
nal şi plăţile bugetului de stat şi ale bugetelor locale se efec-
tuează prin sistemul trezorerial conform metodei de casă. 
Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetare prin sistemul trezorerial se 
asigură prin conturi trezoreriale bazate pe clasificaţia bugetară şi pe 
planul de conturi contabile.
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Prognoza şi managementul lichidităţilor
În termen de 30 de zile de la data adoptării legilor/deciziilor bugetare 
anuale, dar nu mai târziu de 1 ianuarie a anului bugetar, administra-
torii de bugete elaborează, în conformitate cu metodologia stabilită 
de Ministerul Finanţelor, prognozele de lichidităţi ale bugetelor co-
respunzătoare pe an cu repartizare lunară.
Prognozele menţionate la alin. (1) al prezentului articol se actuali-
zează periodic, cu respectarea nivelului trimestrial al soldului buge-
tar, stabilit în condiţiile art. 59.
Încasările bugetare
Colectarea veniturilor şi a altor încasări aprobate în bugetele compo-
nente ale bugetului public naţional se asigură de către administratorii 
de venituri stabiliţi prin actele normative care instituie aceste venituri. 
În cazul în care legislaţia nu prevede autoritatea responsabilă de 
administrarea anumitor venituri bugetare, Ministerul Finanţe-
lor desemnează administratorii veniturilor bugetare respective. 
Toate plăţile calculate, dar netransferate la bugetele componente ale 
bugetului public naţional până la data încheierii anului bugetar se 
încasează în contul bugetelor respective pe anul viitor.
Gestionarea angajamentelor
Autorităţile/instituţiile bugetare sunt responsabile pentru asumarea, achi-
tarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor, în conformitate cu legislaţia 
care reglementează achiziţiile publice şi cu alte acte normative.
Asumarea angajamentelor de către autorităţile/instituţiile bugetare se 
permite doar în scopurile şi în limitele alocaţiilor bugetare.
Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de 
până la trei ani pentru obiectele de investiţii capitale, în limitele chel-
tuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi. Valoarea angaja-
mentelor multianuale se ajustează anual în corespundere cu alocaţiile 
bugetare aprobate în acest scop pe anul bugetar respectiv.
Autorităţile/instituţiile bugetare sunt obligate să revadă relaţiile con-
tractuale cu furnizorii de mărfuri şi servicii şi să reducă cheltuielile, 
dacă pe parcursul anului bugetar alocaţiile bugetare au fost diminua-
te ca urmare a modificării bugetului.
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Plăţile bugetare
În procesul executării bugetelor, autorităţile/instituţiile buge-
tare efectuează plăţi în limitele alocaţiilor bugetare aproba-
te şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor. 
Finanţarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor 
băneşti la conturile bugetului, cu respectarea următoarelor priorităţi:

onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat/datori-a) 
ei unităţilor administrativ-teritoriale; 
cheltuielile de personal, de achitare a burselor, a pensiilor, a b) 
indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a alocaţiilor şi a ajutoarelor 
sociale; 
cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medica-c) 
lă a categoriilor de persoane pentru care, conform legislaţiei, 
Guvernul are calitatea de asigurat;
cheltuielile pentru resursele  termoenergetice;d) 
cheltuielile din fondurile de urgenţă.e) 

La efectuarea altor cheltuieli decât cele stipulate la alin.(2), priorită-
ţile de cheltuieli se stabilesc de către conducătorul autorităţii/institu-
ţiei bugetare.
Plăţile legate de serviciul datoriei, inclusiv pentru obligaţiunile pro-
venite din acordarea garanţiilor, se efectuează în termenele şi în con-
diţiile angajamentelor asumate, indiferent de suma aprobată în buget 
pentru acest scop.
Toate plăţile executate până la data încheierii anului bugetar, indife-
rent de perioada pentru care acestea se efectuează, se înregistrează şi 
se reflectă în evidenţa contabilă ca plăţi ale anului bugetar curent.
Datoriile autorităţilor/instituţiilor bugetare din anii precedenţi 
se achită de către acestea din contul şi în limita bugetelor autori-
tăţilor/instituţiilor respective aprobate pe anul bugetar curent. 
Plăţile în baza documentelor executorii 
Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mij-
loacelor băneşti din contul bugetelor componente ale bugetului pu-
blic naţional, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, 
se prezintă obligatoriu de către creditor direct administratorilor de 
bugete şi/sau, după caz, autorităţilor/instituţiilor bugetare respective 
doar după rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
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În cazul neexecutării documentului executoriu emis în baza unei hotă-
râri judecătoreşti irevocabile în termen de 6 luni de la data prezentării 
acestuia, creditorul poate solicita executorului judecătoresc iniţierea 
executării silite, conform procedurii stabilite de Codul de executare. 
Plăţile pentru executarea silită a sumelor adjudecate conform docu-
mentelor executorii se efectuează în limita bugetului aprobat al auto-
rităţii/ instituţiei bugetare.
Suma plăţilor pentru executare silită nu poate depăşi 20 la sută din 
bugetul aprobat al autorităţii/instituţiei bugetare pe anul respectiv.
Pentru documentele executorii care au parvenit prin intermediul exe-
cutorului judecătoresc cu încălcarea procedurii stabilite la alin. (1) al 
prezentului articol, debitorul va fi scutit de plata onorariului şi a altor 
cheltuieli de executare prevăzute la art. 36-41 din Codul de executare. 
Blocarea alocaţiilor bugetare
În procesul executării bugetului, administratorii de bugete sunt auto-
rizaţi să blocheze temporar anumite alocaţii de la bugetul respectiv, 
cu excepţia plăţilor pentru deservirea datoriei de stat/unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, în următoarele situaţii:

dacă analiza executării scontate a bugetelor atestă înrăutăţirea a) 
nivelului soldului bugetar, aprobat prin legea/decizia bugetară 
anuală şi stabilit ca prognoze trimestriale în baza art. 59;
dacă limitele de alocaţii în proiectul  bugetului care urmează a b) 
fi aprobat sunt mai mici decât cele din bugetul provizoriu care 
se execută;
dacă sunt iniţiate propuneri de reducere a alocaţiilor fie prin c) 
redistribuire, fie prin modificarea bugetului.

În perioada de blocare temporară a alocaţiilor, autorităţile/instituţiile 
bugetare nu îşi pot asuma noi angajamente de cheltuieli.
Blocarea alocaţiilor poate fi efectuată pe o perioadă ce nu depăşeşte 
60 de zile, cu informarea autorităţilor/instituţiilor bugetare şi a Gu-
vernului sau, după caz, a consiliilor locale despre circumstanţele ce 
au determinat această acţiune.
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În cazul în care acţiunile aferente blocării alocaţiilor nu asigură men-
ţinerea soldului bugetar în limitele stabilite de legea/decizia bugetară 
anuală, administratorii de bugete, în termen de cel puţin 20 de zile 
până la expirarea perioadei de blocare, întocmesc şi prezintă proiec-
tul legii/deciziei privind modificarea bugetului respectiv.
Blocarea alocaţiilor efectuată în condiţiile alin. (1) se aplică până la 
adoptarea legii/deciziei privind modificarea bugetelor respective.
Încheierea anului bugetar 
În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operaţiuni 
de încasări şi plăţi bugetare, ci doar operaţiuni interne şi de încheiere 
a anului bugetar.
La data încheierii anului bugetar alocaţiile bugetare nevalorificate, 
precum şi soldurile de mijloace băneşti din conturile trezoreriale ale 
autorităţilor/instituţiilor bugetare se închid, cu excepţia soldurilor 
proiectelor finanţate din surse externe.
În cazul instituţiilor bugetare amplasate peste hotarele ţării, suma 
finanţării din veniturile generale pentru anul bugetar următor se re-
duce cu soldurile mijloacelor băneşti înregistrate la data încheierii 
anului bugetar în conturile acestor instituţii.
Soldurile de mijloace băneşti din conturile bugetelor componente 
ale bugetului public naţional, înregistrate la data încheierii anului 
bugetar, sunt tranzitorii pe anul bugetar următor şi  sunt accesibile 
spre utilizare la acoperirea deficitului în limitele prevăzute de legile/
deciziile bugetare anuale.
Dacă la finele anului bugetar volumul real înregistrat al deficitului 
bugetului  asigurărilor sociale de stat, cu excepţia transferurilor de 
la bugetul de stat pentru prestaţii de asistenţă socială,  este mai mic 
decât volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru aco-
perirea insuficienţei de venituri ale bugetului asigurărilor sociale 
de stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale va restitui diferenţa la  
bugetul de stat în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza 
raportului anual privind executarea bugetului.



128

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR 

Evidenţa contabilă şi raportarea bugetului
Evidenţa contabilă în sistemul bugetar
Evidenţa contabilă în sistemul bugetar se organizează în baza Legii 
contabilităţii şi în conformitate cu planul de conturi contabile şi cu 
metodologia elaborată şi aprobată de către Ministerul Finanţelor.
Evidenţa încasărilor şi plăţilor bugetului asigurărilor sociale de  stat 
şi ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se asigu-
ră în baza planurilor de conturi contabile proprii, cu utilizarea siste-
melor informaţionale specifice domeniilor de activitate.
Rapoartele periodice privind executarea bugetelor
Autorităţile executive locale întocmesc şi publică rapoarte pri-
vind executarea bugetelor locale, în conformitate cu periodicita-
tea şi cerinţele stabilite de Legea privind finanţele publice locale. 
Modul de întocmire şi de prezentare a rapoartelor privind executarea 
bugetelor componente ale bugetului public naţional se stabileşte de 
Ministerul Finanţelor.
Rapoartele anuale privind executarea bugetelor
Rapoartele anuale privind executarea bugetelor locale pentru anul 
bugetar încheiat se întocmesc de către autorităţile executive locale 
şi se aprobă de către consiliile locale în termenul prevăzut de calen-
darul bugetar.
Rapoartele anuale privind executarea bugetelor se prezintă în format 
comparabil cu formatul bugetelor aprobate şi cuprind:

caracteristicile cadrului macroeconomic în anul respectiv, di-a) 
namica şi tendinţele indicatorilor în comparaţie cu anii prece-
denţi;
evaluarea implementării măsurilor de politici bugetar-fiscale b) 
în raport cu asumările prevăzute în buget, precum şi explicaţii 
privind eventuale abateri de la limitele macrobugetare pe ter-
men mediu;
nivelul de executare a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor c) 
de finanţare în raport cu indicatorii planificaţi, cu executarea  
din anul precedent şi cu explicarea cauzelor devierilor;
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d) explicaţii la modificările bugetare efectuate pe parcursul anului;
e) nivelul datoriei de stat/datoriei unităţilor administrativ-teritori-

ale în raport cu limitele stabilite;
f) nivelul de realizare a performanţei în cadrul programelor;
g) alte informaţii relevante.

După aprobarea de către Parlament/consiliile locale, rapoartele anua-
le se publică în modul şi în termenul stabilit de legislaţie.
Rapoartele financiare
Autorităţile/instituţiile bugetare, inclusiv Casa Naţională de Asigu-
rări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în-
tocmesc şi prezintă rapoarte financiare în baza Legii contabilităţii 
şi în conformitate cu termenele şi cerinţele stabilite de Ministerul 
Finanţelor.

6.6. Descentralizarea financiară
Descentralizarea nu este un scop în sine, ci o metodă de a fur-

niza servicii publice mai eficiente, în corespundere cu cerințele și 
preferințele beneficiarilor. Niciun sistem centralizat nu poate răspunde 
multiplelor nevoi ale comunităților locale la fel de bine ca un sistem 
descentralizat în care rolul principal îl au autoritățile locale. Totodată, 
structurile Guvernului își vor păstra, în anumite domenii, doar atribuții 
de reglementare și control.

Descentralizarea este definită ca fiind transferul, de la autoritatea 
centrală la autoritățile locale, a competențelor, precum și a resurselor 
financiare necesare. Nu există descentralizare decât în condițiile în care 
competențele trecute în sarcina autorităților locale – primării, consilii 
locale sau consilii raionale – sunt însoțite și de alte pârghii și instru-
mente, dar, nu în ultimul rând, de implicarea activă a cetățenilor.

Prin descentralizarea financiară se urmărește perfecționarea actua-
lului sistem de finanțe publice locale, astfel încât să se asigure autono-
mia financiară a APL, cu menținerea disciplinei financiare, maximiza-
rea eficienței și asigurarea echității în alocarea resurselor.
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Principii
Descentralizarea este un proces continuu de autoanaliză şi reformă a 
unui stat, prin care se urmăreşte distribuirea optimă a responsabilită-
ţilor şi a resurselor între APC şi APL. Deciziile sunt luate de nivelul 
de autoritate cel mai apropiat de cetăţean (subsidiaritate), astfel încât 
serviciile oferite să corespundă cerinţelor şi nevoilor beneficiarilor, 
în condiţii de eficienţă economică.
Procesul descentralizării oferă APL puteri şi responsabilităţi în trei 
sfere: politică, administrativ-organizaţională şi financiară. Aceste 
puteri trebuie exercitate în condiţii de autonomie, care presupune li-
bertatea neîngrădită de luare şi exercitare a deciziilor în condiţiile 
respectării legalităţii, încadrării în politicile naţionale şi responsabi-
lizării în faţa cetăţeanului.
Mecanismele de responsabilizare publică şi socială trebuie să creeze 
un cadru care să ofere populaţiei posibilitatea şi oportunitatea de a 
face APL răspunzătoare în faţa alegătorilor şi a publicului larg.
În acelaşi timp, APL trebuie să aibă mijloace şi stimulente pentru 
a răspunde cerinţelor locuitorilor, atât în ceea ce priveşte serviciile 
oferite, cât şi în ceea ce priveşte transparenţa procesului şi actului 
decizional.
Prin descentralizare se urmăreşte îmbunătăţirea funcţiilor politice, 
administrative şi fiscale, serviciile şi beneficiile fiind asigurate, într-
un mod mai echitabil, pentru întreaga populaţie.

 Legea nr. 68 din  05.04.2012
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Boxa 6.3
Elementele autonomiei financiare sunt:

Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice 1) 
locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de 
constituţie sau de lege.
Cel puţin o parte din resursele financiare ale autorităţilor 2) 
administraţiei publice locale trebuie să provină din taxele şi 
impozitele locale, al căror nivel acestea au competenţa să-1 
stabilească în limitele legale.
Sistemele de prelevare pe care se bazează resursele de care 3) 
dispun autorităţi le administraţiei publice locale trebuie să fie de 
natură suficient de diversificată şi evolutivă pentru a le permite să 
urmeze practic, pe cât posibil, evoluţia reală a costuri lor exercitării 
competenţelor acestora.
Unităţile administraţiv-teritoriale cu o situaţie mai grea financiară 4) 
necesită instituirea de proceduri de egalizare (nivelare) financiară 
sau dc măsuri echivalente, destinate să corecteze efectele repartiţiei 
inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor 
fiscale care le suportă. Asemenea proceduri sau măsuri nu trebu-
ie să restrângă libertatea de opţiune a autorităţilor administraţiei 
publice locale în sfera lor de competenţă.
Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie consultate, 5) 
de o mani eră adecvată, asupra modalităţilor de repartizare a 
resurselor redistribuite care le revin.
Mijloacele alocate unităţilor administrativ-teritorialc trebuie, pe 6) 
cât posibil, să nu fie destinate finanţării unor proiecte specifice. 
Alocarea de mijloace nu trebuie să aducă atingere libertăţii 
fundamentale a politicilor autorităţilor administraţiei publice 
locale în domeniul lor de competenţă.
În scopul finanţării cheltuielilor de investiţii, autorităţile 7) 
administraţiei publice locale trebuie să aibă acces, în conformitate 
cu legea, la piaţa naţională a capitalului.
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8)  Autorităţile unităţilor administrativ-teritorialc, care îşi exercită 
funcţiile lor în limita resurselor financiare dc care dispun, urmea-
ză să-şi stipuleze măsurile prioritare care urmează a fi finanţate de 
la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

9) Concomitent, Guvernul Central va putea delega unele din funcţiile 
sau atribuţiile sale pentru a fi exercitate de către autorităţile loca-
le, care urmează a fi recompensate pentru aceste activităţi prestate 
cu resurse financiare de la bugetul guvernului central.

10) În acelaşi timp, resursele financiare acumulate de către autorităţi-
le locale nu sunt accesibile pentru Guvernul Central şi insuficien-
ţa de resurse financiare pentru propriile necesităţi nu se compen-
sează de la bugetul de stat.

11) Autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-te-
ritoriale pot crea fonduri de rezerve şi pot aproba regulamente 
privind utilizarea acestor fonduri. Fondurile de rezervă sunt desti-
nate în special finanţării unor acţiuni sau măsuri iniţial prevăzute 
la aprobarea bugetelor respective.

12) La baza bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale este pus 
principiul echilibrului bugetar (balanţa bugetară). Conform aces-
tui principiu, autorităţile publice au dreptul de a aproba şi efectua 
cheltuieli numai în limita resurselor financiare disponibile. Acolo 
şi atunci unde şi când autorităţile publice locale nu-şi vor asigura 
colectarea impozitelor preconizate, vor fi obligate, în acest caz, 
să-şi reducă devizul de cheltuieli. 

13) Unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să menţină disci-
plina financiară în teritoriu.

    (Carta Europeană a Autonomiei Locale, Strasbourg, 15 octom-
brie 1985, în vigoare pentru Republica Moldova de la 1 februarie 
1998, art.9)
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6.7. Bugetarea pe bază de program și performanţă

Bugetarea pe programe reprezintă o metodă de prezentare şi funda-
mentare a bugetelor, având la bază programe cu scopuri, obiective şi 
indicatori de evaluare a performanţei acestora la toate etapele proce-
sului bugetar. Bugetarea pe programe este de asemenea un instrument 
eficient de management bugetar, care asigură stabilirea priorităţilor 
şi luarea deciziilor privind alocarea resurselor bugetare. 
În cadrul bugetării pe programe accentul se pune pe rezultatele ce 
trebuie atinse în urma activităţilor preconizate/realizate de către 
autorităţile/instituţiile bugetare, astfel fiind asigurată legătura chel-
tuielilor bugetare cu programele şi activităţile care pun în aplicare 
măsurile de politică. 
Caracteristicile principale ale bugetului pe programe sunt:
a) legătura cu cadrul de politici: bugetul este structurat pe programe 
care reflectă obiectivele de politici asumate în documentele de plani-
ficare strategică pe termen mediu şi lung;
b) focusat pe performanţă: pe lângă informaţia financiară, bugetul 
pe programe cuprinde informaţia nefinanciară, fiind stabilite scopul, 
obiectivele şi indicatorii de performanţă;
c) responsabilitate sporită în procesul bugetar: bugetul pe programe 
implică responsabilitatea autorităţilor/instituţiilor bugetare pentru re-
alizarea performanţei asumate în procesul bugetar; 
d) perspectiva multianuală: formatul de prezentare a bugetului pe 
programe cuprinde informaţia în dinamică, incluzând rezultatele în-
registrate pentru ultimii doi ani, indicatorii aprobaţi pentru anul în 
curs şi estimările pentru următorii trei ani.

Structura programului
Bugetul pe programe are la bază clasificaţia bugetară a programe-

lor, care determină structura programelor şi cuprinde următoarele ni-
veluri ierarhice:

programul•	  (P1)
subprograme(P2)•	
activităţi (P3).•	
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Programul (P1) reprezintă un ansamblu coerent şi agregat de acti-
vităţi implementate de către autorităţile publice pentru atingerea unui 
scop şi/sau realizarea anumitor obiective strategice pe termen mediu 
sau lung. Programul reflectă, de regulă, un domeniu public sau o func-
ţie a statului.

Orice program se divizează în subprograme (P2), ce conţin grupuri 
de activităţi interconexe, grupate logic, care au obiective specifice şi 
sprijină implementarea programului. 

La formularea programelor/subprogramelor, trebuie să fie respec-
tate următoarele reguli:

a) să reprezinte un domeniu de politică; 
b) să reflecte un singur scop;
c) să se ia în considerare structura organizaţională a autorităţilor 

publice ca să existe posibilitatea identificării şi verificării cheltuieli-
lor subprogramului atât la elaborarea, cât şi în procesul implementării 
acestuia; 

d) în funcţie de complexitate şi mărime, programul/subprogramul 
poate fi atribuit unei sau mai multor autorităţi/instituţii bugetare.

În cadrul subprogramelor se definesc activităţile (P3), care reflectă 
serviciile prestate de către o autoritate/instituţie bugetară pentru atin-
gerea obiectivelor subprogramului pe care îl realizează. Activităţile 
reprezintă elementul de cost al subprogramului şi asigură estimarea 
costurilor cu detalierea conform clasificaţiei economice. Până la im-
plementarea clasificaţiei bugetare noi, în calitate de „activităţi” se va 
utiliza clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare – B. Tipuri 
de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget. 

În structura bugetului, programele şi subprogramele sunt integrate, 
interdependente şi legate între ele, în timp ce activităţile sunt o com-
ponentă independentă şi pot fi aplicate în funcţie de relevanţa acestora 
pentru un anumit subprogram. 
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Boxa 6.4 
Exemple de programe, subprograme şi activităţi:

Program Subprograme Activităţi
Managementul 
Finanţelor 
publice

• Administrarea veni-
turilor publice 
• Inspecţia financiară 
• Administrarea 
achiziţiilor publice

• Executarea şi raportarea 
bugetului public naţional 
• Raporturi interbugetare 
• Gestiunea datoriei de 
stat 
• Auditul extern

Dezvoltarea 
transporturilor

• Dezvoltarea 
drumurilor 
• Dezvoltarea transpor-
tului auto

• Implementarea pro-
gramelor de construcţie, 
reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor publice 
• Susţinerea de stat a 
transportului auto

Învăţământul 
public şi 
serviciile de 
educaţie

• Educaţie timpurie 
• Învăţământ gimnazial 
• Învăţământ 
vocaţional-tehnic se-
cundar 
• Perfecţionarea 
cadrelor

• Educaţie gimnazială 
• Întreţinerea căminelor 
• Activitate metodică 
• Educaţie preşcolară, 
primară, liceală 
• Asigurarea cu manuale 
• Cursuri de perfecţionare

Protecţia 
socială

• Protecţie a per-
soanelor în etate 
• Protecţie a familiei şi 
copilului 
• Protecţie a şomerilor 
• Protecţie în domeniul 
asigurării cu locuinţe

• Pensii pentru limita de 
vârstă 
• Întreţinerea azilurilor 
pentru invalizi şi pensionari 
• Servicii de deservire 
socială la domiciliu 
• Indemnizaţii pentru 
creşterea copilului 
• Întreţinerea centrelor de 
asistenţă socială de zi sau 
de plasament pentru copii 
• Măsuri de protecţie 
socială a şomerilor
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Orice program trebuie să cuprindă o descriere succintă care să ofere o 
informaţie generală şi explicaţii suficiente despre scopul, obiectivele 
şi structura programului, cadrul instituţional şi beneficiarii acestuia. 
Descrierea narativă a programului trebuie să răspundă la următoarele 
întrebări: „ce se realizează prin programul dat?”, „ce instituţii sunt 
implicate în gestionarea programului?” sau „care sunt beneficiarii 
serviciilor oferite de programul respectiv?”
(Ordinul nr.209 din din  24.12.2015 cu privire la aprobarea Setu-
lui metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bu-
getului. Publicat: 31.12.2015 în Monitorul Oficial, nr. 370-376)

Cadrul logic şi elementele programului 
Bugetul pe programe cuprinde următoarele elemente: (1) scop, (2) 

obiective, (3) indicatori de performanţă. Elementele se stabilesc la ni-
velul subprogramelor. 

În structura unui program/subprogram trebuie să existe o legătură 
logică între elementele acestuia, atât la etapa de planificare, cât şi la 
etapa de implementare şi monitorizare. Cadrul logic este o modalitate 
de a structura elementele, astfel încât legăturile logice directe dintre 
ele să fie evidente. 

Pentru a verifica corectitudinea stabilirii structurii programului, pot 
fi aplicate următoarele întrebări de control:

a) dacă activităţile vor fi implementate, oare vor fi obţinute produ-
sele?

b) dacă vor fi obţinute produsele, oare vor fi realizate obiectivele?
c) dacă vor fi realizate obiectivele, oare vor contribui acestea la 

atingerea scopului?
În cazul în care, cel puţin, la o întrebare răspunsul este negativ, 

urmează de remediat greşelile, identificând soluţii alternative.
Aplicarea periodică a cadrului logic în analiza structurii şi a rela-

ţiilor dintre elementele programului/subprogramului oferă informaţii 
utile pentru procesul de monitorizare, şi evaluare şi facilitează proce-
sul decizional privind alocarea resurselor. 



137

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

Fig. 6.3. Corelația dintre elementele programului
Sursa: Ordinul nr. 209 din  24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului 

metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.

Scopul – este un deziderat cu caracter general şi reflectă efectele 
pozitive aşteptate sau rezultatele finale scontate de la realizarea pro-
gramului. Scopul indică starea îmbunătăţită de lucruri sau efectele 
cu impact general asupra societăţii, schimbările de ordin economic 
şi social, care se aşteaptă de la implementarea unei politici publice şi 
răspunde la întrebarea: „Ce se doreşte de realizat?”. 

La formularea scopului, se iau în considerare următoarele reguli: 
a) scopul rezultă din misiunea autorităţii publice şi trebuie să fie 

corelat cu obiectivele strategice cuprinse în documentele de planifi-
care strategică de nivel naţional şi sectorial;

b) scopul nu trebuie să reflecte activităţi specifice şi să nu conţină 
referinţe la acte legislative şi normative;

c) scopul se defineşte în mod succint, clar şi concis. Trebuie să fie 

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR  

 

105 
 

 

Fig. 6.3. Corelația dintre elementele programului 

Sursa: Ordinul nr. 209 din  24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. 

 

Scopul  – este un deziderat cu caracter general şi reflectă efectele pozitive aşteptate sau 

rezultatele finale scontate de la realizarea programului. Scopul indică starea îmbunătăţită de 

lucruri sau efectele cu impact general asupra societăţii, schimbările de ordin economic şi social, 

care se aşteaptă de la implementarea unei politici publice şi răspunde la întrebarea: „Ce se 

doreşte de realizat?”.  

La formularea scopului, se iau în considerare următoarele reguli:  

a) scopul rezultă din misiunea autorităţii publice şi trebuie să fie corelat cu obiectivele 

strategice cuprinse în documentele de planificare strategică de nivel naţional şi sectorial; 

b) scopul nu trebuie să reflecte activităţi specifice şi să nu conţină referinţe la acte 

legislative şi normative; 

c) scopul se defineşte în mod succint, clar şi concis. Trebuie să fie limitată utilizarea 

virgulelor, conjuncţiilor, precum şi să nu conţină descrieri şi informaţii excesive;  

d) scopul se exprimă în termeni generali, fără a indica termene sau date concrete; 

e) scopul este relativ permanent şi trebuie să rămână valid şi neschimbat pe parcursul 

întregii perioade de implementare a programului/subprogramului. 

Obiectivele – reprezintă o formă mai concretă de exprimare a scopurilor definite şi 

determină rezultatele finale sau intermediare care se propun a fi realizate într-o anumită perioadă 

SCOP 

OBIECTIVE 

Indicatori de 
produs 

Indicatori de 
rezultat 

Indicatori de 
eficiență 



138

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR 

limitată utilizarea virgulelor, conjuncţiilor, precum şi să nu conţină 
descrieri şi informaţii excesive; 

d) scopul se exprimă în termeni generali, fără a indica termene 
sau date concrete;

e) scopul este relativ permanent şi trebuie să rămână valid şi ne-
schimbat pe parcursul întregii perioade de implementare a progra-
mului/subprogramului.

Obiectivele – reprezintă o formă mai concretă de exprimare a 
scopurilor definite şi determină rezultatele finale sau intermediare 
care se propun a fi realizate într-o anumită perioadă de timp. Obiecti-
vele trebuie corelate cu strategiile sectoriale de cheltuieli şi planurile 
de dezvoltare pe termen mediu şi să răspundă la întrebarea: „Cum se 
va atinge scopul propus?”.

Obiectivele reflectă direcţia de schimbare şi progresul aşteptat 
într-o perioadă concretă de timp. Obiectivele au un caracter opera-
ţional şi trebuie să reprezinte cât mai concret posibil acţiunile ce se 
planifică a fi întreprinse şi termenul de realizare al acestora, pentru a 
atinge scopul subprogramului. 

În funcţie de ţinta stabilită şi perioada de timp în care se aşteaptă 
realizarea, obiectivele pot fi grupate în:

a) obiective focusate pe rezultat – se referă la anumite efecte po-
zitive planificate pentru a fi atinse pe termen mediu (2-3 ani);

b) obiective focusate pe produse – se referă nemijlocit la produse-
le planificate şi se stabilesc pe termen scurt (de regulă, pentru 1 an).

În cazul în care obiectivul reflectă o ţintă pe termen mediu, este 
necesar de indicat valorile intermediare ale obiectivelor pentru fie-
care an bugetar.

Obiectivul se consideră bine formulat, dacă acesta întruneşte ce-
rinţele enumerate în Boxa 6.5.
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Boxa 6.5 
Cerinţele pentru stabilirea obiectivelor

Cerinţe Explicaţii
Racordat la scop • Trebuie să fie legat de scopul definit şi să 

contribuie la soluţionarea problemei identifi-
cate 

Specific în timp • Trebuie să fie indicat termenul concret sau 
perioada pe parcursul căreia rezultatul/prob-
lema urmează a fi realizat/soluţionată. Pot fi 
stabilite pe termen mediu, cu indicarea obiec-
tivelor intermediare pe fiecare an

Măsurabil/verificabil • Trebuie să ofere posibilitatea de monitorizat 
realizarea obiectivului în timp

Concis (clar) • Obiectivul trebuie formulat succint şi la su-
biect, din care să fie clară schimbarea propusă

Gestionabil • Să fie clar cine răspunde pentru rezultatul 
asumat 
• În cazul în care realizarea obiectivului de-
pinde de mai multe autorităţi, trebuie să fie 
clar delimitate responsabilităţile 

Realizabil • Obiectivele trebuie să fie realizabile
• De analizat dacă există resurse disponibile 
pentru realizarea obiectivului şi ce impedi-
mente pot apărea în atingerea obiectivului?

Indicatorii de performanţă
Performanţa programelor/subprogramelor se exprimă prin indica-

tori, scopul cărora este de a măsura progresul în realizarea obiectivelor 
programului/subprogramului. Indicatorii de performanţă reprezintă o 
valoare concretă sau o trăsătură specifică utilizată pentru a măsura ac-
tivităţile, produsele şi rezultatele obţinute în raport cu obiectivele. 

La formularea programelor/subprogramelor, se utilizează trei cate-
gorii de indicatori: 

indicatorii de produs a) arată cantitatea sau volumul bunurilor pu-
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blice produse sau a serviciilor prestate în cadrul programului/subpro-
gramului pentru atingerea obiectivelor. Indicatorii de produs rezultă 
direct din activităţile instituţiei în procesul de realizare a programului. 
Produsele sunt măsurabile, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi 
calitativ. Indicatorii de produs, de regulă, sunt utilizaţi la evaluarea 
necesităţilor de finanţare şi pentru determinarea resurselor necesare 
pentru un program/subprogram;

indicatorii de eficienţă b) caracterizează eficienţa programului/
subprogramului şi exprimă relaţia dintre bunurile produse, serviciile 
prestate şi resursele utilizate pentru producerea sau prestarea lor. De 
regulă, indicatorii de eficienţă exprimă cantitatea medie a resurselor 
consumate (timp, cost) pentru obţinerea unei unităţi de produs sau re-
zultat;

indicatorii de rezultat c) reflectă gradul de atingere a scopului şi 
obiectivelor programului/subprogramului şi caracterizează calitatea 
implementării acestuia. Indicatorii de rezultat prezintă o importanţă 
deosebită pentru analiza politicilor publice, deoarece evaluează im-
pactul şi evidenţiază schimbările economice şi sociale realizate prin 
intermediul programului/subprogramului. Rezultatele însă uneori 
sunt greu de măsurat şi depend, în mare parte, de influenţa factorilor 
externi. La stabilirea indicatorilor de rezultat pot fi utilizate anumite 
criterii de evaluare sau gradul de corespundere la diverse standarde 
naţionale sau internaţionale de calitate sau rezultatele anumitor studii, 
sondaje etc.

De regulă, pentru fiecare subprogram se stabileşte, cel puţin, câte 
un indicator de fiecare categorie. Setul indicatorilor de performanţă, 
prioritizat corespunzător scopului şi obiectivelor, trebuie să ofere o vi-
ziune completă şi să acopere toate activităţile majore ale programului/
subprogramului. 

La formularea indicatorilor de performanţă, trebuie luate în consi-
derare următoarele cerinţe:

a) să fie relevant pentru activitatea instituţiei şi să ofere informaţie 
utilă pentru factorii de decizie şi pentru public;
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b) să rezulte din obiectivele stabilite, fiind focusaţi pe produse sau 
rezultate;

c) să fie clari şi verificabili, fiind cunoscute modul de calcul şi sursa 
de colectare a informaţiei;

d) să fie oportuni şi comparabili în timp;
e) să fie corelaţi cu costurile şi resursele disponibile.
La stabilirea indicatorilor de performanţă, este necesară consulta-

rea cu personalul cu funcţii de implementare, care cunoaşte mai bine 
posibilităţile şi riscurile legate de colectarea datelor. 

Dacă în procesul implementării programelor apare necesitatea de a 
modifica sau completa lista indicatorilor de performanţă, este necesar 
de a estima impactul modificărilor date asupra indicatorilor existenţi, 
astfel încât să poată fi asigurată comparabilitatea în timp a indicatoru-
lui. Aceasta însă nu trebuie să stopeze selectarea indicatorilor noi.

Indicatorii de performanţă furnizează informaţia privind eficienţa 
şi eficacitatea programelor/subprogramelor.

 Exemple de indicatori de performanţă

Program/subprogram Indicatori de 
performanţă

Programul „Dezvoltarea transporturi-
lor” 
Subprogramul „Dezvoltarea drumuri-
lor” 
Scop: 
Infrastructura drumurilor publice dez-
voltată şi menţinută în condiţii de ma-
ximă siguranţă 
Obiectiv: 
- Reabilitarea drumurilor publice na-
ţionale la nivel de x% şi a drumurilor 
locale – la nivel de y%, către anul X 
- Diminuarea numărului de accidente 
rutiere cu x% către anul X

Indicatori de produs: 
• Kilometri de drum con-
struit; 
Indicatori de eficienţă: 
• Costul mediu de întreţine-
re şi reparaţie pentru 1 km 
de drum;
Indicatori de rezultat: 
• Ponderea drumurilor re-
abilitate în raport cu lungi-
mea totală a drumurilor; 
• Gradul de satisfacţie a 
populaţiei privind calitatea 
drumurilor (%).
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Programul „Învăţământul public şi ser-
viciile de educaţie” 
Subprogramul „Învăţământ liceal” 
Scop: 
Învăţământ liceal de calitate 
Obiectiv: 
- Majorarea ratei de promovare a exa-
menului de bacalaureat cu x% către 
anul Y

Indicatori de produs:
• Numărul de elevi înca-
draţi;
Indicatori de eficienţă: 
• Cheltuieli medii pentru 
pregătirea unui elev; 
Indicatori de rezultat: 
• Rata de promovare a exa-
menului de bacalaureat.

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR  
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Fig. 6.4. Interconexiunea indicatorilor de performanţă 

Sursa: Ordinul nr. 209 din  24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic 

privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului. 
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(Org1) în comun cu instituţiile bugetare din subordine, conform Ane-
xei nr.1 la Regulamentul privind modul de elaborare, monitoriza-
re şi raportare a bugetelor pe programe.

La etapa elaborării propunerilor de buget, autorităţile publice pot în-
ainta propuneri de reformulare sau de completare a clasificaţiei bugetare 
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cu denumiri noi de programe, dacă consideră că acele existente nu re-
flectă corect misiunea pe care acestea o realizează. Propunerile respecti-
ve se înaintează Ministerului Finanţelor, se examinează şi se procesează 
în conformitate cu procedurile de ţinere a clasificaţiei bugetare. 

Conducătorii autorităţilor/instituţiilor bugetare asigură organizarea 
internă a activităţilor legate de elaborarea programelor şi desemnea-
ză persoanele responsabile. În procesul de elaborare a bugetului pe 
programe se utilizează abordarea „de sus în jos”. Astfel, autorităţile 
publice formulează scopurile, obiectivele subprogramelor, identifică 
lista indicatorilor de performanţă aferenţi acestora şi solicită instituţii-
lor bugetare subordonate să completeze informaţia privind indicatorii 
de produs şi de eficienţă aferenţi activităţii instituţiei, precum şi partea 
financiară. Ulterior, autorităţile publice sistematizează, analizează şi, 
după procedura de consultări interne, definitivează şi prezintă propu-
nerile de buget administratorului de buget. În acest scop, în cadrul au-
torităţilor/instituţiilor bugetare se formează baze de date cu informaţii 
financiare şi nefinanciare aferente programelor/subprogramelor din 
domeniul de competenţă. Conducătorii autorităţilor/instituţiilor buge-
tare desemnează persoanele responsabile de crearea şi administrarea 
bazei de date, informaţia fiind periodic actualizată.

Autoritate/instituţie împuternicită cu dreptul de gestionare a unuia 
dintre bugetele componente ale bugetului public naţional. Bugetul de 
stat se administrează de către Ministerul Finanţelor, bugetele locale 
se administrează de către autorităţile executive locale.

La estimarea costurilor activităţilor (P3), autorităţile/instituţiile bu-
getare vor consulta Ghidul metodologic privind evaluarea ex-ante a 
propunerilor de politici, elaborat de către Cancelaria de Stat, precum 
şi vor ţine cont de normele metodologice privind elaborarea propune-
rilor de buget, emise de Ministerul Finanţelor/Direcţiile finanţe. 

Autorităţile/instituţiile bugetare prezintă propunerile de buget pe 
programe, însoţite de note informative care trebuie să conţină: 
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argumentări cu referinţă la acte normative, a scopurilor şi obiec-a) 
tivelor programelor/subprogramelor, precum şi explicaţii privind pri-
oritizarea şi dimensionarea acestora; 

calcule şi justificări privind estimarea costurilor tuturor activi-b) 
tăţilor programelor; 

alte informaţii relevante menite să faciliteze examinarea aces-c) 
tora. 

În funcţie de evoluţia proiectului bugetului în cadrul Ministerului 
Finanţelor, precum şi la Guvern şi Parlament, autorităţile publice ajus-
tează propunerile de programe, astfel încât să fie asigurate: 

încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite; a) 
formularea adecvată a elementelor programului;b) 
justificarea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă.c) 

După aprobarea legii/deciziei bugetare anuale, autorităţile publi-
ce asigură detalierea bugetului şi aprobă limitele de alocaţii bugetare 
anuale şi indicatorii finali de performanţă instituţiilor subordonate, 
care realizează activităţi în cadrul subprogramului dat. La rândul lor, 
instituţiile bugetare asigură detalierea bugetelor conform clasificaţiei 
bugetare, în conformitate cu procedurile stabilite. 

Indicatorii de performanţă aprobaţi în cadrul bugetului pe progra-
me, nu se revizuiesc pe parcursul anului bugetar ca urmare a modifi-
cării bugetului sau ca urmare a redistribuirii alocaţiilor, iar devierile 
dintre indicatorii real executaţi şi cei asumaţi se explică în cadrul ra-
poartelor privind implementarea programelor. 

După adoptarea legii/deciziei bugetare anuale şi detalierea aloca-
ţiilor bugetare, bugetele fundamentate pe programe ale autorităţilor 
publice în formatul Anexei nr.1 la Regulamentul privind modul de 
elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe se 
fac publice.

 Monitorizarea şi raportarea programelor 
Sistemul de monitorizare a performanţei programelor se utilizează 

pentru a măsura cantitatea şi calitatea serviciilor prestate de către insti-
tuţiile bugetare, precum şi pentru a măsura rezultatele şi impactul lor.
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Monitorizarea este un proces continuu care se realizează pe par-
cursul executării bugetului şi oferă informaţii privind progresul re-
alizat în implementarea programului. În procesul de monitorizare a 
performanţei, se compară valorile indicatorilor de performanţă şi a 
obiectivelor realizate cu cele planificate, precum şi cheltuielile efec-
tuate în perioada implementării programului cu cheltuielile aproba-
te.

Monitorizarea implică colectarea sistematică şi analiza datelor 
privind indicatorii de performanţă, pentru a furniza informaţii des-
pre progresul în realizarea obiectivelor programului şi valorificarea 
resurselor alocate acestuia. Datele sunt colectate din surse interne şi 
externe, luând în considerare accesibilitatea şi veridicitatea surselor 
de colectare a datelor şi costurile optimale pentru colectarea şi pro-
cesarea lor. 

Rapoartele privind performanţa realizată pe programe/subprogra-
me (în continuare – rapoarte de performanţă) se întocmesc semia-
nual şi anual şi se prezintă concomitent cu rapoartele financiare în 
termenele stabilite pentru prezentarea acestora. Conţinutul şi forma-
tul de prezentare a raportului de performanţă sunt cuprinse în Anexa 
nr.2 la Regulamentul privind modul de elaborare, monitorizare 
şi raportare a bugetelor pe programe.

Rapoartele de performanţă semianuale conţin preponderent indi-
catorii de produs, în timp ce rapoartele anuale sunt focusate şi asu-
pra gradului de realizare a obiectivelor asumate şi a indicatorilor de 
eficienţă şi de rezultat. 

Conducătorii autorităţilor publice asigură organizarea internă a 
activităţilor aferente procesului de monitorizare a performanţei pro-
gramului/subprogramului şi desemnează persoanele responsabile 
pentru colectarea datelor, precum şi pentru generalizarea şi analiza 
datelor şi elaborarea rapoartelor de performanţă. Spre deosebire de 
etapa de planificare, procesul de monitorizare se desfăşoară „de jos 
în sus”. Instituţiile bugetare, odată cu informaţia financiară, comple-
tează datele privind indicatorii de produs şi eficienţă şi le prezintă 
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autorităţii publice ierarhic superioare. Subdiviziunile structurale din 
cadrul autorităţii publice analizează rapoartele de performanţă pre-
zentate de instituţiile subordonate şi întocmesc rapoarte generalizate 
la nivel de subprogram, evaluând indicatorii de rezultat şi măsura în 
care au fost atinse scopul şi obiectivele stabilite. După procedura de 
consultări interne şi coordonare în cadrul autorităţii publice, rapoar-
tele de performanţă se semnează de către persoanele responsabile, se 
aprobă de către conducătorul autorităţii publice şi se prezintă admi-
nistratorului de buget. 

Raportul trebuie să fie însoţit de o notă informativă, care să cu-
prindă:

a) analiza performanţei realizate în raport cu obiectivele asumate 
şi cheltuielile efectuate în perioada de gestiune, 

b) explicaţii privind devierile majore şi factorii care le-au influ-
enţat, inclusiv dacă acestea au fost influenţate de modificările limitei 
de alocaţii; 

c) identificarea eventualelor probleme în implementarea progra-
mului/subprogramului şi să conţină unele propuneri de soluţionare 
a acestora. 

Rapoartele de performanţă ale autorităţilor publice se fac publice 
în conformitate cu regulile generale de transparenţă. 

Informaţiile obţinute în procesul monitorizării permit să se inter-
venă prompt la corectarea devierilor în implementarea programului. 
În baza rapoartelor de performanţă şi, după caz, a auditului intern, 
conducătorii autorităţilor/instituţiilor bugetare întreprind măsuri 
pentru soluţionarea deficienţelor identificate în implementarea pro-
gramelor/subprogramelor. De asemenea, informaţiile obţinute se iau 
în considerare în procesul de analiză şi luare a deciziilor la diferite 
niveluri de administrare în vederea îmbunătăţirii eficacităţii politici-
lor publice.
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Întrebări de autoevaluare:

1.  Numiți veniturile bugetelor UAT. 
2. Numiți tipuri de transferuri prevăzute de legislaţia Republicii 

Moldova.
3.  Descrieți atribuţiile organelor administraţiei publice locale în 

cadrul procesului bugetar la nivel local.
4.  Numiți legea care reglementează procesul bugetar la nivelul 

UAT în Republica Moldova.
5.  Explicaţi delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor 

bugetelor UAT.
6.  Explicați în câte lecturi este examinat proiectul bugetului lo-

cal.
7.  Analizați rolul transferurilor.
8.  Comparați descentralizarea financiară în RM și UE.

TESTE-GRILĂ:

Alegeți varianta corectă: monitorizarea programelor se 1. 
efectuează la nivel de:
instituţii;a) 
autorităţi publice centrale;b) 
Guvern;c) 
Parlament;d) 
societatea civilă;e) 
toate variantele sunt corecte.f) 
Alegeți varianta corectă: un program este constituit din 2. 
următoarele elemente:
scopuri;a) 
obiective;b) 
descriere narativă;c) 
indicatori de performanţă;d) 
toate variantele sunt corecte.e) 
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Alegeți varianta corectă: bugetul pe programe reprezintă:3. 

un program de activităţi (grupuri de activităţi) majore, pentru a) 
care sunt definite scopuri, obiective, descriere narativă şi indi-
catori de performanţă şi pentru realizarea căruia sunt alocate 
resurse respective;
o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către o b) 
organizaţie pentru a susţine şi implementa politica bugetară; 
un deziderat cu caracter general al rezultatelor scontate ce de-c) 
rivă imediat de la realizarea programelor; 
declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile d) 
pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul în-
registrat în atingerea scopului; 
o prezentare care reflectă succint ce realizează programul re-e) 
spectiv.

Alegeți varianta corectă: programul  reprezintă:4. 

activităţi (grupuri de activităţi) majore, pentru care sunt de-a) 
finite scopuri, obiective, descrierea narativă şi indicatori de 
performanţă şi pentru realizarea căruia sunt alocate resursele 
respective;
o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către o b) 
organizaţie pentru a susţine şi implementa politica bugetară; 
un deziderat cu caracter general al rezultatelor scontate ce de-c) 
rivă imediat de la realizarea programelor; 
declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile d) 
pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul în-
registrat în atingerea scopului; 
o prezentare care reflectă succint ce realizează programul e) 
respectiv.
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Alegeți varianta corectă: scopul  reprezintă:5. 

un program de activităţi (grupuri de activităţi) majore, pentru a) 
care sunt definite scopuri, obiective, descrierea narativă şi in-
dicatori de performanţă şi pentru realizarea căruia sunt alocate 
resursele respective;
o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către o b) 
organizaţie pentru a susţine şi implementa politica bugetară; 
un deziderat cu caracter general al rezultatelor scontate ce de-c) 
rivă imediat de la realizarea programelor; 
declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile d) 
pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul în-
registrat în atingerea scopului; 
o prezentare care reflectă succint ce realizează programul re-e) 
spectiv.

Alegeți varianta corectă: descrierea narativă reprezintă:6. 

un program de activităţi (grupuri de activităţi) majore, pentru a) 
care sunt definite scopuri, obiective, descrierea narativă şi in-
dicatori de performanţă şi pentru realizarea căruia sunt alocate 
resursele respective;
o activitate majoră sau grup de activităţi stabilite de către o b) 
organizaţie pentru a susţine şi implementa politica bugetară; 
un deziderat cu caracter general al rezultatelor scontate ce de-c) 
rivă imediat de la realizarea programelor; 
declaraţii ale realizărilor şi rezultatelor scontate, măsurabile d) 
pentru o anumită perioadă de timp, care reflectă progresul în-
registrat în atingerea scopului; 
prezentare care reflectă succint ce realizează programul res-e) 
pectiv.
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Alegeți varianta corectă: la elaborarea scopurilor se iau în 7. 
considerare următoarele principii:
scopul programului reprezintă o explicaţie scurtă a motivului a) 
implementării programului;  
un program poate avea unul sau mai multe scopuri, care se b) 
includ în ordinea importanţei lor; 
fiecărui scop al programului îi corespunde unul sau mai multe c) 
obiective;
scopul reflectă o stare dorită ce trebuie maximizată sau un d) 
efect nedorit ce trebuie minimizat;
scopurile programelor trebuie să fie direct corelate cu scopu-e) 
rile majore ale executorilor de buget, conţinute în planurile 
strategice de dezvoltare, şi, totodată, să decurgă nemijlocit din 
realizarea oricărui program;
pentru programele în proces de desfăşurare, scopul trebuie să f) 
fie constant pe tot parcursul realizării; 
scopul trebuie să evite descrierea metodologiei programului;g) 
toate variantele sunt corecte.h) 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare: 

Analizați interconexiunea indicatorilor de performanţă.1. 
Analizați clasificaţia organizaţională „B” a cheltuielilor buge-2. 
tare.
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7. FINANŢAREA PROTECŢIEI SOCIALE

7.1. Caracteristica generală a protecţiei sociale şi componenţa chel-
tuielilor pentru aceste scopuri

7.2. Principiile asigurărilor sociale de stat 
7.3. Formele susţinerii sociale a cetăţenilor prin intermediul asigu-

rărilor sociale
7.4. Finanţarea asigurării cu pensii din bugetul asigurărilor sociale 

de stat

Obiective didactice: 

Cunoașterea conceptului protecţiei sociale•	
Determinarea principiilor asigurărilor sociale de stat•	
Descrierea problematicii finanţării asigurării cu pensii din •	
bugetul asigurărilor sociale de stat
Estimarea și analiza cheltuielilor pentru protecția socială•	
Analiza formelor susţinerii sociale a cetăţenilor prin inter-•	
mediul asigurărilor sociale

Concepte-cheie: protecția socială, asigurări sociale, asistenţa 
socială, Casa Naţională de Asigurări Sociale, îndemnizaţie, prin-
cipiile asigurărilor sociale de stat, pensie pentru limita de vârstă, 
pensie pentru dizabilitate, pensie de urmaş.

7.1. Caracteristica generală a protecţiei sociale şi 
componenţa cheltuielilor pentru aceste scopuri

Protecţia socială reprezintă obiectivul central şi strategic al poli-
ticii sociale a statului şi instrument de realizare a unor scopuri socia-
le bine definite, care urmăresc realizarea stării de siguranţă socială la 
nivel individual, de grup sau de ţară, precum şi protejarea deosebită 
a unor categorii de populaţie defavorizate sau marginalizate social 
şi economic. Protecţia socială este şi ansamblu de măsuri materiale 
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şi/sau nemateriale, diferenţiate pe segmente de populaţie, menite să 
asigure acestora o anumită securitate socială. Măsurile de protecţie 
socială, apreciate ca intensitate şi diversitate, se referă la protecţia 
locului de muncă, a întregii colectivităţi, a calităţii vieţii, pentru a 
nu se deteriora sub nivelul atins, la diferite ajutoare pentru grupurile 
sociale defavorizate.

Protecţia socială, realizată la moment în Republica Moldova poate 
fi grupată în două direcţii mari:

A. asigurări sociale;
B. asistenţă socială.
Asigurările sociale reprezintă un sistem de sprijin bănesc, cu 

caracter contributoriu, rezultat în urma funcţionării mecanismului 
distinct de transfer financiar realizat de către stat prin inermediul 
procesului de redistribuire. Asigurările sociale se fundamentează în 
majoritatea cazurilor pe ideea de risc. Prin construcţia sa, sistemul de 
asigurări sociale generează sentimental şi starea de solidaritate între 
toţi participanţii la risc; principiul de funcţionare a sistemului dat con-
stă în aceea că toţi membrii societăţii expuşi la risc contribuie băneşte 
la formarea fondului de asigurări sociale, dar beneficiază numai cei 
aflaţi efectiv la nevoie. 

Sistemul de asigurări sociale se clasifică după mai multe criterii, 
cel mai important fiind după nivelul de realizare: 

a) sistemul de asigurări sociale de stat, de regulă obligatoriu, sta-
bilit prin lege şi garantat de bugetul de stat (asigurarea pentru pensie, 
şomaj, risc de accidente – în unele ramuri ale economiei);

 b) sistemul de asigurări sociale private, care cuprinde asigurările 
absolut voluntare.

Asistenţa socială – componentă a sistemului naţional de protec-
ţie socială, în cadrul căruia statul şi societatea civilă se angajează să 
prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau permanente 
ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera 
marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor şi a familiilor afla-
te în dificultate. 
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Asistenţa socială cuprinde trei categorii de sprijin:
a) ajutorul în bani sau în natură, sub multiple forme – burse, în-

grijire sanitară gratuită pentru categoriile sociale cu venituri scăzute, 
alocaţii pentru copii, mese gratuite pentru nevoiaşi etc.;

b) finanţarea unor instituţii care se ocupă de persoane care necesită 
îngrijire specială permanentă – orfelinate, instituţii pentru copii/ma-
turi handicapaţi sau pentru vârstnici;

c) furnizarea de servicii specializate celor care le solicită – suport 
social şi psihologic, sprijin terapeutic, plasament familial sau adopţie 
de copii, sprijinirea femeilor mame singure, locuinţe pentru familiile 
sărace, diferite tipuri de consultaţii educaţionale, juridice etc.

Sistemul protecţiei sociale al Republicii Moldova prevede acorda-
rea cetăţenilor a urmatoarelor tipuri de servicii:

– îndemnizaţii de asigurări sociale, inclusiv pensile de dizabilitate;
– pensiile achitate din mijloacele bugetului de stat;
– diferite tipuri de îndemnizaţii achitate din mijloacele bugetului 

de stat;
– compensaţiile nominative;
– întreţinerea in casele-internate a invalizilor, pensionarilor, copi-

ilor;
– deservirea socială a persoanelor inapte de muncă;
– altele.
Asigurările sociale de stat sunt garantate de condiţiile legislaţiei în 

vigoare şi se exercită prin intermediul Sistemului public de asigurări 
sociale. Veniturile şi rezultatele financiare ale Sistemului public de 
asigurări sociale sunt cuprinse în cadrul bugetului asigurărilor sociale 
de stat, care face parte din Bugetul public naţional şi este independent 
de bugetul de stat. 

Odată cu trecerea republicii la economia de piaţă a apărut necesita-
tea reformării sistemului vechi de asigurare socială şi aducerea lui în 
concordanţă cu noile realităţi economice.

În baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.52 din 
1.02.1991, în scopul separării sistemului de asigurări sociale de la sis-
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temul bugetar de finanţare, a fost înfiinţat Fondul Social al Republicii 
Moldova. Odată cu adoptarea Strategiei de reformare a Sistemului de 
asigurări sociale, în anul 1999, prin Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.128, Fondul Social a fost transformat în Casa Naţională 
de Asigurări Sociale. În componenţa CNAS a intrat fostul Fond So-
cial; Departamentul de Pensii şi Îndemnizaţii; Centrul de Calcul din 
componenţa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică auto-
nomă de interes naţional, cu personalitate juridică ce administrează 
şi gestionează Sistemul public de asigurări sociale. Casa Naţiona-
lă este condusă de un preşedinte, desemnat de Guvernul Republicii 
Moldova. Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către 
Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane: ministrul Mun-
cii și al Protecţiei Sociale (preşedintele), reprezentanţi ai Guvernu-
lui, Sindicatelor, Patronatului RM şi ai organizaţiilor de pensionari, 
înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului de Administrație de 
către instituţiile şi organizaţiile respective, în baza principiului de 
proporţionalitate.

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la sistemul public de 
asigurări sociale nr.489-XIV, Casa Naţională îşi execută funcţiile co-
lectând (în baza codurilor personale de asigurări sociale) şi distribuind 
mijloacele financiare, acumulate ca rezultat al achitării contribuţiilor 
de către persoanele asigurate şi asigurători; şi, de asemenea, pregătind 
propuneri legislative în domeniul asigurării sociale, stabilirii pensiilor, 
alocaţiilor, compensaţiilor din bugetul de stat şi organizând achitarea 
lor prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale.

Guvernul elaborează anual, în baza propunerilor Casei Naţionale, 
proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, pe care îl supune 
aprobării Parlamentului.

Componenţa cheltuielilor publice privind protecţia socială a po-
pulaţiei, mărimea fiecărei grupe sau subgrupe de cheltuieli prevăzute 
în Buget, oferă indicii despre felul în care statul îşi asumă fiecare din 
rolurile sale, în momentul respectiv. 
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Veniturile BASS pe bază de: 
contribuţii la asigurări sociale de stat obligatorii;•	
transferuri de la bugetul de stat;•	
alte venituri.•	

Cheltuielile BASS sunt efectuate din următoarele fonduri:
Fondul de pensii şi îndemnizaţii;1. 
Fondul de protecţie a familiilor cu copii;2. 
Fondul de asigurare contra accidentelor de muncă şi bolilor pro-3. 

fesionale;
Fondul de şomaj;4. 
Fondul de asigurare socială al salariaţilor;5. 
Fondul de rezervă;6. 
Cheltuieli de organiza7. re şi funcţionare a sistemului public.

7.2. Principiile asigurărilor sociale de stat
 Prestaţiile de asigurări sociale în Republica Moldova se acordă 

sub formă de pensii, îndemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme preva-
zute în legislaţie. În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale 
reprezintă un venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială 
a veniturilor ca urmare a vârstei, invalidităţii, accidentelor, bolilor, 
maternităţii, pierderii locului de muncă sau decesului etc. În cadrul 
sistemului public actual, asiguraţii nu pot beneficia concomitent de 
două sau mai multe prestaţii de asigurări sociale, pentru acelaşi risc 
asigurat, cu excepţia prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi 
recuperarea capacităţii de muncă.

Sistemul public de asigurări sociale se organizează şi funcţionează 
având la bază următoarele principii:

1. Principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garan-
tează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept.

2. Principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sis-
temul public de asigurări sociale – contribuabili şi beneficiari – un 
tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de legislaţie.
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3. Principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul public de asigu-
rări sociale se administrează de sine stătător, în baza legilor.

4. Principiul solidarităţii sociale, inter- şi intrageneraţii, conform 
căruia participanţii la sistemul public îşi asumă conştient şi reciproc 
obligaţii, şi beneficiază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau în-
lăturarea riscurilor sociale prevăzute de legislaţia în vigoare.

5. Principiul obligativităţii, care presupune că persoanele fizice 
şi juridice au obligaţia de a participa la sistemul public de asigurări 
sociale, drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ îndeplinirii 
obligaţiilor.

6. Principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigu-
rări sociale se constituie în baza contribuţiilor datorate de către per-
soanele fizice şi juridice participante la sistemul public, drepturile de 
asigurări sociale se cuvin în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale 
plătite.

7. Principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile acumulate pri-
vind asigurările sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce re-
vin sistemului public.

7.3. Formele susţinerii sociale a cetăţenilor prin intermediul 
asigurărilor sociale

Asiguraţii din sistemul public de asigurări sociale au dreptul la ur-
mătoarele prestaţii:

îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată a) 
de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);a) 
prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă;b) 
îndemnizaţie de maternitate;c) 
îndemnizaţie unică la nasterea copilului;d) 
îndemnizaţia lunară de întreţinere/educare a copilului până la e) 

vârsta de 3 ani (pentru persoanele asigurate) sau de 1,5 ani pentru 
persoanele neasigurate;
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îndemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;f) 
ajutor de deces.g) 

Şomerii au dreptul la îndemnizaţie pentru incapacitate temporară 
de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de mun-
că, îndemnizaţie de maternitate şi ajutor de deces. 

Condiţiile de acordare a prestaţiilor de asigurări sociale
Asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale, dacă au un 

stagiu total de cotizare de cel putin 3 ani. Asiguraţii care au un stagiu 
total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de prestaţii de asigu-
rări sociale, dacă au un stagiu de cotizare de cel putin 3 luni, realizat 
în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului asigurat. Asiguraţii 
care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă 
pe durată determinată, inclusiv cei care muncesc la lucrări sezoniere, 
beneficiază de prestaţii de asigurări sociale, dacă au stagiul de coti-
zare specificat mai sus ori de cel puţin 12 luni, realizat în ultimele 
24 de luni anterioare producerii riscului asigurat. Şomerii beneficiază 
de prestaţii de asigurări sociale cu condiţia suspendării pentru această 
perioadă a plăţii ajutorului de şomaj sau a bursei. Ajutorul de deces se 
acordă asiguraţilor, indiferent de durata stagiului de cotizare, precum 
şi persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care confirmă stagiul 
de cotizare de cel putin 3 ani.

Baza de calcul a îndemnizaţiilor de asigurări sociale
Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale o constituie ve-

nitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice 
premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate 
contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale 
concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaris-
tice imediat  premergătoare perioadei incluse în calcul.

În cazul în care lunile luate în calcul sunt lucrate incomplet din 
motive întemeiate, la determinarea bazei de calcul se ia în considerare 
venitul asigurat din lunile calendaristice lucrate complet în perioada 
respectivă. În cazul lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele 6 
luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigu-
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rat, baza de calcul este salariul tarifar sau salariul de funcţie al bene-
ficiarului.

Bază de calcul a îndemnizaţiei de maternitate, acordate soţiei aflate 
la întreţinerea soţului salariat, este venitul mediu lunar asigurat al so-
ţului şi se determină în condiţiile prevăzute mai sus.

Cuantumul îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă

Cuantumul lunar al îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotiza-
re, după cum urmează:

60% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de a) 
până la 5 ani;

70% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare cu-b) 
prins între 5 şi 8 ani;

100% din baza de calcul – în cazul unui stagiu de cotizare de c) 
peste 8 ani.

Cuantumul îndemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
cauzată de tuberculoză, SIDA sau de cancer de orice tip este de 100% 
din baza de calcul stabilită.

Primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de mun-
că se plătesc din mijloacele angajatorului, însă nu mai mult de 15 
zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai mul-
tor perioade de incapacitate temporară de muncă. În cazul şomerilor, 
indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte din 
mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat din prima zi; începând 
cu a şasea zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, iar 
în cazul  mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – 
începând cu prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite 
din mijloacele  angajatorului, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele 
bugetului asigurărilor sociale de stat.

Îndemnizaţia de maternitate
Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi şi şomerele 

care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prena-
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tal şi concediul postnatal, beneficiază de îndemnizaţie de maternitate. 
Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate, indiferent 
de durata stagiului de cotizare.

Îndemnizaţia de maternitate se acordă, începând cu săptămâna a 
30-a de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul 
naşterilor complicate ori al naşterii a doi sau mai mulţi copii – de 140 
de zile calendaristice. Cuantumul lunar al îndemnizaţiei de maternita-
te este de 100% din baza de calcul.

Îndemnizaţia unică la naşterea copilului
Persoana asigurată beneficiază de îndemnizaţie unică la naşterea 

copilului care se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor so-
ciale de stat. În acest fel, îndemnizațiile unice la nașterea copilului au 
constituit 2.600 de lei în anuil 2013; 3.100 lei în anul 2014 și 3.300 
de lei în anul 2015 pentru primul copil și 2.900 – anul 2013; 3.400 – 
anul 2014; 3.600 lei – pentru anul 2015 pentru fiecare copil următor. 
Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii au fost majorate ultima dată 
în luna martie 2017, de la 3.100 pentru primul copil sau 3.400 pentru 
următorii copii, la 5.300 lei. Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianu-
arie 2018, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copi-
lului în cuantum de: 5.645 de lei pentru fiecare copil, născut viu. 

Îndemnizaţia pentru creşterea copilului 
Asiguratul care se află în concediu pentru îngrijirea copilului are 

dreptul la îndemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data 
naşterii şi până la vârsta lui de 3 ani persoane asigurate și 1,5 ani per-
soane neasigurate. De îndemnizaţie pentru creşterea copilului bene-
ficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă 
rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului sau tutorele, dacă 
îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului de cotizare. Cuantumul 
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 30% din ve-
nitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergă-
toare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţii 
individuale de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 440 de lei până 
la 31.07.2016 şi nu mai puţin de 540 de lei de la 01.08.2016. Lunile 
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calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr 
de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în cal-
cul. Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până 
la împlinirea vârstei de 1,5/2 ani constituie:

– până la 31 iulie 2016 – 440 de lei;
– de la 1 august 2016 – 540 de lei.
Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de până la 3 ani be-

neficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale, dacă confirmă un 
stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergă-
toare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în 
cazul riscului asigurat creşterea copilului.

Îndemnizația lunară pentru creșterea/îngrijirea copilului, stabilită 
mamei/tatălui, se suspendă în cazul în care persoana dată se angajează 
la o altă unitate sau îşi reia munca înainte de încheierea concediului 
pentru îngrijirea copilului. Această prevedere nu se extinde asupra ma-
melor/taţilor care lucrează în condiţiile timpului de muncă parţial (în-
cepând cu 1.04.2014 lucru parţial se consideră: remunerare – 0,5 din 
salariul de funcţie/tarifar ori timp efectiv lucrat – în limitele normei de  
0,5) sau la domiciliu.

Îndemnizația poate fi acordată şi unuia dintre părinţi (tutori), bune-
lului, bunicii sau unei alte rude, dacă îndeplinesc condiţiile stagiului 
de cotizare:

– cel puţin 3 luni în ultimele 12 luni anterioare – până pe data de 
1.04.2014;

– cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni anterioare – începând cu 
1.04.2014.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea 
până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi 
copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea in-
demnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 
prevăzut pentru persoanele neasigurate, la data naşterii copilului.

Cuantumul indemnizaţiei constituie:
– de la 01 ianuarie 2017 – 270 de lei lunar.
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Ajutorul de deces 
În caz de deces al asiguratului, pensionarului din sistemul public de 

asigurări sociale, şomerului sau persoanei care a realizat un stagiu de 
cotizare de cel puţin 3 ani, de ajutorul de deces beneficiază o singură 
persoană, care poate fi, dupa caz, soţul supravieţuitor, copilul, părin-
tele, tutorele, curatorul, conform legislaţiei în vigoare, sau, în lipsa 
acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate 
de deces. Asiguratul, şomerul şi pensionarul beneficiază de dreptul la 
ajutor de deces în caz de deces al unui membru de familie care s-a aflat 
la intreţinerea sa şi care nu avea drept de asigurări sociale. Se consi-
deră membru de familie: soţul; părinţii; copiii până la vârsta de 18 ani 
sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţa la zi la o instituţie 
de învăţământ, – până la absolvire, însă până la atingerea vârstei de 
23 de ani, precum şi copiii inapţi pentru muncă, indiferent de vârstă, 
dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă până la atingerea vârstelor 
menţionate. Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă. 
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea bugetu-
lui asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu BASS pe anul 2018 
constituie suma de 1100 lei.

7.4. Finanţarea asigurării cu pensii din bugetul asigurărilor 
sociale de stat

Prin Legea RM privind pensiile de asigurări sociale de stat sunt 
prevăzute următoarele categorii de pensii:

pensie pentru limita de vârstă;1. 
pensie pentru dizabilitate;2. 
pensie de urmaş.3. 

Condiţiile pentru a fi beneficiar al pensiei sunt următoarele:
– vârsta pensionară;
– stagiul de cotizare necesar;
– pierderea capacităţii de muncă;
– pierderea întreţinătorului.
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În sistemul public o persoană poate primi doar o singură pensie. 
În cazul, când asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea a 
mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru cea mai avanta-
joasă.

Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare 
constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de con-
sum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul prece-
dent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă 
numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor 
sociale de stat. 

Sursele pentru plata pensiilor: 
(1) Pensiile stabilite în conformitate cu prezenta lege se plătesc 

din fondul de pensii. 
(2) Veniturile fondului de pensii provin din: 
a) contribuţiile angajatorilor; 
b) contribuţiile asiguraţilor; 
c) transferurile de la bugetul de stat; 
d) alte venituri.
Pensia pentru limita de vârstă.
Pensia integrală pentru limită de vârstă se stabileşte la împlinirea 

vârstelor în Tabelul 7.1, cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare 
prevăzut în Tabelul 7.4. 

Asiguratul care, la împlinirea vârstei prevăzute, nu îndeplineşte 
condiţia privind stagiul total de cotizare, dar confirmă un stagiu de 
cotizare de cel puţin 15 ani, are dreptul la o pensie parţială, calculată 
proporţional numărului de ani de cotizare. 

Începând cu 1 iulie 2019, se stabilește vârsta standard de pensio-
nare de 63 de ani pentru bărbați și, începând cu 1 iulie 2028, vârsta 
standard de pensionare de 63 de ani pentru femei. Atingerea acestor 
vârste se realizează prin creșterea anuală a vârstelor standard de pen-
sionare, conform eșalonării prevăzute în Tabelul 7.1.
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Tabelul 7.1. Vârstele de pensionare

De la 1 iulie
Vârstele de pensionare

Bărbaţi Femei

1 2 3

2017 62 ani 4 luni 57 ani 6 luni

2018 62 ani 8 luni 58 ani

2019 63 ani 58 ani 6 luni

2020 63 ani 59 ani

2021 63 ani 59 ani 6 luni

2022 63 ani 60 ani

2023 63 ani 60 ani 6 luni

2024 63 ani 61 ani

2025 63 ani 61 ani 6 luni

2026 63 ani 62 ani

2027 63 ani 62 ani 6 luni

2028 63 ani 63 ani

Sursa: Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat.

Începând cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au născut şi au 
educat până la vârsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se stabileşte vârsta 
de pensionare de 50 de ani şi 9 luni. În fiecare an ulterior, vârsta de 
pensionare se majorează cu 9 luni. Începând cu 1 ianuarie 2004, pen-
tru femeile din categoria menţionată se stabileşte vârsta de pensionare 
de 54 de ani (Tabelul 7.2).
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Tabelul 7.2. Vârsta de pensionare a femeilor care au născut şi au 
educat 5 şi mai mulţi copii

 De la 1 ianuarie Vârsta de pensionare a femeilor care au 
născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii

1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003 53 ani 9 luni

Sursa: Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat.

Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii 
deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi, vârsta standard de pen-
sionare stabilită în Tabelul 7.1. se diminuează conform Tabelului 7.2. 
Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se 
acordă pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, precum 
şi modul de aplicare a acestei liste se aprobă de Guvern (Tabelul 7.3). 

Tabelul 7.3. Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de 
muncă

Stagiul de cotizare realizat în 
condiţii deosebite de muncă (ani 

împliniţi)

Reducerea vârstei standard de 
pensionare prevăzute în Tabelul 

7.1
10 5 ani
11 5 ani 6 luni
12 6 ani
13 6 ani 6 luni
14 7 ani
15 7 ani 6 luni
16 8 ani
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17 8 ani 6 luni
18 9 ani
19 9 ani 6 luni

20 de ani și mai mult 10 ani
Sursa: Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asi-

gurări sociale de stat

Se stabileşte stagiul complet de cotizare de 34 de ani: pentru băr-
baţi începând cu 1 iulie 2018, iar pentru femei începând cu 1 iulie 
2024, conform eşalonării prevăzute în Tabelul 7.4.

Tabelul 7.4. Stagiul de cotizare

De la 1 ianuarie Stagiul de cotizare
Bărbaţi Femei

2017 33 ani 6 luni 30 ani 6 luni
2018 34 ani 31 ani
2019 34 ani 31 ani 6 luni
2020 34 ani 32 ani
2021 34 ani 32 ani 6 luni
2022 34 ani 33 ani
2023 34 ani 33 ani 6 luni
2024 34 ani 34 ani

Sursa: Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asi-
gurări sociale de stat.

Se stabileşte stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte 
grele, necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă 
persoanelor indicate, de 10 ani pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pen-
tru femei. 

Baza de calcul a pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat 
din toată perioada de activitate. El se determină din suma contribu-
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ţiilor plătite în perioada de cotizare, cotele de contribuţii stabilite şi 
numărul total de luni de cotizare. 

Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula:

în care:
Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat; 
coni – suma contribuţiilor individuale plătite pentru perioada i de 

cotizare; 
Ci – cota de contribuţie individuală stabilită în perioada i de coti-

zare; 
Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;
n – numărul lunilor pentru care au fost plătite contribuţiile.

Pensia pentru limită de vârstă se calculează după formula:

P=1,35% x Tt x Vav ,
unde:
P – cuantumul pensiei;
1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 

ianuarie 1999, calculată în procente; 
Tt – stagiul total de cotizare, ani;
Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat.

Venitul mediu lunar asigurat realizat începând cu 1 ianuarie 1999 
și inclus în calculul pensiilor pentru limită de vârstă și al pensiei de 
dizabilitate, stabilite până la 1 aprilie 2017, se valorizează pornind de 
la creșterea salariului mediu pe economie în anul precedent anului sta-
bilirii pensiei față de anul realizării venitului asigurat, cu determinarea 
diferenței în mărimea pensiei.

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR  
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2020 34 ani 32 ani 

2021 34 ani 32 ani 6 luni 

2022 34 ani 33 ani 

2023 34 ani 33 ani 6 luni 

2024 34 ani 34 ani 

Sursa: Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat. 

Se stabileşte stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi foarte grele, necesar 

obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă persoanelor indicate, de 10 ani pentru 

bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru femei.  

Baza de calcul a pensiei o constituie venitul mediu lunar asigurat din toată perioada de 

activitate. El se determină din suma contribuţiilor plătite în perioada de cotizare, cotele de 

contribuţii stabilite şi numărul total de luni de cotizare.  

Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula: 

  n 
  Σ(coni / Ci)*Kvi 
  i=1 
Vav =  ---------------- , 
  n 

în care: 

Vav –  venitul mediu lunar asigurat valorizat;  

coni – suma contribuţiilor individuale plătite pentru perioada i de cotizare;  

Ci –  cota de contribuţie individuală stabilită în perioada i de cotizare;  

Kvi –  coeficientul de valorizare a venitului asigurat; 

n – numărul lunilor pentru care au fost plătite contribuţiile. 

 

Pensia pentru limită de vârstă se calculează după formula: 

P=1,35% x Tt x Vav , 

unde: 

P – cuantumul pensiei; 

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în 

procente;  

Tt – stagiul total de cotizare, ani; 

 Vav – venitul mediu lunar asigurat valorizat. 
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 Diferența în mărimea pensiei obținute se indexează cu coeficientul 
cumulativ de indexare a pensiilor de la anul stabilirii pensiei până la 
anul valorizării venitului asigurat, stabilit de Guvern, și se adaugă la 
cuantumul pensiei în plată la data valorizării.

 Valorizarea pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei de dizabi-
litate stabilite până la 1 aprilie 2017 se va efectua pe etape. În anul 
2017, începând cu 1 aprilie, se vor valoriza pensiile beneficiarilor de 
pensii stabilite în anii 2001-2008.

 Începând cu 1 aprilie 2018 se valorizează pensiile pentru limită 
de vârstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012-2013, iar 
începând cu 1 octombrie 2018 se valorizează pensiile pentru limită 
de vârstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în perioada 1 ianuarie 
2014 – 31 martie 2017.

Tt 
P = Pmin x ------- x Knp, 

2Tmin
unde:
P – cuantumul pensiei;
Pmin – pensia minimă pentru limită de vârstă la data stabilirii pen-

siei;
Tt – stagiul total de cotizare, ani;
Tmin – stagiul minim care acordă dreptul la pensie;
Knp – coeficientul nivelului profesional, care este egal cu:
1,0 – pentru agricultori, muncitori necalificați (categoriile 1-2 de 

calificare) și personalul auxiliar necalificat;
1,2 – pentru muncitori cu calificare medie (categoriile 3-4 de cali-

ficare);
1,5 – pentru muncitori cu calificare înaltă (categoriile 5-8 de califi-

care) și specialiști cu studii medii de specialitate;
1,8 – pentru specialiști cu studii superioare;
2,0 – pentru personalul de conducere la nivel de subdiviziune 

structurală;
3,0 – pentru conducătorii de unități și locțiitorii lor.
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Plafonul venitului pe care se plătesc contribuţiile, cotele de con-
tribuţie şi modul de decontare a acestora se stabilesc de către Parla-
ment.

Cuantumul integral al pensiei pentru limită de vârstă se determină 
din calculul a 1,4% din venitul asigurat specificat la art.8 pentru fieca-
re an de cotizare din stagiul necesar de 30 de ani. 

Asiguratul care a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 30 de 
ani beneficiază, pentru fiecare an de cotizare în plus, de un spor, la 
pensia integrală, de 2% din venitul asigurat. 

În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile de pensionare 
prevăzute, dar nu-şi exercită dreptul la pensie, la stabilirea pensiei el 
beneficiază, pentru fiecare an de cotizare realizat după împlinirea vâr-
stei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul 
asigurat. 

 În cazul în care cuantumul pensiei calculat pentru un stagiu de 
cotizare de 30 de ani este mai mic decât cuantumul pensiei minime, se 
acordă pensie minimă. 

 În cazul în care pensia calculată în condiţiile unui stagiu de cotiza-
re incomplet este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i se acordă 
pensia calculată, care nu poate fi mai mică decât pensia minimă dimi-
nuată proporţional stagiului de cotizare realizat. 

 Pensia integrală pentru limită de vârstă se calculează după formu-
la:

P = {1,4% x 30 + 2% x (Vt - Vn) + 2% x (R - Rn)} x Sa,

în care: 
P – cuantumul pensiei; 
Vt – stagiul de cotizare realizat; 
Vn – stagiul de cotizare necesar; 
R – vârsta reală la pensionare; 
Rn – vârsta standard de pensionare; 
Sa – venitul mediu lunar asigurat. 
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Dacă asiguratul, la data stabilirii pensiei, nu confirmă stagiul de 
cotizare necesar, dar realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 15 
ani, pensia se calculează după formula:

P = 1,4% x Vt x Sa

La calcularea venitului mediu lunar asigurat, la doleanţa persoanei 
asigurate, perioada pentru care au fost achitate contribuţiile, reieşin-
du-se dintr-un grad/hectar, poate fi exclusă din calcul şi, totodată, din 
stagiul de cotizare.

Pe perioada de tranziţie la noul sistem de pensionare, pensia pentru 
limita de vârstă se determină prin cumularea drepturilor la pensie din 
perioada anterioară şi cea posterioară intrării în vigoare a Legii nr. 
156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat. Formula de calcul a pensiei în acest caz este:

n
t

n
r

t

r
t P

V

V
P

V

V
P ** += ,

în care:
Pt – cuantumul pensiei;
Pr – cuantumul pensiei calculate pentru perioada anterioară intrării 

în vigoare a legii sus-menţionate;
Pn – cuantumul pensiei calculate conform metodei de mai sus (pen-

sia integrală pentru limita de vârstă);
Vr – stagiul de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a legii 

sus-menţionate;
Vn – stagiul de cotizare realizat după intrarea în vigoare a prezentei 

legi;
Vt – stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate.

Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi 
se calculează după următoarele formule: 
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1) pentru lucrătorii din agricultură:

Pv = Pm1 + 0,005 x Vt x Sm x K;

 2) pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă:

Pv = Pm2 + 0,005 x Vt x Sm x K,
în care: 
Pv – cuantumul pensiei; 
Pm1 – mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vârstă 

pentru lucrătorii din agricultură; 
Pm2 – mărimea minimă de calcul al pensiei pentru limită de vârstă 

pentru alţi beneficiari ai acestei pensii; 
Vt – stagiul de cotizare realizat în întreaga perioadă de activitate; 
Sm – salariul mediu lunar pe ţară, determinat pentru fiecare cate-

gorie de beneficiari, pentru anul anterior anului de pensionare, iar în 
cazul stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie până la 31 martie 
inclusiv – salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile 
pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare; 

K – coeficientul individual al pensionarului. 

Coeficientul individual al pensionarului reprezintă raportul dintre 
suma salariului pentru oricare 60 de luni consecutive (indiferent de 
durata întreruperii în muncă) din ultimii 15 ani de muncă anteriori in-
trării în vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe ţară pentru 
aceeaşi perioadă, dar nu poate depăşi 5,0. În cazul când vechimea în 
muncă este mai mică de 60 de luni, coeficientul individual se determi-
nă pornind de la timpul real lucrat şi nu poate depăşi 2,0. 

Pensia de dizabilitate, în raport cu gradul de dizabilitate, se calcu-
lează după formulele: 

severă:
Tt  

P = 0,42 x Vav +  ---------  x Vav x 0,1  Tmax  
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 accentuată:
 Tt  
P = 0,35 x Vav +  ---------  x Vav x 0,1  Tmax  

 
medie:

 Tt  
P = 0,20 x Vav +  ---------  x Vav x 0,1
 Tmax  

 în care: 
P – cuantumul pensiei; 
Vav – venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare 

a prezentei legi, dar care nu poate fi mai mare decât mărimea dublă a 
salariului mediu pe ţară pe anul precedent anului stabilirii pensiei;

Tt – stagiul de cotizare realizat;
Tmax – stagiul de cotizare maxim potenţial de la vârsta de 18 ani 

până la vârstele de pensionare stabilite, dar nu mai mare de 40 de ani. 

În cazul în care cuantumul pensiei de dizabilitate, calculat conform 
formulelor de mai sus, este mai mic decât cuantumul pensiei minime, 
se acordă pensie minimă. Cuantumul pensiei minime constituie pen-
tru gradele (severă, accentuată) de dizabilitate100%, iar pentru gradul 
medie de dizabilitate 50% din pensia minimă pentru limita de vârstă.

Încadrarea în alt grad de dizabilitate condiţionează modificarea 
cuantumului pensiei conform unei noi decizii a Consiliului de Exper-
tiză Medicală a Vitalităţii.

Pensia de dizabilitate pentru perioada anterioară intrării în vigoare 
a Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigu-
rări sociale de stat, se calculează în funcţie de gradul de dizabilitate 
după una din următoarele formule:

1) severă:
Pv = Pm3 + 0,20 x Sm x K

 2) accentuată:
Pv = Pm4 + 0,15 x Sm x K
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3) medie:
Pv = Pm5 + 0,07 x Sm x K

în care: 
Pv – cuantumul pensiei; 
Pm3 – mărimea minimă de calcul al pensiei de dizabilitate severă; 
Pm4 – mărimea minimă de calcul al pensiei de dizabilitate accen-

tuată; 
Pm5 – mărimea minimă de calcul al pensiei de dizabilitate medie; 
Sm – salariul mediu lunar pe ţară pentru anul anterior anului de pen-

sionare, iar în cazul stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie până la 
31 martie inclusiv – salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit con-
tribuţiile pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare; 

K – coeficientul individual al pensionarului.

Pensionarul cu dizabilitate este supus reexpertizării medicale în 
termenele stabilite de CNDDCM. După fiecare reexpertizare, gradul 
de dizabilitate se menţine, se modifică sau se suspendă în conformitate 
cu decizia CNDDCM. Modificarea şi suspendarea pensiei de dizabi-
litate se efectuează începând cu luna următoare celei în care s-a emis 
decizia respectivă a CNDDCM.

Pensia de urmaş
Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată era pensionar 

sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii în conformitate 
cu legislația. Pensia de urmaş se acordă, indiferent de durata stagiului 
de cotizare, în cazul în care decesul întreţinătorului a survenit în urma 
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. Pensia de urmaş 
se stabileşte în cazul în care întreţinătorul, decedat în urma unei boli 
generale, a realizat un stagiu de cotizare care i-ar fi acordat dreptul la 
stabilirea pensiei de dizabilitate.

Se stabileşte pensie de urmaş: 
a) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în 

instituţii de învăţământ de zi (secundar, mediu de specialitate şi supe-
rior), până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 23 de ani; 
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b) soţului supravieţuitor dacă, în momentul decesului susţinătoru-
lui sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare 
sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate, a avut cel puţin 15 ani de 
căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit; 

c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în în-
grijire copii sub vârsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele 
de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea 
copilului până la vârsta de 3 ani. 

Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. 
În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură 
pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat. 

Cuantumul pensiei de urmaş se calculează, în funcţie de numărul 
urmaşilor, astfel: 

a) pentru un singur urmaş – 50%; 
b) pentru doi urmaşi – 75%; 
c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi – 100%. 
Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte luându-se ca bază de cal-

cul:
pensia susţinătorului decedat, dacă acesta era pensionar, sau 	
pensia potenţială în funcţie de gradul de dizabilitate;
pensia pentru limita de vârstă, la care susţinătorul ar fi avut 	
dreptul, luându-se în considerare contribuţiile depuse.

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, 
reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare pă-
rinte. 

Întrebări de autoevaluare:

Definiți asigurările sociale.1. 
Definiți asistenţa socială.2. 
Numiți categoriile de pensii. 3. 
Comparați principiile asigurărilor sociale de stat.4. 
Analizați fondurile pentru efectuarea cheltuielilor BASS.5. 
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TESTE-GRILĂ:

Numiți fondurile pentru efectuarea cheltuielilor BASS:1. 
a) 
b)
c)
d)
e)

Explicați modalitatea de calcul a îndemnizaţiei de mater-2. 
nitate:

Modalitatea de calcul a îndemnizaţiei de maternitate:

Numiţi și explicați principiile asigurărilor sociale de stat:3. 
a) 
b)
c)
d)
e)

Comparați sistemul asigurărilor sociale de stat în Repu-4. 
blica Moldova și Germania:

Republica Moldova                                                       Germania

Comparați sistemul asigurărilor sociale de stat în Repu-5. 
blica Moldova și Japonia:

Republica Moldova                                                         Japonia

Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula:6. 
 
 Σ( / )*
 
Vav = ----------------
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Pensia de dizabilitate severă se calculează după formu-7. 
la: 

 
P = 0, x +  ---------  x x 0,   

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 
1. Caracterizaţi sistemul asigurărilor sociale de stat în Republica 

Moldova și faceți comparații cu cel al UE. 
2. Analizați factorii de influență a sistemului asigurărilor sociale de 

stat în Republica Moldova. 

Aplicație pentru rezolvare:
1. Problemă 
Calculaţi mărimea tuturor indemnizaţiilor în ceea ce priveşte naş-

terea a doi copii din familie, dacă:
Buletinul medical al mamei este începând cu 21.05.2018;•	
Mărimea salariului mediu pentru ultimele 12 luni constituie •	
6.200 de lei;
Stagiul de cotizare al salariatei constituie 5 ani şi 3 luni;•	
În administraţia angajatorului este depusă cererea mamei de •	
contractare a concediului pentru creşterea copilului până la vâr-
sta de 3 ani.

2. Problemă 
Calculaţi mărimea pensiei de urmaş, pentru trei urmaşi, dacă se 

cunosc următoarele date:
Data şi anul naşterii 12.04.1962 (femeie); Data decesului •	
21.01.2014;
Stagiul total de cotizare – 32 de ani;•	
Mărimea salariului mediu din care s-au plătit cotizaţiile de asi-•	
gurări sociale de stat – 3260,20 lei;
Sm – 650 lei; Pm – 120 lei; K – 2,1;•	
Mărimea minimă a pensiei pentru limita de vârstă pentru anul •	
2014 – 800 lei.
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3. Problemă
Calculaţi mărimea pensiei pentru limita de vârstă a unui cetăţean 

din Republica Moldova, dacă se cunosc următoarele date:
Data şi anul naşterii 18.08.1959 (bărbat);•	
Data ieşirii la pensie 30.06.2013;•	
Stagiul total de cotizare – 41 de ani;•	
Mărimea salariului mediu din care s-au plătit cotizaţiile de asi-•	
gurări sociale de stat – 5930 de lei;
Sm – 480 lei; Pm – 210 lei; K – 2,9;•	
Mărimea minimă a pensiei pentru limita de vârstă pentru anul •	
2013 – 800 lei.
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8. FINANŢAREA CHELTUIELILOR PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PUBLIC

8.1. Caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor pentru în-
văţământul public

8.2. Indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru învăţă-
mânt

8.3. Sistemul de salarizare a lucrătorilor din sfera învăţământului
8.4. Planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor pre-

şcolare 
8.5. Ordinea finanţării cheltuielilor şcolilor medii de cultură gene-

rală, liceelor, gimnaziilor.  Particularităţile determinării chel-
tuielilor şcolilor-internat 

8.6. Planificarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor

Obiective didactice: 
Cunoașterea procesului educaţional în Republica Moldova•	
Prezentarea metodelor de planificare a cheltuielilor pentru •	
pregătirea cadrelor
Estimarea indicilor principali de planificare a cheltuielilor •	
pentru învăţământ
Analiza cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor •	
preşcolare
Analiza în structură și în dinamică a finanţării cheltuielilor •	
şcolilor medii de cultură generală, liceelor, gimnaziilor

Concepte-cheie: învăţământul public, învăţământul preşcolar, în-
văţământul primar, învăţământul gimnazial, învăţământul liceal, 
învăţământul mediu de specialitate, învăţământul superior, învă-
ţămînt postuniversitar, salariul de bază, salariul tarifar, salariul 
funcţiei, sporuri şi suplimente la salariul de bază, instituţii preşco-
lare, categoriile de salarizare, fondul de salariu.
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8.1. Caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor 
pentru învăţământul public

Sistemele economice actuale se caracterizează printr-o importantă 
tendinţă de lungă durată, şi anume, progresul cunoştinţelor şi creşterea 
complexităţii mediului social şi economic. Aceste tendinţe reclamă 
specialişti cu un anumit grad de calificare, înzestraţi cu abilităţi poliva-
lente şi cu capacităţi sporite de a studia şi a se adapta rapid la cerinţele 
pieţei. Singura strategie de creştere economică pe termen lung este cea 
care prevede extinderea accesibilităţii la cunoştinţe şi ridicarea nivelu-
lui relativ şi absolut al ofertei de forţă de muncă calificată şi instruită 
prin investiţii masive în educaţie. Conştientizând importanţa proce-
selor educaţionale, a dezvoltării şi modernizării acestora, guvernele 
sporesc continuu cheltuielile publice în domeniul învăţământului.

Procesul educaţional în Republica Moldova se desemnează prin 
următoarele etape:

învăţământul preşcolar;−	
învăţământul primar;−	
învăţământul gimnazial;−	
învăţământul liceal;−	
învăţământul secundar profesional;−	
învăţământul special;−	
învăţământul mediu de specialitate (colegii);−	
învăţământul superior (universitar);−	
învăţământul postuniversitar.−	

Învăţământul preşcolar este definit de Legea învăţământului ca 
prima treaptă a sistemului educaţional, care se realizează, de regulă, 
în familie până la vârsta de 3 ani şi în instituţii preşcolare de la 3 până 
la 6 (7) ani. Prin aceeaşi lege statul garantează susţinerea materială şi 
financiară a educaţiei copiilor în creşe şi grădiniţe de stat. Treapta pre-
şcolară reprezintă un sistem de instituţii preşcolare de diverse tipuri, 
de stat şi private, cu regim temporal flexibil şi diverse programe, ra-
cordate la standardele educaţionale de treaptă. În baza datelor Biroului 
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Național de Statistică, pe parcursul ultimilor trei ani numărul institu-
ţiilor de acest gen este în permanentă creştere. Costul mediu posibil a 
fi asigurat din partea statului, pentru întreţinerea unui copil în aceste 
instituţii, este în mărime de 3902,433 lei/an. 

Învăţământul primar, gimnazial, liceal: actualmente, în acest 
sector funcţionează 1.587 de instituţii de învăţământ de stat şi 34 de 
instituţii private. Ponderea esenţială o reprezinţă gimnaziile – 41,6% 
şi scolile medii de cultură generală – 33,2%. Instituţiile de stat sunt 
finanţate preponderent de către autorităţile publice locale. Circa 250 
de localităţi rurale nu dispun de nicio instituţie de învăţământ. 

Învăţământul secundar profesional – sistemul învăţământului se-
cundar profesional constituie actual 83 de unităţi de învăţământ secundar 
profesional (5 şcoli private), în acelaşi număr 54 de şcoli profesionale 
polivalente, 17 şcoli de meserii, 6 şcoli profesionale pe lângă instituţiile 
de corecţie prin muncă, 2 şcoli de meserii municipale (or.Chişinău) şi 2 
şcoli de meserii pentru hipoacuzi şi nevăzători şi slabvăzători. 

În cadrul sistemului secundar profesional îşi fac studiile circa 
22.700 de elevi la 149 de profesii (meserii) – inclusiv pe domenii de 
activitate ale economiei:

industrie – 55%;a) 
agricultură – 20,6%;b) 
deservirea socială – 24,4%. c) 

Învăţământul special – la moment reţeaua învăţământului special 
din Republica Moldova se constituie din instituţii şi grupuri speciale 
pentru copii de vârstă preşcolară şi şcolară. 

Pentru preşcolari cu deficienţe fizice: 9 instituţii – 900 de copii; cu 
deficienţe mintale – 2 instituţii – 160 de copii.

În cadrul grădiniţelor generale cu deficienţe fizice – 150 de copii; 
cu deficienţe mintale – 96 de copii; 120 de grupe logopedice  – 1.600 
de copii.

Pentru copiii de vârstă şcolară astăzi funcţionează 64 de instituţii 
instructiv-educative: 2 case de copii – 200 de copii; 5 orfelinate – 2000 
copii; 9 şcoli generale de tip internat – 4 450 de copii (în aceste insti-
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tuţii se educă copiii din familii socialmente vulnerabile,  precum şi co-
pii orfani, rămaşi fără îngrijirea părinţilor din  circumscripţia şcolii în 
cauză); 32 de şcoli auxiliare pentru copiii cu deficienţă mintală – 4.300 
de copii; 14 şcoli speciale pentru copiii cu deficienţe fizice, senzoriale 
şi copii cu diferite maladii somatice cronice (şcoli sanatoriale) – circa 
2.000 de copii; 1 şcoală de meserii pentru copiii cu deficienţe de văz  – 
circa 100 de copii; 1 şcoală de meserii pentru deficienţi de auz – 103 
persoane. Concomitent, în cadrul colegiului tehnologic activează un 
grup special pentru elevi cu deficienţe de auz. 

Învăţământul mediu de specialitate – începând cu anul 2003, co-
legiile au fost transformate în instituţii medii de specialitate. 

Învăţământul superior – în anul 2014 funcţionează 33 de institu-
ţii de învăţământ superior, din care 18 finanţate de la bugetul de stat. 
Circa 91% de studenţi sunt în bază de contract, iar fiecare al patrulea 
student îşi face studiile la aşa specialităţi ca: contabilitate, bănci şi 
burse de valori, finanţe, REI, management etc.

În legătură cu aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna 
învăţământul superior este organizat în două cicluri: Licenţa – ciclul I 
(3/4 ani) şi Masterat – ciclul II (2 ani).

Învăţământul postuniversitar – este organizat în cadrul instituţi-
ilor de învăţământ superior şi/sau centrelor de cercetare ştiinţifică sub 
forma doctoratului şi postdoctoratului, cu durata de 3 ani de studii.

8.2. Indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru 
învăţământ

Finanţarea instituţiilor de învăţământ, precum şi a tuturor institu-
ţiilor bugetare se efectuează conform devizului de cheltuieli, în baza 
indicilor de activitate şi a normelor de consum.

Indicii de activitate a instituţiei de învăţământ diferă în funcție de 
tipul instituţiei, şi anume:

Pentru instituţii de învăţământ preşcolare, indicii de activitate A. 
sunt:

- numărul copiilor;
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- numărul grupelor;
- numărul instituţiilor.
Aceşti indici se determină pentru începutul, sfârşitul anului şi în 

mărime medie anuală. Indicii de la începutul anului de plan corespund 
cu sfârşitul anului precedent. 
Nr. mediu anual al copiilor/grupelor = Nr. încep. an. + (n1 x l1)/12 
– (n2 x l2)/12

unde: 
n1, n2 – numărul de copii nou-înscrişi sau grupe deschise şi, re-

spectiv, copii plecaţi, grupe închise;
l1, l2 – numărul de luni până la sfârşitul anului, din momentul pro-

ducerii modificării. 
Pentru instituţii de învăţământ mediu general (primar, gimna-B. 

zial, liceal), indicii de activitate sunt:
- numărul elevilor;
- numărul claselor;
- numărul şcolilor.
Numărul elevilor şi numărul claselor se determină la începutul, 

sfârşitul anului şi în mărime medie anuală.
Nr. mediu anual al elevilor şi claselor = (N 01,01 x 8 luni + N 01,09 
x 4 luni) / 12 luni

Calculele se efectuează respectiv pe grupe de clase ( 1-4, 5-9, 10-
12).

Pentru instituţii de învăţământ superior, indicii de activitate C. 
sunt: 

numărul de studenţi;- 
numărul de grupe;- 
numărul de instituţii de învăţământ.- 

Nr. mediu anual de studenţi = (N 01,01 x 8 luni + N 01,09 x 4 
luni)/12 – Nr. stud. exmatriculaţi + Nr. stud. restabiliţi

Nr. mediu anual de studenţi pe toată instituţia = Nr. începutul 
anului + (Nr. stud. înmatriculaţi x 4 luni)/12 – (Nr. stud. absolvenţi 
x 6 luni)/12 – Nr. stud. exmatriculaţi + Nr. stud. restabiliţi



182

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR 

8.3. Sistemul de salarizare a lucrătorilor din sfera 
învăţământului

Salarizarea lucrătorilor învăţământului public, precum şi a tutu-
ror lucrătorilor sferei bugetare se înfăptuieşte în baza Reţelei Tarifare 
Unice elaborate în cadrul Legii RM cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005. 

În conformitate cu prevederile legii, salariile personalului din uni-
tăţile bugetare cuprind:

a) Salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei);
b) Sporuri şi suplimente la salariul de bază;
c) Premii pentru rezultatele activităţii curente şi ajutor material.
Sistemul de stabilire a salariului de bază prevede determinarea ca-

tegoriei de salarizare în baza vechimii în muncă şi studiilor pretenden-
tului la locul de muncă. Fiind determinată categoria, se stabileşte grila 
de salarii: 

Reţeaua tarifară unică de salarizare a salariaţilor din unităţile 
bugetare

I. Grilele de salarii
Categoria de salarizare Grila de salarii, lei

1 1.100
2 1.110
3 1.120
4 1.140
5 1.170
6 1.190
7 1.210
8 1.230
9 1.250
10 1.280
11 1.300
12 1.320
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13 1.340
14 1.360
15 1.400
16 1.430
17 1.480
18 1.540
19 1.610
20 1.670
21 1.760
22 1.870
23 1.980
24 2.090
25 2.200

Sursa: Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.

În scopul diferenţierii nivelului de salarizare în raport cu specificul, 
complexitatea şi importanţa unor ramuri sau domenii de activitate, se 
aplică indicii de prioritate intersectorială.

Tabelul 8.1. Indicii de prioritate intersectorială 

 Indicii de 
prioritate 

intersectorială
1 2

2. Cercetători ştiinţifici, inclusiv cu funcţii de con-
ducere, din institute şi alte organizaţii de drept pub-
lic din sfera ştiinţei şi inovării, metodişti din cen-
trele şi cabinetele metodice de pe lângă autorităţile 
publice şi din instituţiile de perfecţionare a cadrelor 
didactice

1,50
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4. Medici, farmacişti şi personal medical cu studii 
medii de specialitate:

 

din expertiza medico-legală 1,50
din expertiza psihiatrico-legală şi secţiile de ana-
tomie patologică

1,30

din instituţiile de profil sanitaro-epidemiologic şi 
din instituţiile de învăţământ şi asistenţă socială 

1,10

din instituţiile de transfuzie a sângelui 1,30
5. Experţi judiciari, asistenți sociali, inclusiv cu 
funcție de conducere, din cadrul serviciilor de 
asistență socială comunitară

1,20

6. Personal artistic şi de creaţie, bibliotecari şi alţi 
specialişti din domeniul culturii

1,10

7. Alte ramuri şi funcţii din sectorul bugetar 1,00
 Notă: Grilele salariilor de funcţie cu aplicarea indicilor de prioritate 
intersectorială se determină prin înmulţirea cuantumului minim şi, respec-
tiv, maxim al salariului de bază, indicat la categoria respectivă de salarizare, 
cu indicele de prioritate stabilit pentru domeniul de activitate concret (Ex.: 
Categoria de salarizare 16 : 660 ÷ 850 × 1,10 = 726 ÷ 935).
* Acest indice de prioritate intersectorială se pune în aplicare de la 1 sep-
tembrie 2007.

Grilele salariilor de funcţie cu aplicarea indicilor de prioritate inter-
sectorială se determină prin înmulţirea cuantumului minim şi, respectiv, 
maxim al salariului de bază, indicat la categoria respectivă de salarizare, 
cu indicele de prioritate stabilit pentru domeniul de activitate concret 
(Ex.: Categoria de salarizare 16 :  900  1200 x 1,10 = 990 1320).

Consiliilor raionale li se acordă dreptul de a majora până la 20% 
norma de remunerare a cadrelor didactice, ţinând cont de gradul de 
asigurare cu cadre. 

Personalul unităţilor bugetare salarizat în baza Reţelei tarifare uni-
ce beneficiază de următoarele sporuri la salariul de bază:

a)  pentru grad (categorie) de calificare;
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b) pentru vechime în muncă;
c) pentru grad ştiinţific şi titlu ştiinţific;
d) pentru titlu onorific;
e) pentru utilizarea în exerciţiul funcţiunii a unor limbi străine.
Sporul pentru gradul (categoria) de calificare se stabileşte speci-

aliştilor de gradele (categoriile) de calificare superior, întâi  şi doi din 
rândurile pedagogilor, inclusiv cu funcţii de conducere, în mărime de: 

Vechimea în 
muncă

Sporul, în % faţă de salariul de bază, 
ținându-se cont de sporul lunar pentru grad 

de calificare
De la 2 la 5 ani 15
De la 5 la 10 ani 25
De la 10 la 15 ani 30
De la 15 la 20 ani 35
Peste 20 ani 40

Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte lunar, calculat în pro-
cente faţă de salariul funcţiei, ţinându-se cont de indemnizaţia de con-
ducere, în următoarele mărimi:

Vechimea în 
muncă

Sporul, în % faţă de salariul 
funcţiei,  ţinându-se cont de indemnizaţia de 

conducere
De la 2 la 5 ani 10
De la 5 la 10 ani 15
De la 10 la 15 ani 20
De la 15 la 20 ani 25
Peste 20 ani 30

Cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept pu-
blic din sfera ştiinţei şi inovării sporul pentru vechime în muncă se 
plăteşte în mărimile şi în condiţiile prevăzute de Codul cu privire la 
ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
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Sporul pentru vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data 
de 1 a lunii următoare celeia în care s-a întregit vechimea în muncă 
prevăzută la tranşa respectivă. 

Mărimea sporului pentru grad ştiinţific acordat cercetătorilor şti-
inţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei 
şi inovării  şi persoanelor din corpul profesoral care deţin titlul ştiin-
ţifico-didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar se 
stabileşte în modul prevăzut de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare 
nr.259-XV din 15 iulie 2004.

Sporul pentru grad ştiinţific şi/sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se 
acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale 
a timpului de muncă sau ale unei sarcini didactice şi nu se majorează 
în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program, constituind 
700 lei pentru titlu de profesor şi 300 lei pentru titlu de conferenţiar 
universitar.

Sporurile pentru utilizarea,  în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi 
străine (cu  excepţia limbii ruse) se stabilesc angajaţilor (cu excepţia 
interpreţilor, traducătorilor, ghizilor-interpreţi şi profesorilor de limbi 
străine) pentru posedarea  limbilor străine  şi aplicarea lor în activita-
tea practică de zi cu zi. Sporurile se stabilesc în mărime de 15% din 
salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi de 25% pentru poseda-
rea a două sau mai multor limbi străine.

Conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul de a stabili, 
din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată 
pentru diriginţie şi pentru controlul lucrărilor scrise în instituţiile de 
învăţământ mediu general.

Suplimentele acordate lucrătorilor învăţământului public sunt:
Pentru diriginţie – 30-50 lei;	
Controlul lucrărilor scrise – 12-36 lei în funcție de disciplină;	
Pentru consultarea şi recenzarea referatelor – 0,08 din mărimea 	
salariului minim pe ţară.

Suma suplimentelor calculate pentru lucrătorii din sfera învăţă-
mântului public nu poate depăşi suma a 0,5 norme pedagogice, pentru 
fiecare angajat în parte.
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Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei 
şi calităţii muncii, conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă drep-
tul, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, să premieze salariaţii, 
în  limitele fondului de salarizare, fără limitarea sumei premiului plătit 
unui salariat, precum şi să le acorde ajutor material.

În scopul premierii lunare curente şi acordării de ajutor material, 
se utilizează mijloacele fondului de salarizare, în mărimile prevăzu-
te în condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau 
grupurile respective de salariaţi, dar nu mai puţin de un fond lunar de 
salarizare pe an calculat în raport cu salariile tarifare şi salariile func-
ţiei, ţinându-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite 
în conformitate cu legislaţia, precum şi de cota economisită din fondul 
de salarizare.

Pentru activitatea desfăşurată, personalul din unităţile bugetare be-
neficiază, la sfârşitul anului calendaristic sau al anului şcolar, după 
caz, de un premiu anual de cel puţin un salariu lunar  de bază, realizat 
în anul pentru care se face plata. Premiul anual poate fi redus sau anu-
lat salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profe-
sională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru 
care au fost sancţionaţi disciplinar.

Indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor uni-
tăţilor bugetare se stabilesc de către organul de conducere ierarhic 
superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători  nu poate 
depăşi 50% din salariul de bază lunar, ţinându-se cont de majorări-
le, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia. 
Conducătorilor unităţilor bugetare şi locţiitorilor acestora li se poate 
acorda anual un ajutor material în mărime de până la un salariu lu-
nar de bază, ţinându-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în 
condiţiile legii.

Salariul funcţiei stabilit în baza coeficienţilor tarifari reprezintă o 
normă pedagogică. La tarifarea cadrelor didactice, volumul de muncă 
nu trebuie să depăşească 1,25 norme pedagogice iar în cazul de insufi-
cienţă de cadre se permite tarifarea cu 1,5 - 2 norme.



188

Galina ULIAN, Andrei MULIC, Lilia DRAGOMIR 

Normele de muncă pentru cadrele didactice sunt:
În instituţiile preşcolare – 6 ore pe zi;1. 
În clasele primare – 20 de ore pe săptămână;2. 
În clasele gimnaziale, liceale – 18 ore pe săptămână;3. 
În colegii – 18 ore pe săptămână;4. 
În instituţii de învăţământ superior – de la 650 până la 850 de 5. 
ore pe an în funcție de titlul ştiinţific.

Salarizarea lucrătorilor administrativi se efectuează în baza acele-
iaşi RTU. Salariul de bază al lucrătorilor administrativi poate fi mărit 
în caz că acesta practică activitate pedagogică care poate corespunde 
cu nu mai mult de 0,5 norme pedagogice.

8.4. Planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea 
instituţiilor preşcolare

Calcularea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor preşcolare 
se efectuează conform datelor Reţelei de state şi contingente, în care 
sunt prevăzuţi următorii indici:

Numărul de instituţii preşcolare la începutul şi sfârşitul anului a) 
planificat, la nivel de localitate;
Numărul de grupe cu diferită durată de lucru, şi anume:b) 
grupe cu durata de lucru de 10 ore pe zi, cu norma de completa-	
re = 20 de copii în grupă;
grupe cu durata de lucru de 12 ore pe zi, cu norma de completa-	
re = 25 de copii în grupă;
grupe de durata de lucru de 24 de ore, cu norma de completare 	
= 25 de copii în grupă;
grupe de tip sanatorial, cu norma de completare =15 copii în 	
grupă. 
Contingentul copiilor la începutul, sfârşitul anului şi în mărime c) 
medie anuală;
Numărul de zile de frecventare a unui copil pe an;d) 
Numărul de copii-zile care se determină ca produs între numă-e) 
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rul mediu anual de copii şi numărul de zile de frecventare a unui 
copil pe an;
Numărul unităţilor de state.f) 

Cheltuielile pentru întreţinerea curentă a instituţiei preşcolare se 
clasifică în șase direcţii principale:

Remunerarea muncii personalului instituţiei – conform clasi-1. 
ficaţiei economice a cheltuielilor publice are Codul economic 
2111 „Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor”;
Contribuţii la Asigurările Sociale de Stat – Codul economic 2. 
2121 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”;
Contribuţii la Asigurările Obligatorii de Asistenţă Medicală – 3. 
Codul economic 2122 „Prime de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală”;
Compensaţie pentru alimentaţie – Codul economic 21131 4. 
„Compensaţie pentru alimentaţie”;
Plata pentru bunuri și servicii – Codul economic 22 „Bunuri și 5. 
servicii”;
Plata serviciilor – Codul economic 222.6. 

Calcularea contului 2111 „Remunerarea muncii angajaţilor con-
form statelor”.

Calcularea cheltuielilor privind remunerarea muncii personalului 
se efectuează pe următoarele etape: 

Se determină cheltuielile lunare de salarizare pentru anul de dare a. 
de seamă în medie pentru o grupă de copii. În acest scop, cheltuielile 
de casă privind salarizarea din anul de dare de seamă se împarte la 
numărul mediu anual de grupe din anul de dare de seamă şi rezultatul 
obţinut se împarte la 12 luni;

Cheltuielile calculate de salarizare se înmulţesc la numărul me-b. 
diu anual de grupe pentru anul de plan şi rezultatul obţinut se înmul-
ţeşte la majorarea presupusă a salariului (conform normelor metodo-
logice emise de Ministerul Finanţelor), totul înmulţindu-se la 12 luni. 
Suma calculată reprezintă fondul de salarizare a personalului institu-
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ţiei: pedagogic şi administrativ-gospodăresc, raportul dintre care nu 
trebuie să depăşească 70% la 30% respective;

Se calculează suma fondului de salarizare a pesonalului pedago-c. 
gic şi aparte suma fondului de salarizare a personalului administrativ-
gospodăresc;

Fondul de salarizare a personalului administrativ-gospodăresc d. 
se diminuează cu 3%, ce reprezintă economii pentru plata îndemniza-
ţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă;

Fondul total de salarizare include: fondul de salarizare a perso-e. 
nalului pedagogic + (fondul de salarizare a personalului administrativ-
gospodăresc – mărimea economiilor), rezultatul obţinut se majorează 
cu fondul de ajutor material şi stimulare materială. Din fondul de sti-
mulare materială şi ajutor material 80% reprezintă fondul de premii şi 
20% – fondul de ajutor material;

Pe lângă acestea la fondul de salarizare se adaugă cheltuielile f. 
pentru concedii, care se determină prin împărţirea fondului lunar de 
salarizare pe fiecare persoană solicitantă la 25,4 zile, rezultatul obţinut 
înmulţindu-se la numărul de zile de concediu.

Calcularea contului 2121 „Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii” și 2122 „Prime de asigurare obligatorie de asistenţă me-
dicală”.

Contribuţiile în Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat și contribu-
ţii la Asigurările Obligatorii de Asistenţă Medicală se calculează prin 
înmulţirea fondului total de salarizare prevăzut la contul 2111 „Re-
munerarea muncii angajaţilor conform statelor” cu Contribuţiile în 
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – 23% și Asigurările Obligatorii 
de Asistenţă Medicală 4,5% (pentru anul 2015), diminuat cu mărimea 
ajutoarelor materiale.

Calcularea alocaţiilor pentru alimentaţia copiilor1.  + codul eco-
nomic 21131 „Compensaţie pentru alimentaţie”.

Alocaţiile pentru alimentaţie sunt prevăzute în devizul de cheltuieli 
ale instituţiei şi se calculează ca produs între numărul mediu anual de 
copii şi numărul de zile de frecventare a unui copil pe an, rezultatul 
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obţinut înmulţindu-se cu norma de alimentare pentru un copil pe zi. 
Aceste norme sunt prevăzute de Guvern. Ele pot fi depăşite în direcţia 
de maximizare şi nicidecum în direcţia de minimizare a mărimii lor. 

Calcularea cheltuielilor pentru plata mărfurilor
Cheltuielile pentru plata mărfurilor se prevăd în contul 22 „Bunuri 

și servicii”. Aceste cheltuieli se planifică pornind de la normele de 
cheltuieli stabilite pentru o grupă, care se înmulţesc la numărul mediu 
anual de grupe. De regulă, normele de cheltuieli reprezintă cheltuielile 
de casă din anul de dare de seamă.

Calcularea cheltuielilor pentru plata serviciilor
Plata serviciilor se prevede în contul 222. Cheltuielile pentru 22211 

„Energie electrică” se planifică de obicei în baza datelor anului prece-
dent. Deoarece toate instituţiile bugetare sunt la evidenţă centralizată, 
norma de consum al energiei electrice pe anul de plan va fi egală cu 
cheltuielile conform contorului în anul de dare de seamă.

Dat fiind faptul că municipiul Chişinău suportă mai multe cheltu-
ieli pentru întreţinerea instituţiilor de învăţământ (apă şi canalizare, 
energie electrică şi termică, are o mai mare concentrare a instituţiilor 
extraşcolare), la cheltuielile medii s-au aplicat coeficienţii de corecta-
re: 1,33 pentru instituţiile preşcolare.

8.5. Ordinea finanţării cheltuielilor pentru întreţinerea 
şcolilor medii de cultură generală, liceelor, gimnaziilor
Învăţământul mediu general în conformitate cu clasificaţia funcţi-

onală a cheltuielilor bugetare se împarte în învăţământ primar şi me-
diu.

Cheltuielile pentru întreţinerea acestor instituţii se determină potri-
vit numărului de clase şi numărului de elevi.

Contingentul de elevi se calculează pe grupe de case:
grupa I – clasele 1-4; norma de completare – 30 de elevi;
grupa II – clasele 5-9; norma de completare – 30 de elevi;
grupa III – clasele 10-12; norma de completare – 25 de elevi.
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Numărul claselor depinde de numărul elevilor şi normativul de 
competare a claselor.

Numărul mediu anual al elevilor şi claselor se calculează:

Nr. an. cl. el. = (N 01.01 * 8 + N 01.09 * 4) / 12

Fondul de salarizare al pedagogilor se determină având în vedere 
numărul normelor pedagogice şi mărimea medie lunară a salariului pe 
grupe de clase. Acest indicator se calculează în baza listelor de tarifi-
care, care se completează în fiecare an, la începutul anului de studii, 
lista dată cuprinde:

lista lucrătorilor pedagogici;1. 
studiile fiecărui lucrător;2. 
vechimea în muncă;3. 
disciplina predată;4. 
volumul de lucru;5. 
munca suplimentară.6. 

Numărul normelor pedagogice se determină prin: 
Nr. total de ore pe săptămână / norma de lucru ( 20 ore -Igr., 

18 ore – II, III gr.)
Pentru determinarea fondului de salariu anual se înmulţeşte mări-

mea medie lunară a salariului cu Nr. normelor pedagogice * Nr. cl. 
la 01.01 * 8 + mărimea medie lunară a salariului * Nr. normelor 
pedagogice * Nr. cl. la 01.09 * 4.

Mărimea medie lunară a salariului se calculează ca raport:
Fondul anual de salarizare al pedagogilor / Numărul normelor 

pedagogice * 12
Fondul pentru controlul caietelor = cheltuieli pentru controlul 

caietelor pentru o clasă * numărul de clase la 1,01 * 8 + cheltuieli 
pentru controlul caietelor pentru o clasă * nr. cl. la 1,09 * 4

Fondul de salarizare al personalului administrativ-gospodăresc se 
calculează pornind de la numărul unităţilor de state, salariul funcţiei, 
categoria instituţiei. Plus la aceasta cadrele administrative pot primi 
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salariu pentru activitatea pedagogică, care nu poate fi mai mare de 
0,5 norme pedagogice.

Fondul de salariu al personalului pedagogic şi al celui adminis-
trativ-gospodăresc poate fi majorat cu fondul de stimulare materială, 
care include premii şi ajutor material conform prevederilor legale.

Cheltuielile pentru conturile 2121 şi 2122 se determină în mărime 
de 23% şi 4,5%, respectiv de la contul 2111.

Cheltuielile pentru plata mărfurilor şi serviciilor se determină în 
conformitate cu metodele aplicate pentru instituţii preşcolare.

În afară de învăţământ mediu general, în RM activează instituţii 
de educaţie extraşcolară.

Ele se clasifică ca instituţii de tip general care includ:
palate de creaţie a copiilor;- 
alte instituţii de tip specializat.- 

Reţeaua de instituţii extraşcolare activează pe tot parcursul anului 
şi este gestionată de organele învăţământului public, iar finanţarea 
activităţii lor se efectuează din contul bugetului local şi al părinţi-
lor.

La planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor de în-
văţământ mediu general de tip internat o parte considerabilă a resur-
selor financiare sunt gestionate în cadrul art.113 „Plata mărfurilor 
şi serviciilor”. În acest context, este aplicată Hotărârea Guvernului 
R.Moldova nr.870 din 28.07.2004 despre aprobarea Normelor pro-
vizorii de cheltuieli pentru elevii orfani şi cei aflaţi sub tutelă din 
instituţiile de învăţământ mediu de specialitate şi superior, şcolile de 
tip internat şi casele de copii.

Drept particularitate în planificarea cheltuielilor pentru aceste in-
stituţii este necesitatea includerii în statele de personal a cadrelor 
didactice: învăţători şi educatori, a căror fond de salarizare se calcu-
lează separat conform metodologiei practicate în cazul instituţiilor 
preşcolare şi medii.
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8.6. Planificarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor
Pregătirea cadrelor se efectuează în cadrul învăţământului de spe-

cilitate (colegii) şi superior.
Tipurile instituţiilor ce participă la pregătirea cadrelor le găsim în 

clasificaţia organizaţională la grupele:
059 – şcoli profesionale tehnice;
060 – şcoli profesionale tehnice de profil larg;
061 – şcoli profesionale tehnice de meserii;
062 – şcoli profesionale tehnice speciale;
063 – colegiile;
064 – universităţi, academii şi alte instituţii de învăţământ superior.
Devizul de cheltuieli pentru aceste instituţii se stabileşte în baza 

planului de înmatriculare şi promovare a lucrătorilor calificaţi şi a spe-
cialiştilor cu studii medii de specialitate şi superioare.

Cheltuielile pentru întreţinerea curentă a acestor instituţii de învă-
ţământ se compun din: 

salariul personalului pedagogic şi administrativ-gospodăresc;1. 
cheltuieli cu caracter gospodăresc (Codul economic 2223);2. 
burse.3. 

Salariul lucrătorilor pedagogici se determină în conformitate cu 
Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Pen-
tru corpul profesoral, categoriile de salarizare se determină în funcție 
de vechimea în muncă şi funcţia deţinută.

Tabelul 8.2. Categoria de salarizare a RTU pentru corpul profeso-
ral

Funcţia
Vechimea în muncă ştiinţifico-pedagogică

< 5 ani 5-10 
ani 10-15 ani 15-20 ani > 20 ani

Profesor 
universitar - 19 20 21 22
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Conferenţiar 
universitar - 18 19 20 21

Lector 
superior - 17 18 19 20

Lector 
universitar, 
asistent

15 16 17 18 18

Sursa: Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.

Pe lângă salariul de bază stabilit în baza RTU, pedagogii benefi-
ciază de sporuri şi suplimente, precum şi de ajutor material şi premii 
conform prevederilor legale.

Categoriile de salarizare pentru cadrele de conducere, personalul 
didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc se stabilesc în funcție 
de categoria instituţiei de învăţământ determinată pe baza numărului 
de studenţi, masteranzi, doctoranzi, postdoctoranzi pregătiţi din contul 
alocaţiilor bugetare:

Categoria I – peste 3000 de persoane; categoria II – 1000-3000 de 
persoane; categoria III – până la 1000 de persoane.

Tabelul 8.3. Categoriile de salarizare pentru cadrele de conducere 
şi administrativ-gospodăresc

Funcţia Categoria instituţiei de învăţământ
I II III

Rector 25 24 23
Prim-prorector 24 23 22

Prorector 23 22 21
Contabil-şef 18 17 16

Sursa: Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.
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Numărul total de ore incluse într-o normă pedagogică prevăd ore 
pentru laborator, prelegeri, seminare, consultaţii, colocvii, examene, 
conducerea şi controlul tezelor anuale şi de licenţă.

Tabelul 8.4. Salariile de funcție ale cadrelor didactice și ale perso-
nalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la 
buget

Nr. 
crt Funcția Salariul de 

funcție, lei
I. Învățământul superior

1 Rector 5.977
2 Profesor universitar 4.485
3 Conferențiar universitar 4.035
4 Lector universitar 3.734

5 Asistent universitar, formator, maestru de con-
cert, maistru de instruire, antrenor 3.289

II. Învățământul general și profesional tehnic

1
Profesor și învățător în învățământul general și 
profesional tehnic; funcții didactice în educația 
timpurie:
– cu studii superioare 3.289
– cu studii medii de specialitate, superioare de 
scurtă durată  sau profesionale tehnice postse-
cundare

2.983

2
Funcții didactice în învățământul general, cu 
excepția celor de profesor, de învățător și a 
funcțiilor didactice în educația timpurie:
– cu studii superioare 2.983
– cu studii medii de specialitate, superioare de 
scurtă durată sau profesionale tehnice postsecun-
dare

2.688
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3 Funcții didactice în învățământul profesional 
tehnic, cu excepția celei de profesor:

– cu studii superioare 2.983

– cu studii medii de specialitate, superioare de 
scurtă durată sau profesionale tehnice postsecun-
dare

2.688

Sursa: Anexa 11 din Lege n. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar. 

Cheltuielile de întreţinere a instituţiei date prevăzute la art.113 
se calculează ca şi în cazul instituţiilor preşcolare, în baza tarifelor 
existente şi a normelor de cheltuieli.

În devizul de cheltuieli al instituţiei superioare se determină se-
parat cheltuieli pentru secţia zi, fără frecvenţă, doctorat, masterat, 
filialele instituţiilor, cursuri de perfecţionare şi reciclare a cadrelor.

Fondul de salarizare cuprinde:
salariul personalului profesoral pentru angajaţii titulari;1. 
fondul de salarizare pentru plată pe ore;2. 
salariul pentru aparatul administrativ de conducere;3. 
salariul personalului gospodăresc.4. 

Lectori în cadrul instituţiei de învăţământ superior pot fi persoane 
invitate de la alte instituţii sau specialişti din economia naţională 
fiind angajaţi prin cumul pe cel mult 0,25-0,5 norme pedagogice şi 
sunt salarizaţi din fondul de salarizare pe ore.

Normele de salarizare se calculează având în vedere sarcina anu-
ală care diferă în funcție de postul, titlul şi gradul deţinut, pentru pro-
fesor constituind 650 ore/an, iar asistent universitar – 850 ore/an.

Pentru organizarea procesului de învăţământ, statele de profesori 
se determină după numărul de studenţi ce revin la un profesor, de 
regulă, 8 la 1 prof.
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În procesul de învăţământ sunt antrenate şi state de personal au-
xiliar:

laboranţi;- 
metodişti;- 
preparatori.- 

Numărul lor depinde de numărul de catedre, decanate, laboratoa-
re şi numărul de studenţi deserviţi.

Statele lucrătorilor administrativi se stabilesc luându-se în consi-
deraţie numărul studenţilor. 

Pondere considerabilă în cadrul devizului de cheltuieli pentru 
acest tip de instituţii sunt resursele financiare destinate plăţii burse-
lor. Conform Hotărârii Guvernului nr.1009 din 1.09.2006 cu privire 
la cuantumurile burselor în Republica Moldova, bursele sunt de trei 
tipuri:

de studii;•	
sociale;•	
de merit.•	

Cele de studii sunt de trei categorii: I – 720 lei (10%); II – 610 lei 
(20%); III – 560 lei (70%). 

Bursa socială este de 310 lei.
Cuantumul bursei de studii la ciclul II – 790 lei. 

Întrebări de autoevaluare:

1. Numiți și caracterizați etapele procesului educaţional în Repu-
blica Moldova. 

2. Numiți indicii de activitate pentru instituţii de învăţământ pre-
şcolare. 

3. Descrieți indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru 
învăţământ. 

4. Caracterizaţi sistemul de salarizare a lucrătorilor din sfera în-
văţământului din Republica Moldova. 
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TESTE-GRILĂ:

Pentru instituţii de învăţământ superior, indicii de activi-1. 
tate sunt:
numărul de studenţi;a) 
numărul de clase; b) 
numărul de grupe;c) 
numărul de locuri bugetare;d) 
numărul de instituţii de învăţământ.e) 
Fondul de salarizare al pedagogilor se determină pornind 2. 
de la:

a) numărul normelor pedagogice; 
b) numărul normelor pedagogice și numărul claselor;
c) mărimea medie lunară a salariului pe grupe de clase;
d) numărul normelor pedagogice şi mărimea medie lunară a sa-

lariului pe grupe de clase.
Cheltuielile pentru întreţinerea curentă a acestor instituţii 3. 
de învăţământ se compun din:
salariul personalului pedagogic şi administrativ-gospodăresc;a) 
cheltuieli cu caracter gospodăresc;b) 
cheltuieli de reparație capitală;c) 
burse;d) 
investiții.e) 

Completați tabelul:4. 

Vechimea în 
muncă

Sporul, în % faţă de salariul 
funcţiei,  ţinându-se cont de indemnizaţia de 
conducere

De la 2 la 5 ani
De la 5 la 10 ani
De la 10 la 15 ani
De la 15 la 20 ani
Peste 20 ani
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Completați tabelul:5. 
Funcţia Categoria instituţiei de învăţământ

I II III
Rector

Prim-prorector
Prorector

Contabil-şef

Numărul de grupe cu diferită durată de lucru, şi 6. 
anume:

grupe cu durata de lucru de 10 ore pe zi, cu norma de comple-	
tare = copii în grupă;
grupe cu durata de lucru de 12 ore pe zi, cu norma de comple-	
tare = copii în grupă;
grupe de durata de lucru de 24 de ore, cu norma de completare 	
= copii în grupă;
grupe de tip sanatorial, cu norma de completare = copii în gru-	
pă. 

Fondul de salarizare în domeniul învățământului public 7. 
cuprinde:

1) 
2) 
3) 
4) 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare si aplicare: 

1. Comparați sistemul învățământului în Republica Moldova cu 
procesul educațional în Uniunea Europeană.
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Aplicații pentru rezolvare
1. Problemă 
Determinaţi fondul anual de bursă al studenţilor la secţia de zi al 

instituţiei superioare de învăţământ, în total pe instituţie (inclusiv pe 
categorii I, II, III), dacă:

numărul studenţilor la 01.01.18 – 5.413;- 
vor fi înmatriculaţi – 1.300;- 
exmatriculaţi – 5% de la numărul celor înmatriculaţi;- 
absolvenţi – 1.820;- 
restabiliţi – 4% din numărul celor exmatriculaţi;- 
numărul mediu anual de elevi care vor primi bursa în anul 2018 - 
– 8%.

2. Problemă 
Calculaţi cheltuielile pentru conturile 2111, 2121 și 2122 pentru 

întreţinerea instituţiilor preşcolare ce se află în subordonarea direcţiei 
raionale a învăţământului, dacă:

Cheltuielile de casă pentru anul de dare de seamă au constituit 1. 
382.864 lei.

Contingentul mediu anual al copiilor în anul de dare de seamă:  2. 
în grupele cu frecvenţă de 9,5-10 ore pe zi – 320 de copii;  în grupele 
cu frecvenţă de 24 ore pe zi – 260 de copii.

Contingentul mediu anual al copiilor în anul de plan: în grupele 3. 
cu frecvenţă de 9,5-10 ore pe zi – 340 de copii; în grupele cu frecvenţă 
de 24 ore pe zi – 268 de copii.

Sunt prevăzute următoarele modificări la 01.07 a anului de 4. 
plan: vor fi deschise 9 grupe, inclusiv: în grupele cu frecvenţă de 9,5 
-10 ore pe zi – 3 grupe; în grupele cu frecvenţă de 24 ore pe zi – 6 
grupe.

Sunt prevăzute următoarele modificări la 01.09 a anului de plan: 5. 
vor fi închise 3 grupe, inclusiv: în grupele cu frecvenţă de 9,5-10 ore 
pe zi – 1 grupă; în grupele cu frecvenţă de 24 ore pe zi – 2 grupe.

Coeficientul de majorare a nivelului de salarizare al salariaţilor 6. 
din sfera bugetară, pentru anul de plan – va constitui 15,0%.
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În anul de plan se vor acorda fiecărui salariat a câte 34 de zile 7. 
concediu de odihnă.

În anul de plan fiecărui salariat se vor acorda premii şi ajutoare 8. 
materiale, în total, în mărimea unui salariu mediu lunar.

3. Problemă 
Calculaţi numărul mediu anual al copiilor şi cheltuielile bugetare 

pentru contul 21131 în devizul de cheltuieli al instituţiei preşcolare 
dacă: 

- numărul de copii la începutul anului = 470 de copii dintre care în 
grupe: 9,5 ore – 220; 12 ore – 250;

- la 1.07 anul planificat vor fi deschise 4 grupe 9,5-10 ore şi închise 
5 grupe 12 ore;

- numărul de zile frecventate de 1 copil pe an = 283;
- norma cheltuielilor bugetare privind contul 21131: 9,5 ore = 9,24; 

12 ore = 16,56.
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9. FINANŢAREA CHELTUIELILOR PENTRU 
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

9.1. Sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Re-
publica Moldova

9.2. Salarizarea lucrătorilor din sfera ocrotirii sănătăţii
9.3. Planificarea cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor medico- 

sanitare publice. fondul pentru achitarea serviciilor medicale

Obiective didactice: 
Cunoașterea structurii și funcțiilor sistemului asigurărilor •	
obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova
Prezentarea categoriilor de salarizare pentru personalul •	
medical
Estimarea și analiza cheltuielilor de întreţinere a instituţii-•	
lor medico-sanitare publice
Analiza sistemului actual de finanţare a ocrotirii sănătăţii.•	

Concepte-cheie: ocrotirea sănătăţii, sistemul asigurărilor obli-
gatorii de asistenţă medicală, instituţii medico-sanitare publice, 
asiguratul, persoana asigurată, asigurătorul, instituţia medicală, 
asistenţa medicală urgentă, asistenţă medicală primară, categorii-
le de salarizare, spor la salariu.

9.1. Sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală 
în Republica Moldova

 În ultimii ani, sistemul de sănătate din Republica Moldova s-a aflat 
într-un proces amplu de restructurări funcţionale şi administrative. Ţi-
nând cont de necesitatea schimbărilor în sistemul de sănătate, Minis-
terul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi-a concentrat eforturile asupra 
următoarelor obiective prioritare:

Elaborarea bazei legislative şi normative pentru implementarea •	
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
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Consolidarea sectoarelor de asistenţă medicală primară şi de •	
urgenţă.
Optimizarea fondului de paturi şi sporirea calităţii serviciilor •	
medicale.
Promovarea politicii medicamentului ţinând cont de necesitatea •	
formării reţelei instituţiilor farmaceutice de stat.
Stabilirea unui sistem eficient de evaluare şi acreditare a institu-•	
ţiilor medico-sanitare.
Crearea premiselor pentru implementarea în sistemul de sănă-•	
tate a relaţiilor economice şi contractuale dintre plătitori, furni-
zori şi consumatori de servicii medicale.

 Guvernul s-a angajat să introducă asigurările obligatorii începând 
cu 1 ianuarie 2004. Iniţiativa a fost bazată pe Legea cu privire la asigu-
rarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 februarie 
1998 şi modificările ulterioare.

Sistemul actual de finanţare a ocrotirii sănătăţii este direcţionat, în 
mare măsură, spre susţinerea infrastructurii, dar nu spre satisfacerea 
necesarului de asistenţă medicală prestată populaţiei. În aceste condi-
ţii, populaţia este impusă să achite prin plăţi directe majoritatea servi-
ciilor medicale.

Pentru ca investiţiile în sănătate să fie eficiente, ele trebuie să co-
respundă sistemului economic de piaţă, care este promovat în Repu-
blica Moldova, şi să cuprindă o componentă majoră de protecţie a 
păturilor defavorizate.

Majoritatea ţărilor din lume trec printr-un proces de reformă a sis-
temelor proprii de sănătate. Aceste reforme sunt, de obicei, de natură 
politică, dar reprezintă rezultatul constrângerilor economice sau finan-
ciare. Experienţa ne demonstrează însă că modificările în finanţarea 
sistemelor de sănătate sunt strâns legate de schimbările în organizarea 
sistemului însuşi, prin aplicarea metodelor eficiente de utilizare a re-
surselor materiale şi umane.

Scopul fundamental al reformelor sistemului de ocrotire a sănătăţii 
este creşterea speranţei de viaţă şi satisfacerea necesităţilor beneficia-



205

GESTIUNEA FINANȚELOR PUBLICE. Note de curs

rilor serviciilor medicale. 
Obiectivele politicii în domeniul ocrotirii sănătăţii sunt:

sporirea accesului populaţiei la servicii medicale calitative şi a) 
eficiente;

asigurarea echităţii în distribuţia efortului financiar pentru achi-b) 
tarea serviciilor medicale;

acoperirea universală a populaţiei cu servicii medicale de c) 
bază;

îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi acordarea acesto-d) 
ra în funcţie de necesităţi;

schimbarea statutului furnizorilor de servicii medicale şi sepa-e) 
rarea funcţiilor de procurare şi de prestare a acestor servicii.

Pentru atingerea acestor obiective, sunt necesare schimbări la nive-
lul finanţării, planificării şi furnizării serviciilor de sănătate.

Conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legis-
lative nr.173 din 10.04.2003, odată cu implementarea asigurării medi-
cale obligatorii, instituţiile medicale bugetare şi-au modificat statutul, 
devenind instituţii medico-sanitare publice la autogestiune, nonprofit. 
Prin aceste schimbări s-a obţinut o flexibilitate mai înaltă în finanţarea 
instituţiilor medicale şi în utilizarea resurselor. Experienţa acumula-
tă pe parcursul implementării demonstrează faptul că bugetul stabilit 
este utilizat mai eficient, iar accentul se pune pe îndeplinirea indicato-
rilor de performanţă, care reflectă în primul rând calitatea serviciilor şi 
satisfacerea necesităţilor medicale ale populaţiei asigurate.

Începând cu 1 decembrie 2004, instituţiile medico-sanitare publice 
din Republica Moldava au următoarele organe de conducere şi con-
trol:

Fondatorul (autoritatea administraţiei publice locale/centrale);•	
Consiliul administrativ;•	
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;•	
medicul-şef (directorul).•	

Subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt:
asiguratul;a) 
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persoana asigurată;b) 
asigurătorul;c) 
instituţia medicală.d) 

Finanţarea instituţiilor medico-sanitare publice se efectuează din 
cadrul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală constitu-
ite din mijloace financiare provenite din:

primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate •	
de către patroni din fondul de remunerare a muncii;
primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute •	
din salariu;
transferurile de la bugetul de stat calculate drept contribuţii pen-•	
tru categoriile de persoane, pentru calitatea de plătitor o îndepli-
neşte Guvernul Republicii Moldova;
veniturile obţinute de la categoriile de populaţie cărora li se •	
aplică tariful de asigurare în formă de numerar în sumă fixă;
mijloace financiare obţinute în urma aplicării amenzilor şi pe-•	
nalităţilor;
sume cu destinaţie specială.•	

Primele de asigurare obligatorie se stabilesc conform Legii cu privire 
la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, iar mări-
mea lor trebuie să fie suficientă pentru îndeplinirea Programului unic.

Plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
sunt:

unităţile, indiferent de tipul de proprietate sau forma juridică de a) 
organizare;

angajaţii unităţilor, indiferent de tipul de proprietate sau forma b) 
juridică de organizare;

autorităţile administraţiei publice centrale – pentru categoriile c) 
respective (copii 0-18 ani, pensionari, invalizi, şomeri, studenţi şi alţii, 
conform art.4 din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998);

persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în d) 
conformitate cu legislaţia;
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alte persoane cu domiciliul în Republica Moldova.e) 
Marimea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este 

revăzută şi calculată anual de către Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină şi aprobată de Parlament.

Categoriile de persoane neangajate pentru care plătitor al primelor 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este Guvernul:

1. copiii de vârstă prescolară;
2. elevii din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi mediu de cul-

tură generală;
3. elevii din învăţământul secundar profesional;
4. elevii din învăţământul mediu de specialitate (colegii) cu frec-

venţa la zi;
5. studenţii din învăţământul superior universitar cu frecvenţa la zi;
6. copiii neîncadraţi la învăţătură până la atingerea vârstei de 18 ani;
7. invalizii;
8. pensionarii;
9. șomerii înregistraţi oficial.
Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asis-

tenţă medicală, cărora li se calculează prima de asigurare în calitate 
de contribuţie procentuală la salariu şi la alte forme de retribuire a 
muncii, la onorarii:

1. Unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare.

2. Salariaţii angajaţi prin contract individual de muncă.
3. Deputaţii în Parlament.
4. Preşedinţii consiliilor raionale şi alte persoane cu funcţii eligibi-

le remunerate.
5. Judecătorii şi procurorii.
6. Asociatiile obstesti și fundațiile care nu desfașoară activitate 

economică, de producție, de comerț și de mediere.
7. Ambasadele, consulatele și alte misiuni permanente, situate pe 

teritoriul Republicii Moldova, care angajează cetățeni ai Republicii 
Moldova.
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8. Cetățenii Republicii Moldova angajați, în bază de contract, în 
proiecte, instituții și organizații internaționale, indiferent de sursa 
finanțării activităților acestora, dacă acordurile internaționale nu sti-
pulează altfel.

9. Persoanele angajate de către fondatorii de întreprinderi individu-
ale în baza unui contract individual de muncă.

10. Avocații și notarii, indiferent de forma juridică de organizare a 
activității, care au obținut licență în modul stabilit de lege. Pentru ca-
tegoriile menționate, primele de asigurare sunt calculate din onorariile 
primite pentru acordarea de servicii, după deducerea cheltuielilor de 
retribuire a muncii salariaților angajați în baza contractelor individu-
ale de muncă.

Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de 
asistență medicală cărora li se calculează prima de asigurare în suma 
fixă în valoare absolută:

1. persoanele neangajate care sunt asigurate din contul bugetului;
2. persoanele fizice care desfașoară activitate de întreprinzător în 

conformitate cu legislația;
3. titularii patentelor de întreprinător;
4. proprietarii de terenuri agricole care nu au transmis terenurile în 

arendă;
5. proprietarii de terenuri agricole constituiți în asociații de prelucra-

re colectivă a pamântului, indiferent de forma juridică de organizare;
6. persoanele fizice care arendează terenurile agricole în bază de 

contract;
7. fondatorii de întreprinderi individuale, inclusiv pensionarii (cu 

excepția celor din agricultură);
8. persoanele fizice care obțin venit din arendarea unităților de 

transport, localurilor, utilajelor și altor bunuri materiale (cu excepția 
arendei terenurilor agricole și arendei realizate în bază de patentă);

9. scriitorii, pictorii, artiștii.
Sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală are un ca-

racter obligatoriu şi va oferi tuturor cetăţenilor posibilităţi egale la ob-
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ţinerea unui volum definit de servicii medicale, acordate fără plată, 
prevăzute în Programul unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală, aprobat anual de Guvern. În el sunt incluse servicii medi-
cale considerate importante pentru societate şi necesare pentru men-
ţinerea şi refacerea sănătăţii.

În cadrul acestui Program, persoanele asigurate vor beneficia de 
următoarele tipuri de asistenţă medicală:

Asistenţă medicală urgentă la etapa prespitalicească acordată a) 
de serviciile raionale, municipale şi zonele de asistenţă medicală ur-
gentă;

Asistenţă medicală primară acordată de medicii de familie;b) 
Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu, acordată de c) 

medicul specialist de profil din secţiile consultative ale instituţiilor 
medicale spitaliceşti şi ale asociaţiilor medicale teritoriale;

Asistenţă medicală spitalicească acordată în instituţiile medi-d) 
cale spitaliceşti;

Servicii aferente asistenţei medicale, investigaţii costisitoare e) 
de laborator şi diagnostic;

Eliberarea medicamentelor compensate 100% pentru trata-f) 
mentul ambulatoriu al copiilor sub 5 ani, preparatelor ce conţin fier 
şi acid folic pentru femeile gravide şi a medicamentelor antihiper-
tensive compensate.

Asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească se acordă 
persoanelor asigurate în toate cazurile care ameninţă viaţa, în cazuri 
de pericol ce poate conduce la urmări şi complicaţii grave pentru 
pacientul respectiv şi în caz de pericol pentru sănătatea publică, pro-
vocate de maladiile acute, acutizarea maladiilor cronice, accidente, 
traume şi intoxicaţii, complicaţii din perioada gravidităţii şi la naşte-
re, care necesită intervenţie medicală urgentă. 

 Asistenţa medicală primară se referă la supravegherea sănătăţii 
şi volumul asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate înre-
gistrate la medicul de familie.
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 Asistenţa medicală spitalicească li se va presta persoanelor asigu-
rate în conformitate cu standardele medicale, aprobate de Ministerul 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Asistenţa medicală spitalicească se va acorda în cazurile când în urma 
examinării pacientului se constată o stare ce pune în pericol echilibrul 
normal al funcţiilor vitale ale organismului; când diagnosticul nu poate 
fi stabilit în condiţii de ambulatoriu sau pacientul necesită tratament sub 
supraveghere permanentă din partea lucrătorilor medicali.

Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu se acordă persoa-
nelor asigurate de către medicul specialist de profil, în scopul stabilirii 
diagnosticului şi/sau tacticii de tratament, în conformitate cu standar-
dele aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Serviciile aferente asistenţei medicale, investigaţiile costisitoare de 
laborator şi diagnostic se vor acorda persoanelor asigurate în instituţi-
ile medico-sanitare publice republicane şi municipale în conformitate 
cu lista de aşteptare întocmită de consiliile medicale consultative din 
Centrele medicilor de familie raionale şi municipale şi în baza limite-
lor stabilite de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

Eliberarea medicamentelor compensate 100% pentru tratamen-
tul ambulatoriu al copiilor sub 5 ani, a preparatelor ce conţin fier şi 
acid folic pentru femeile gravide şi a medicamentelor antihipertensive 
compensate se face conform Regulamentului Cu privire la asigurarea 
cu medicamente de bază a copiilor sub 5 ani, a gravidelor cu anemii 
şi a bolnavilor cu hipertensiune arterială în condiţii de ambulatoriu 
(inclusiv în staţionarele de zi) în cadrul asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală, modelele cărora au fost aprobate prin Hotărârile 
Guvernului Republicii Moldova nr.1636 din 18.12.2002.

Veniturile încasate la contul Companiei Naţionale de Asigurări în 
Medicină se repartizează în fondurile asigurărilor obligatorii de asis-
tenţă medicală în baza normativelor stabilite pentru fiecare fond în 
Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fon-
durilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 594 din 14 mai 2002. Astfel, în fondul de bază 
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se acumulează mijloace financiare în proporţie de 94%, iar în celelalte 
fonduri se vor acumula mijloace financiare în proporţie de câte 2%. 

În scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 
CNAM are dreptul să constituie, din contul mijloacelor obţinute din 
primele de asigurare, următoarele fonduri de asigurare:

fondul pentru achitarea serviciilor medicale;a) 
fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;b) 
fondul măsurilor de profilaxie;c) 
cheltuieli de administrare.d) 

În fondul pentru achitarea serviciilor medicale se acumulează 
mijloacele financiare în proporţie de 94% din cuantumul primelor de 
asigurare virate pe contul CNAM pe parcursul unui an. Aceste mijloace 
se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării Progra-
mului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care include:

asistenţă medicală primară;1. 
asistenţă de urgenţă;2. 
asistenţă medicală spitalicească;3. 
alte servicii aferente asistenţei medicale. 4. 

 În fondul de rezervă se acumulează sumele în proporţie de 2% din 
cuantumul primelor de asigurare virate pe contul Companiei pe parcur-
sul unui an şi din diferenţa dintre venituri şi cheltuielile efective ale fon-
dului de bază rămasă la finele anului de gestiune, cu excepţia datoriilor 
creditoare, formate în urma acordării serviciilor medicale. Mijloacele 
financiare acumulate în fondul de rezervă se utilizează pentru:

acoperirea cheltuielilor suplimentare, legate de îmbolnăviri şi •	
afecţiuni urgente a căror rată anuală depăşeşte media luată în 
baza calculării Programului unic pentru anul respectiv;
compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective legate de •	
achitarea serviciilor medicale curente şi contribuţiile acumulate 
(veniturile aşteptate) în fondul de bază;
echilibrarea şi compensarea diferenţei dintre cheltuielile efective ale •	
mijloacelor financiare acumulate în fondurile de bază ale agenţiilor 
teritoriale şi media pe ţară în situaţii temeinic motivate.
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Cuantumul mijloacelor financiare acumulate în fondul de rezervă 
nu poate depăşi cota de 25% din volumul cheltuielilor anuale ale fon-
dului de bază, calculate din media ultimilor trei ani.

În fondul măsurilor de profilaxie se acumulează suma provenită 
din defalcările în proporţie de 2% din cuantumul tuturor primelor de 
asigurare. Mijloacele financiare acumulate în acest fond se utilizează 
pentru acoperirea cheltuielilor legate preponderent de:

realizarea măsurilor de reducere a riscului de îmbolnăvire;•	
efectuarea examinărilor profilactice în scopul depistării precoce •	
a îmbolnăvirilor;
finanţarea manifestărilor de promovare a modului sănătos de •	
viaţă;
alte activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbol-•	
năvire, acceptate pentru finanţare de către Consiliul de admi-
nistrare al CNAM, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale.

Mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor adminis-
trative nu pot depăşi plafonul de 2% din cuantumul tuturor primelor 
de asigurare virate pe contul Companiei pe parcursul unui an. Acest 
fond se utilizează pentru:

salarizarea personalului angajat al CNAM şi al agenţiilor terito-- 
riale (ramurale);

scoperirea cheltuielilor de deplasare;- 
întreţinerea sistemului informaţional şi a infrastructurii organi-- 

zatorice;
efectuarea controlului calităţii serviciilor medicale şi a experti-- 

zelor respective;
cheltuieli operaţionale;- 
procurarea mijloacelor fixe şi a utilajului necesar;- 
cheltuieli de gospodărie şi birotică;- 
instruirea şi perfecţionarea cadrelor;- 
alte activităţi ce ţin de administrarea Companiei.- 
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Mijloacele financiare obţinute în urma aplicării acţiunilor de regres 
sau a penalizărilor, în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală, se repartizează în fondurile adminis-
trate de Companie după cum urmează:

 60% - în fondul de bază;
 20% - în fondul de rezervă;
 20% - în fondul măsurilor de profilaxie.
Nu se admite dezafectarea mijloacelor fondurilor asigurării obliga-

torii de asistenţă medicală în alte scopuri decât destinaţia lor proprie. 
Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 se 

aprobă la venituri în sumă de 5 160 098,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă 
de 5 260 098,4 mii lei, cu un deficit în sumă de 100 000,0 mii lei.

9.2. Salarizarea lucrătorilor din sfera ocrotirii sănătăţii
Condiţiile de salarizare prevăzute în Legea cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005 (capitolul 

Tabelul 9.1. Categoriile de salarizare pentru personalul medical

Ramurile și funcțiile Categoria de 
salarizare 

Personalul medical inferior, registrator medical, 
farmacist inferior, dezinfector 

6-7

Personal medical și farmaceutic cu studii medii de 
specialitate 

8-13

Felcer, moașă, dentist, ajutor de medic 9-14
Medici:
Profil chirurgical care operează în staționar; de 
urgență; endoscopiști

15-20

Alți medici specialiști 13-18
Farmacist 13-17

Sursa: Anexa 10 din Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar. 
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VI), se extind asupra personalului de bază din instituţiile medico-
sanitare publice (IMSP) şi de asistenţă socială finanţate de la buget, 
precum şi asupra personalului medical din instituţiile de învăţământ, 
alte instituţii medicale şi asupra altui personal de asistenţă socială, 
indiferent de subordinea lor departamentală.

Categoriile de salarizare pentru personalul medical se stabilesc în 
conformitate cu funcţia deţinută şi vechimea în muncă.

Medicii, medicii cu funcţii de conducere, personalul medical cu 
studii medii speciale şi farmaciştii, pentru categoriile de calificare 
superior, I şi II, benefeciază de sporuri la salariu în mărime de, 50, 
40 şi 30% faţă de salariul funcţiei.

În funcţie de specificul ramural de activitate, personalul IMSP 
mai beneficiază de următoarele sporuri la salariul de bază:

Spor pentru vechime în muncă în condiţii deosebite stabilit: a) 
Medicilor din Consiliul Republican de Expertiză Medicală a •	
Vitalităţii, pentru primii trei ani de muncă şi pentru fiecare doi 
ani următori - în mărime de până la 10% din salariul funcţiei, 
cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 30% din salariul 
funcţiei;
Personalului din subdiviziunile care combat infecţii extrem de •	
periculoase – în mărime de până la 10% din salariul funcţiei 
pentru fiecare an lucrat, cuantumul maxim al sporului nu va 
depăşi 40% din salariul funcţiei;
Personalului antrenat nemijlocit în profilaxia şi combaterea •	
maladiilor HIV/SIDA – în mărime de până la 10% din salariul 
funcţiei pentru fiecare an lucrat, cuantumul maxim al sporului 
nu va depăşi 60% din salariul funcţiei;
Spor pentru condiţii nefavorabile – personalului care lucrează b) 

în condiţii periculoase, dăunătoare sau în condiţii de risc;
Spor la salariu:c) 
în mărime de 20% – personalului din şcolile-internat pentru•	  
copii orfani şi fără tutelă, azilurile pentru bătrâni şi invalizi, 
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centre republicane de reabilitare şi recuperare, centre de pla-
sament;
în mărime de 30% – personalului internatelor psihoneurologice, •	
centrelor psihosociale de reabilitare, caselor-internat pentru co-
pii cu deficienţe mintale;
în mărime de 10% – personalului medical şi farmaceutic în ca-•	
drul cărora activează clinici şi catedre universitare;
Spor la salariu pentru condiţii specifice în activitate – în mări-d) 

me de 15%, personalului medical şi în mărime de 10% – personalului 
nemedical din cadrul Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare 
a Aparatului Guvernului.

Pentru mobilizarea la domiciliu, în vederea efectuării serviciului 
de seară sau pe timp de noapte, în zilele de odihnă şi de sărbători, 
medicilor indiferent de timpul şi locul asistenţei li se acordă un su-
pliment de plată în mărime de 50% din salariul funcţiei pentru fiecare 
oră lucrată, iar pentru personalul medical ce acordă asistenţă medicală 
de urgenţă, suplimentul consituie 100% din salariul funcţiei pentru 
fiecare oră lucrată noaptea.

 În scopul premierii şi acordării ajutorului material lucrătorilor din 
sfera IMSP se planifică mijloace în mărimea fondului de salarizare 
pentru o lună pe an.

 9.3. Planificarea cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor 
medico-sanitare publice

Planificarea cheltuielilor de întreţinere a IMSP se efectuează în ca-
drul devizului de venituri şi cheltuieli întocmit anual, în baza indicilor 
de activitate şi a normelor de consum. Indicii de activitate se deose-
besc în funcție de tipul instituţiei medico-sanitare:

Pentru instituţiile spitaliceşti, indicii de activitate sunt: 
nr. paturilor;•	
nr. pat * zile.•	
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Numărul paturilor se determină pentru începutul şi sfârşitul anului, 
şi în mărime medie anuală. Numarul la începutul anului de plan este 
egal cu numărul de la sfârşitul anului precedent. 
Nr. mediu anual al paturilor = Nr. la începutul anului + (N1*L1)/12-
(N2*L2)/12
Nr. la sfârşitul anului de plan = Nr. la începutul anului + N1-N2
Nr. pat * zile = Nr. mediu anual al paturilor * Nr. zilelor de funcţio-
nare a unui pat pe an

Pentru instituţiile de tip ambulator, indicii de activitate sunt:
nr. vizitelor;•	
volumul anual de lucru.•	

Aceşti indicatori se calculează pe fiecare specialitate şi pe policli-
nică în întregime.
Nr. vizitelor = Norma de lucru pe oră (bolnavi) * Norma de lucru pe 
zi (ore)
Volumul anual de lucru = Nr. vizitelor * Nr. zilelor de lucru pe an

Toate articolele de cheltuieli se determină în conformitate cu me-
todologia aplicată pentru instituţiile de învăţământ public. Pondere 
deosebită în cadrul cheltuielilor pentru întreţinerea IMSP o are contul 
21131 „Compensaţie pentru alimentaţie” şi procurarea medicamente-
lor şi a materialelor de pansament. Ele se determină ca produs între 
nr.mediu anual al paturilor sau nr. vizitelor * nr. zilelor * norma (de 
alimentare sau de procurare a medicamentelor). Aceste norme diferă 
în funcție de tipul instituţiei şi a secţiei. 

Întrebări de autoevaluare:

1. Numiți indicii principali de planificare a cheltuielilor de întreţi-
nere a instituţiilor medico-sanitare publice. 

2. Numiți organele de conducere şi de control pentru instituţiile 
medico-sanitare publice din Republica Moldava.

3. Numiți fondurile de asigurare care CNAM are dreptul să consti-
tuie, din contul mijloacelor obţinute din primele de asigurare.
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TESTE-GRILĂ:

Obiectivele politicii în domeniul ocrotirii sănătăţii sunt:1. 
a) sporirea accesului populaţiei la servicii medicale calitative şi 

eficiente;
b) finanțarea cheltuielilor de întreţinere a instituţiilor medico-

sanitare din bugetul de stat;
c) asigurarea echităţii în distribuţia efortului financiar pentru achi-

tarea serviciilor medicale;
d) introducerea serviciilor medicale private;
e) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi acordarea acesto-

ra în funcţie de necesităţi.
Subiecţii asigurării obligatorii de asistenţă medicală sunt:2. 

a) asiguratul;
c) Ministerul Sănătăţii;
d) CNAM;
e) instituţia medicală;
f) pensionarii.

Pentru instituţiile spitaliceşti, indicii de activitate sunt:3. 
a) nr. paturilor;
b) nr. vizitelor;
c) nr. pat * zile;
d) volumul anual de lucru.

Pentru instituţiile de tip ambulator, indicii de activitate 4. 
sunt:
nr. vizitelor;a) 
nr. paturilor; b) 
volumul anual de lucru;c) 
nr. pat * zile.5) 
Comparați sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 5. 
medicală în Republica Moldova și Germania:

 Republica Moldova     Germania
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Comparați sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 6. 
medicală în Republica Moldova și SUA:

 Republica Moldova            SUA

Completați formulele de calcul:7. 
Nr. mediu anual al paturilor = + ( * )/12-( * ) /
Nr. la sfârşitul anului de plan = + - 
Nr. pat * zile = Nr. * Nr. 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 

1. Caracterizaţi sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medi-
cală în Republica Moldova. 

Aplicații pentru rezolvare

1. Problemă 
Calculaţi mărimea cheltuielilor privind contul 21131 și procurarea 

medicamentelor şi a materialelor de pansament al spitalului orăşenesc 
de copii, dacă:

Numărul paturilor la începutul anului de plan: în secţia Chirur-1. 
gie – 121 de unităţi, în Traumatologie – 93 de unităţi, în Reanimare 
– 41 de unităţi.

Numărul de zile de funcţionare a unui pat pe an: în secţia Chirurgie 2. 
– 218 zile, în Traumatologie – 293 de zile, în Reanimare – 268 de zile.

În anul de plan se vor efectua următoarele modificări: la 06.05 3. 
numărul paturilor în secţia Reanimare se va mări cu 5 unităţi, de la 17.08 
în secţia Traumatologie numărul paturilor se va micşora cu 18 unităţi, 
iar de la 09.01 numărul paturilor în secţia Chirurgie se va mări cu 9 
unităţi.

Normativul cheltuielilor bugetare privind procurarea medica-4. 
mentelor şi a materialelor de pansament: în secţia Chirurgie – 21 lei, 
în Traumatologie – 26,8 lei, în Reanimare – 37 lei.
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Normativul cheltuielilor bugetare privind alimentaţia unui copil 5. 
pe zi: în secţia Chirurgie – 23.8 lei, în Traumatologie – 19,1 lei, în 
Reanimare – 35 lei.

2. Problemă 
Calculaţi mărimea fondului anual de salarizare a personalului me-

dical al spitalului, precum şi cheltuielile pentru conturile 2111, 2121 și 
2122 (privind personalul medical), pentru anul 2018, dacă:

Mărimea fondului anual privind salariul de bază pe un post me-1. 
dical, în anul de gestiune, a constituit: pentru personalul medical de 
categoria superioară – 31.340 lei, pentru personalul medical de cate-
goria întâi – 29.800 lei, pentru personalul medical de categoria a doua 
– 19.300 lei.

Numărul posturilor medicale, pentru anul de gestiune: pentru 2. 
personalul medical de categoria superioară – 11 unit., pentru persona-
lul medical de categoria a doua – 6 unit., pentru personalul medical de 
categoria întâi – 5 unit. 

În anul de plan se planifică următoarele schimbări, privind numă-3. 
rul posturilor medicale: personalul medical de categoria superioară – se 
va mări cu 2 unit., personalul medical de categoria întâi – se va mări cu 3 
unit., personalul medical de categoria a doua – se va micşora cu 2 unit.

Coeficientul de majorare a nivelului de salarizare al salariaţilor 4. 
din sfera bugetară, pentru anul de plan – va constitui 8%.

În anul de plan se vor acorda fiecărui salariat câte 28 de zile 5. 
concediu de odihnă.

În anul de plan fiecărui salariat se vor acorda premii şi ajutoare 6. 
materiale, în total, în mărimea unui salariu mediu lunar.

3. Problemă 
Calculaţi volumul anual de lucru pentru fiecare specialitate şi pen-

tru policlinică în întregime, precum şi cheltuielile privind procurarea 
medicamentelor şi a materialelor de pansament, în întregime pe poli-
clinică, dacă:
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Specialitatea Nr. 
de

pos-
turi

Norma de 
lucru
pe oră

Numărul 
orelor de 

lucru pe zi

Norma de 
cheltuieli 
privind 

procurarea 
medicam. 
şi a mater. 
de pansa-

ment

Poli-
clinică

Do-
mici-

liu

Poli-
clinică

Do-
mi-
ciliu

1. Terapeut 11 3 4 5 3 8,9
2. ORL 3 5 3 3 3 6,4
3. Dermatolog 1 4 4 4 4 7,8
4. Neurolog 5 3 - 8 - 18
5. Ginecolog 9 3 - 8 - 16,4

Numărul zilelor de lucru, media pe an – 295.
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10. FINANŢAREA CHELTUIELILOR PENTRU 
SERVICIILE PUBLICE GENERALE

10.1. Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale
10.2. Particularităţile salarizării funcţionarilor publici

Obiective didactice: 
Cunoașterea particularităților finanţării cheltuielilor pen-•	
tru serviciile publice generale
Clasificarea sarcinilor principale ale serviciului public•	
Calcularea salariului funcţionarilor publici•	
Planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului ad-•	
ministrativ de stat

Concepte-cheie: serviciul public, cheltuieli pentru serviciile pub-
lice generale, persoane cu funcţii de răspundere, funcţionar public, 
funcţii publice, consilier de stat, salariul de bază, grile de salarii, 
sporuri.

10.1. Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice 
generale

Activitatea instituţiilor ce prestează servicii publice generale este 
reglementată de Legea Republicii Moldova privind serviciul public 
nr.443-XIII din 04.05.95. În conformitate cu prevederile acestei legi, 
serviciul public înseamnă totalitatea autorităţilor publice şi activita-
tea persoanelor ce ocupă posturi în aparatul acestor organe, îndreptată 
spre realizarea împuternicirilor acestor autorităţi în scopul dezvoltării 
economiei, culturii, sferei sociale, promovării politicii externe, apără-
rii ordinii de drept şi asigurării securităţii naţionale, ocrotirii drepturi-
lor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. 

Sarcinile principale ale serviciului public sunt:
executarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei;	
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apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice 	
şi juridice, ale autorităţilor publice locale, asigurarea exercitării 
lor;
asigurarea unei activităţi eficiente autorităţilor publice în con-	
formitate cu scopurile, sarcinile şi competenţele lor, prevăzute 
de legislaţie;
perfecţionarea organizării activităţii administraţiei publice, a 	
pregătirii profesionale a funcţionarilor publici.

Persoanele cu funcţii de răspundere sunt funcţionarii publici în-
vestiţi cu atribuţii în vederea exercitării funcţiilor autorităţilor publice 
sau a acţiunilor administrative de dispoziţie şi organizatorico-econo-
mice.

Funcţionar public este persoana care ocupă funcţie de stat remu-
nerată şi care dispune de ranguri şi grade, stabilite în conformitate cu 
principiile legii.

Funcţiile publice sunt de trei ranguri:
Rangul I include funcţiile de conducere din autorităţile publice 	
centrale, funcţiile de conducere din autorităţile administraţiei 
publice a UTA;
Rangul II include funcţiile de conducere din unităţile autorităţi-	
lor publice centrale, funcţionarii de execuţie din aceste autorităţi 
şi funcţionarii de conducere din administraţia publică locală;
Rangul III include celelalte funcţii din autorităţile publice.	

Pentru fiecare rang se stabilesc trei grade de calificare ale funcţio-
narilor publici:

rangul I:1. 
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I;	
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II;	
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa III;	
rangul II:1. 
consilier de stat de clasa I;	
consilier de stat de clasa II;	
consilier de stat de clasa III;	
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rangul III:2. 
consilier de clasa I;	
consilier de clasa II;	
consilier de clasa III;	

Trecerea funcţionarului public într-un alt grad de calificare se face 
succesiv, în corespundere cu pregătirea profesională, cu rezultatele 
muncii şi ale atestării, cu vechimea în grad de cel puţin doi ani. Gra-
dele de calificare se conferă pe viaţă. La încadrarea în serviciul public 
şi ulterior în fiecare an, funcţionarul public este obligat să prezinte 
declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.

10.2. Particularităţile salarizării funcţionarilor publici
Retribuirea muncii trebuie să asigure funcţionarilor publici condiţii 

materiale pentru exercitarea independentă a atribuţiilor, să contribuie 
la completarea autorităţilor publice cu cadre competente, să încura-
jeze conştiinciozitatea şi spiritul de iniţiativă. Retribuirea muncii se 
constituie din:

salariul de bază care se stabileşte în raport cu responsabilitatea 	
şi competenţa atribuţiilor, precum şi cu nivelul de pregătire ne-
cesar funcţiei ocupate;
sporurile la salariul de bază:	
pentru grad de calificare;1. 
pentru vechime în muncă;2. 
pentru înalta competenţă profesională, intensitate a muncii, 3. 

precum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră;
pentru păstrarea confidenţialităţii;4. 
pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine.5. 
premiul pentru rezultatele activităţii curente.	

Grilele de salarii sunt stabilite prin Legea cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005. 
Sporul la salariu pentru grad de calificare se plăteşte în următoarele 
mărimi:
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Tabelul 10.1. Sporul la salariu pentru grad de calificare

GRADUL Sporul lunar, 
lei

consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I 500
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II 450
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa III 400

consilier de stat de clasa I 375
consilier de stat de clasa II 350
consilier de stat de clasa III 300
 consilier de clasa I 275
 consilier de clasa II 250
 consilier de clasa III 200

Sursa: Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.

2. Sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în 
procente faţă de salariul de bază, ţinându-se cont de sporul lunar pen-
tru grad de calificare, în următoarele mărimi:

Tabelul 10.2. Sporul pentru vechimea în muncă
Vechimea în muncă Sporul, %

2-5 ani 15
5-10 ani 25
10-15 ani 30
15-20 ani 35

Peste 20 ani 40
Sursa: Legea RM cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 

nr.355-XVI din 23 decembrie 2005.

Sporul pentru vechime în muncă, stabilit, se majorează cu 1% pen-
tru fiecare an lucrat în serviciul public, realizat cu începere de la 27 
august 1991, dar nu mai mult de 20%.

3. Pentru înalta competenţă profesională, intensitate a muncii, pre-
cum şi pentru îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, funcţio-
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narii publici pot beneficia de un spor la salariu, calculat la salariul de 
bază, ţinându-se cont de sporul pentru vechime în muncă. Categoriile 
de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi cuantumul mij-
loacelor alocate pentru acordarea acestuia se stabilesc de Guvern şi, 
respectiv, de Parlament.

4. Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţii-
le sau documentele de care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiunii, funcţi-
onarii publici primesc lunar un spor de până la 20% din salariul de bază.

5. Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi stră-
ine se stabilesc funcţionarilor publici ca şi celorlalţi lucrători bugetari.

În scopul premierii se utilizează mijloacele fondului de salarizare, 
în mărime de șase fonduri lunare pe an, calculate în raport cu salariile 
de bază, ţinându-se cont de sporul pentru vechimea în muncă, iar pen-
tru acordarea ajutorului material – mijloace în limitele a două fonduri 
medii lunare de salarizare pe an.

Întrebări de autoevaluare:

Definiți serviciul public.1. 
Caracterizați persoanele cu funcţii de răspundere.2. 

TESTE-GRILĂ:

Sarcinile principale ale serviciului public sunt:1. 
executarea prevederilor Legii cu privire la sistemul de salarizare a) 
în sectorul bugetar nr.355-XVI din 23 decembrie 2005;
apărarea drepturilor instituțiilor și organizațiilor b) 
internaționale;
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor c) 
fizice şi juridice, ale autorităţilor publice locale, asigurarea 
exercitării lor;
perfecţionarea organizării activităţii administraţiei publice, a d) 
pregătirii profesionale a funcţionarilor publici;
utilizarea resurselor financiare din bugetul de stat.e) 
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Funcţionar public este:2. 
persoana care ocupă funcţie de stat remunerată;a) 
persoana care dispune de ranguri şi grade, stabilite în b) 
conformitate cu principiile legii;
persoana care ocupă funcţie de stat remunerată şi care dispune c) 
de ranguri şi grade, stabilite în conformitate cu principiile 
legii;
persoana care activează în domeniul sectorului public.d) 
Funcţiile publice sunt de:3. 
trei ranguri;a) 
patru ranguri;b) 
сinci ranguri.c) 
Retribuirea muncii se constituie din:4. 
salariul de bază; a) 
concediale; b) 
fondurile financiare suplimentare;c) 
sporurile la salariul de bază.6) 

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 

Descrieți particularităţile salarizării funcţionarilor publici în 1. 
Republica Moldova. 
Caracterizaţi sistemul serviciilor publice generale în Republica 2. 
Moldova. 
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11. DEFICITUL BUGETAR ŞI DATORIA PUBLICĂ

11.1. Conceptul de deficit bugetar şi sursele de finanţare ale defici-
tului

11.2. Teoremele echilibrului bugetar
11.3. Conceptul de datorie publică
11.4. Nivelul, structura şi dinamica datoriei publice a Republicii 

Moldova
11.5. Interdependenţa şi interacţiunea deficitului bugetar şi a dato-

riei publice

Obiective didactice: 
Cunoașterea conceptului de „deficit bugetar”•	
Formularea conceptului de „datorie publică”•	
Prezentarea teoremelor bugetare•	
Analiza structurii şi dinamicii datoriei publice a Republicii •	
Moldova
Compararea deficitului bugetar şi a datoriei publice•	
Analiza nivelului datoriei publice a RM.•	

Concepte-cheie: deficit bugetar, deficit primar, deficit total, deficit 
structural, deficit ciclic, împrumut de stat, surse externe, echilibru 
bugetar, excedent bugetar, datorie publică, datorie externă, datorie 
publică internă, efort financiar.

11.1. Conceptul de deficit bugetar şi sursele de finanţare 
ale deficitului

Între problemele acute ale politicii bugetare moderne un loc aparte 
ocupă deficitul bugetar şi datoria de stat. Deficitul bugetar este depăşi-
rea cheltuielilor bugetare către venituri. Problema deficitului bugetar 
în timpul de faţă a devenit mai acută şi răspândită pe larg în lume faţă 
de anii precedenţi. Deficitul bugetar a fost prezent în anumite ţări în 
perioade aparte ca rezultat al scăderii economice temporare. În anii 
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’90 deficitul se manifestă permanent în legătură cu formarea statelor 
noi în Europa de Est şi colapsul Uniunii Sovietice. În timpul de faţă 
este greu de găsit o ţară, fie ea dezvoltată sau în curs de dezvoltare, 
fără deficit bugetar substanţial. În multe state el a devenit insensibil la 
schimbarea ciclului de business şi nu dispare în caz de îmbunătăţire a 
situaţiei economice.

Drept cauză a dezechilibrului fiscal putem enumera mai mulţi fac-
tori, dar se evidenţiază unii factori de bază. Pentru deficitul bugetar 
al statelor Europei de Est, sunt determinaţi patru factori, deficitele lor 
bugetare sunt finanţate în general prin acordarea creditelor şi în prin-
cipal a creditelor externe.

Prima cauză a dezechilibrului fiscal este faptul că veniturile pri-
mite sunt des îndreptate la consum în locul investirii. Economia şi 
sistemele fiscale ale multor ţări devenite independente depind puternic 
de exportul unui sau mai multor obiecte de consum. Când preţurile la 
aceste obiecte se majorează are loc formarea rezervei fiscale, în anii 
’80- începutul anilor ’90 preţurile la bunurile de consum s-a majorat 
brusc şi acest fapt direct, sau indirect, a adus la majorarea veniturilor 
de la impozitele pe export. În majoritatea cazurilor, aceasta duce la 
majorarea temporară a resurselor fiscale, care nu au fost îndreptate la 
scopurile primordiale, aşa ca micşorarea deficitului bugetar sau achi-
tarea datoriei de stat. Dimpotrivă, aflate sub presiunea politică, guver-
nele au utilizat aceste mijloace pentru majorarea consumului public. 
Când preţurile la bunurile pentru consum au scăzut, s-a constatat că 
consumul public nu mai poate fi finanţat de către veniturile care la fel 
au scăzut.

A doua cauză a deficitului este un rezultat al funcţionării inefici-
ente a sistemului fiscal, care, în majoritatea ţărilor, se caracterizează 
prin inflexibilitatea veniturilor fiscale în raport cu fluctuaţia preţurilor, 
precum şi incapacitatea de a se adapta automat la aceste fluctuaţii. Ca 
rezultat se micşorează raportul veniturilor către produsul intern brut 
(PIB), în acelaşi timp, raportul cheltuielilor către PIB rămâne fără 
schimbare. Acest fapt se manifestă ca o sursă a deficitului bugetar.
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A treia cauză a dezechilibrului fiscal este creşterea cheltuielilor pu-
blice, a cărei cauză este sau proiectele capitale ambiţioase, adoptate în 
legătură cu necesitatea majorării salariilor şi pensiilor, sau sub acoperi-
rea „politicii social orientate”. Cercetările recente ale Fondului Monetar 
Internaţional au arătat că, în 25 ţări, care sunt în proces de dezvoltare 
(noi independente şi ex-sovietice), întreprinderilor publice le revin trei 
pătrimi din deficitul bugetar în anii ’90. Întreprinderile publice joacă 
rolul semnificativ în acumularea datoriei externe a oricărei ţări.

În final, în unele ţări, dezechilibrul fiscal apare ca rezultat al inca-
pacităţii Guvernului de a adopta o soluţionare economică, bazată pe 
venituri reale, care sunt legate de agravarea condiţiilor comerciale. 
Ca exemplu, guvernele multor ţări-importatori de petrol nu au promo-
vat politica reducerii consumului public intern, în timp ce majorarea 
bruscă a preţurilor la petrol şi gaz a dus la reducerea venitului naţional 
real. În alte ţări guvernele au susţinut preţurile interne la petrol prin 
reducerea impozitului la petrol, reducerea importului petrolului sau 
prin întreţinerea cursului de schimb.

Deficitul care se bazează pe diferenţa dintre suma cheltuielilor pu-
blice ocazionate cu plăţile prin transferuri şi cele prin cumpărare de 
bunuri şi servicii publice şi suma veniturilor fiscale este considerat 
deficit primar. Dacă la deficitul primar se adaugă plăţile de dobânzi 
aferente împrumuturilor de stat, înscrise în buget sub formă de cheltu-
ială publică, se obţine deficitul total.

Atunci când deficitul de stat este raportat la o economie care asigu-
ră folosirea deplină a forţei de muncă, se poate vorbi de buget ajustat 
în mod ciclic, care este definit ca surplusul sau deficitul bugetar care 
va exista, dacă economia asigură folosirea deplină a forţei de muncă, 
adică dacă venitul naţional obţinut este egal cu venitul naţional poten-
ţial.

Deficitul total înregistrat într-un an poate fi divizat în două com-
ponente:

1. deficitul structural, care are loc atunci când bugetul ajustat în 
mod ciclic este în deficit; 
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2. deficitul ciclic, care este definit ca deficitul bugetar total minus 
deficitul structural.

Dacă puterea publică nu găseşte potrivită sau posibilă ajustarea 
cheltuielilor publice la nivelul veniturilor fiscale, atunci se pune pro-
blema finanţării deficitului bugetar aprobat. Această problemă are 
două moduri de rezolvare: prin emisiune monetară şi prin împrumut 
de stat.

Procesul emisiunii monetare, adică vânzarea de active lichide 
băncilor comerciale, este numit „monetizarea deficitului” şi are un 
pronunţat caracter inflaţionist. În mod practice, fenomenul se produce 
astfel: Ministerul Finanţelor poate vinde titluri de stat (bonuri de teza-
ur sau alte instrumente specifice) Băncii Naţionale, care în acest mod 
„acordă împrumut” Ministerului Finanţelor (statului), determinând 
astfel scăderea volumului valoric al titlurilor de stat. 

Pe măsură ce Banca Naţională cumpără titluri de stat, ea oferă băn-
cilor comerciale rezerve suplimentare de active lichide şi astfel creşte 
cantitatea de bani din economie. Banca Naţională poate cumpăra ti-
tluri de stat de pe piaţa secundară pentru determinarea vânzărilor de 
astfel de titluri, ceea ce constituie un echivalent modern al emisiunii 
monetare.

Monetizarea deficitului afectează economia crescând cheltuielile 
totale datorită creşterii cheltuielilor publice şi a celor private, ca urma-
re a creşterii ofertei monetare. Pe de altă parte, un nivel ridicat al veni-
tului naţional va conduce la creşterea nevoii de bani pentru tranzacţii 
şi în scopuri de precauţie. Deşi se poate prognoza cu certitudine că 
venitul naţional va creşte, efectul monetizării deficitului asupra ratei 
dobânzii este incert, deoarece are loc o creştere atât a ofertei, cât şi a 
cererii de monedă.

Monetizarea deficitului bugetar este, în mod clar, inflaţionistă până 
în momentul în care economia se îndreaptă spre un nou echilibru pe 
termen lung, cu un nivel ridicat al preţurilor. Mai mult, dacă guvernul 
decide să urmeze această politică an de an, va rezulta o creştere cores-
punzătoare a ofertei monetare, adică o continuare a inflaţiei.
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Un exemplu de monetizare a deficitului îl reprezintă Mexicul ani-
lor ‘80, când baza monetară a crescut cu 80-90% pe an, determinând o 
creştere a ratei inflaţiei cu 100-130% pe an în acea perioadă. Exemplul 
Mexicului trebuie să constituie un avertisment pentru orice tentaţie în 
utilizarea creaţiei monetare pentru finanţarea deficitului.

A doua modalitate de finanţare a deficitului bugetar aprobat este 
împrumutul de stat. Sub raport juridic, împrumutul de stat apare ca o 
înţelegere intervenită între o persoană juridică sau fizică, pe de o parte, 
şi stat, pe de altă parte, prin care prima consimte să pună la dispoziţia 
statului o sumă de bani, sub formă de împrumut, pe o perioadă deter-
minată, iar acesta din urmă se angajează să o restituie la scadenţă şi să 
achite „preţul” curent.

Indiferent de cauzele apariţiei, deficitul bugetar necesită finanţare 
pe care statul o obţine fie în urma împrumutului de la populaţie, ceea 
ce duce la crearea datoriei interne (dar nu atinge generaţiile viitoare), 
fie prin recurgerea la împrumuturi externe (unde generaţia viitoare va 
suporta povara datoriei statului).

Sursele de finanţare ale deficitului bugetar:
Sursele externe
Granturi. Acestea sunt sursele mai des atrase, deoarece nu duc la 

creşterea datoriei externe a statului, fiind o simplă finanţare, dar nu 
sursă de venit. Ele nu sunt totdeauna ieftine, dar pot fi acordate în 
schimb la o purtare politică sau economică specifică a statului – re-
cipient. Există trei tipuri de granturi. Unele sunt acordate în mod de 
valută străină sau naţională. Ţara-donator poate oferi ţării-recipient o 
sumă anumită în valută străină pentru finanţarea deficitului ei. Mani-
festarea grantului în valută naţională depinde de cursul de schimb. În 
caz că deficitul este legat de necesitatea achitării peste hotare a statului 
(pentru achitarea importului sectorului public sau deservirii datoriei 
externe), grantul poate fi utilizat pentru aceste necesităţi. Granturile 
pot fi acordate sub formă de anumite mărfuri, ca exemplu grâu, orez 
şi altele (acordul cu USAID pentru cumpărarea grâului în SUA). Bu-
nurile numite mai sus pot fi realizate la piaţa internă şi pot fi atrase la 
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finanţarea deficitului bugetar, sau aceste bunuri se utilizează direct ca 
mod de achitare. Al treilea tip de granturi-aceastea sunt granturile, 
acordate pentru finanţarea proiectelor. Ca exemplu, ţara-donator se 
obligă să sporească toate cheltuielile asociate cu realizarea proiectului 
concret.

Credite concesionale. Caracteristica specifică a acestor credite este 
dobânda mai joasă în comparaţie cu dobânda de piaţă, perioada pre-
ferenţială însemnată şi perioada lunga de achitare. Aceste credite pot 
fi atrase de instituţii guvernamentale sau străine (Banca Internaţională 
de Reconstrucţii şi Dezvoltare; Banca Europeană de Reconstrucţii şi 
Dezvoltare). Toate aceste credite conţin caracteristicile grantului în 
aşa sens, că volumul real al deservirii costă mai puţin decât la un credit 
comercial obişnuit. Dar datoria statului se majorează, dacă elementul 
grantului în creditul de concesiune înlocuit de finanţare comercială. 
Din altă parte, disponibilitatea acestor credite provoacă ţara-recipient 
să împrumute mai mult şi mai mult, şi să fie atrasă la o cheltuială capi-
tală cu o productivitate mai joasă, deşi trebuie să fie invers.

Credite comerciale. Ele vin de la băncile comerciale, furnizori stră-
ini sau de la guverne străine. Termenele achitării lor variază de la câte-
va luni până la zeci de ani, costul lor mai înalt, ele vor majora povara 
datoriei pentru generaţiile viitoare. În caz că băncile comerciale au li-
chiditate şi evaluarea perspectivelor statului-recipient este optimistă şi 
dacă statul doreşte să achite un surplus la acest credit, sursa dată poate 
fi substanţială. Însă ţara poate fi înlăturată de la aşa sursă în momentul 
când are nevoie de ea. Aceasta înseamnă că o influenţă însemnată asu-
pra acestei surse de finanţare efectuează politica statului, care convinge 
băncile în faptul că statul poate deservi creditul acordat.

Reducerea averii străine. Această sursă de finanţare a deficitului 
bugetar este mai puţin atrăgătoare. Majoritatea ţărilor acumulează 
avere străină, care este proprietate publică. Averea poate fi sub formă 
de valută străină, care este proprietatea băncii centrale, depozite stră-
ine- proprietatea guvernului sau sub formă de avere străină, inclusiv 
acţiunile companiilor străine. Deficitul bugetar poate fi finanţat prin 
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reducerea acestei averi. Utilizând valuta străină, banca centrală vinde 
valuta la sectorul privat şi creditează venitul guvernului. În caz că gu-
vernul vinde averea străină (acţiunile sau clădirile), venitul în valută 
străină este îndreptat sau la achitarea obligaţiilor străine sau la conver-
tirea în valuta străină prin vânzarea venitului băncii centrale.

Acumularea temporară a datoriei externe. Când achitarea dobân-
zii creditorului străin nu este efectuată la timp, dobânda crescătoare 
măreşte deficitul, însă această parte a deficitului este finanţată automat 
prin refuzul achitării dobânzii. Dacă termenul achitării cu furnizorii a 
venit dar nu se efectuează, aceasta tot duce la acoperirea automată a 
deficitului prin refuzul de la achitarea obligaţiilor. Aceste restanţe de-
vin substanţiale în unele ţări, şi aceasta explica faptul cum se finanţea-
ză deficitele lor. În caz că achitarea nu se efectuează din cauza lipsei 
valutei străine, guvernul este obligat să acorde mijloacele în valuta 
naţională. Pentru eschivarea de la aşa situaţie, este utilizată îngheţarea 
conturilor în banca centrală, la care guvernul achită echivalent în valu-
tă naţională şi care achită în valută străină când ea este disponibilă.

Sursele interne de finanţare a deficitului bugetar
Sursele interne de finanţare a deficitului bugetar au diferite forme 

cu costul economic şi politic diferit. Cea mai semnificativă diferenţă 
se observă între împrumutul nebancar şi împrumutul de la sistemul 
bancar. 

Împrumutarea de la sectorul nebancar înseamnă vânzarea obliga-
ţiilor populaţiei sau instituţiilor, care au dreptul de a alege a cumpăra 
sau nu. În caz că guvernul hotărăşte să finanţeze deficitul în aşa mod, 
el trebuie să facă obligaţiile dorite pentru cumpărare. Preţurile obliga-
ţiilor trebuie să se micşoreze, dar ratele dobânzii lor să se majoreze, 
ce va duce în sfârşit la atragerea capitalului străin, şi dacă cursul de 
schimb este flexibil, aceasta duce la creşterea cursului de schimb şi va 
avea loc influenţă compensatoare la balanţa comercială. 

În ţările care sunt în curs de dezvoltare şi chiar în câteva ţâri dez-
voltate potenţialul pentru folosirea acestui tip de finanţare al deficitu-
lui este limitat din următoarele cauze:
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piaţa capitalului este mică, ceea ce stabileşte limita deficitului, •	
care poate fi finanţată în aşa mod, neluând în consideraţie mări-
mea ratei dobânzii;
guvernele multor ţări sunt nevoite să susţină ratele dobânzii •	
înalte, neluând în consideraţie contrazicerea cu cerinţele că 
costul sursei de finanţare trebuie să se micşoreze;
nivelul deficitului înalt în multe ţări înseamnă că cumpărarea •	
obligaţiilor este foarte riscantă, în pofida faptului că este efectu-
ată indexarea lor sau termenul achitării lor este mic.

Când sunt utilizate obligaţiile indexate sau termenul achitării lor 
este scurt, ele încep să substituie banii, fapt care reduce cererea reală 
a banilor. În aşa caz, deficitul poate duce la inflaţia tot aşa, ca şi finan-
ţarea inflaţională tradiţională. În caz că finanţarea naţională a defici-
tului semnificativ devine o problemă, guvernul vinde obligaţiile cu 
termen lung cu o rată a dobânzii înaltă şi progresivă sau cu scopul 
reducerii achitării dobânzii scurtează termenul achitării. În aşa caz ca-
racteristicile lichidităţii obligaţiilor şi banilor se contopesc şi în viitor 
este foarte greu de a evita nivelul înalt de inflaţie. Deoarece posibili-
tatea finanţării deficitului prin calea cumpărării benevole a obligaţiilor 
este limitată, alternativa existentă se încheie în vânzarea obligaţiilor 
cumpărătorilor dependenţi. Patronatul sectorului public, fondurile de 
pensii şi aşa mai departe sunt foarte des obligate legislativ a cumpăra 
obligaţiile statului. Aşa piaţă dependentă a obligaţiilor de stat se con-
sideră sursa nebancară a finanţării deficitului în ţările care sunt în curs 
de dezvoltare.

Situaţia cu rata dobânzii înaltă şi deficitul bugetar semnificativ poa-
te rămâne nestabilă mult timp. Creşterea cheltuielilor pentru achitarea 
dobânzii duce la creşterea cheltuielilor publice, deficitului bugetar şi 
raportului datoriei către PIB. Căutarea surselor echitabile de finanţare 
a deficitului bugetar este un subiect important. În caz că deficitul este 
mare, el trebuie să fie redus şi nu e obligatoriu finanţat. Acumularea 
datoriei, fiind externă sau internă, este un indicator că guvernul pierde 
controlul asupra situaţiei fiscale.
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Împrumutarea de la sistemul bancar. Deşi împrumutarea de la 
sectorului bancar nu înseamnă numaidecât împrumutarea de la ban-
ca centrală, practic această persistă foarte des. În ambele cazuri aşa 
împrumuturi duc la majorarea ofertei banilor. Expansiunea monetară 
duce la creşterea nivelului general al preţurilor şi reduce valoarea reală 
a banilor.

Tabelul 11.1. Influenţa diferitelor metode de finanţare a deficitului 
bugetar asupra economiei

Metode
de finan-

ţare

Efectele pe termen scurt
Efec-

tele pe 
termen 
scurt

Rata 
do-

bânzii
Inves-

tiţii
Masa 
mone-
tară

Preţuri
Ce-

rerea 
agre-
gată

Finanţarea 
prin (în) 
datorii

Creşte Se 
reduc

Fără 
schim-

bări

Cresc 
ne-

consi-
derabil

Creşte 
ne-

consi-
derabil

Se mă-
resc 

plăţile 
pentru 
datoria 
publică

Finanţarea
monetară 
(prin emi-
siunea ba-

nilor)

Des-
creşte

Se mă-
resc

Se mă-
reşte

Cresc Creşte Inflaţia

Sursa: Elaborat de autori.

Bugetul de stat al RM pe anul 2015 a fost aprobat la veni-
turi în sumă de 30 338 607,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de                          
34 315 109,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 3 976 502,1 mii de lei.
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11.2. Teoremele echilibrului bugetar
Intervenţia statului în economie, ghidată de transpunerea abordării 

keynesiene în studierea finanţelor publice, evidenţiază faptul că varia-
ţiile cheltuielilor publice nu sunt neutre în realizarea unui anumit nivel 
al PIB şi al ocupării. Postkeynesienii au privilegiat acţiunea soldurilor 
bugetare asupra variaţiilor PIB de echilibru, afirmând că aceasta este 
comparabilă cu aceea a unei investiţii private adiţionale, şi în acest sens, 
multiplicatorul bugetar apare ca un multiplicator al cheltuielii de un tip 
privilegiat din punctul de vedere al compensării dezechilibrelor.

În cadrul finanţelor funcţionale, ameliorate prin abordările „noii 
şcoli economice”, argumentaţia echilibrului bugetar ca mijloc puternic 
de acţiune asupra nivelului PIB şi al ocupării se regăseşte în principiile 
teoremelor bugetare, care sunt grupate în următoarele moduluri:

teoremele deficitului bugetar (Teorema 1 şi Teorema 2);	
teoremele excedentului bugetar (Teorema 3 şi Teorema 4);	
teorema supracompensării bugetare (Teorema 5);	
teorema variaţiilor bugetului în echilibru (Teorema 6);	
teoremele reechilibrării „ex-post” al bugetului (Teorema 7 şi 	
Teorema 8).

Ne vom referi mai detaliat la primele două tipuri de teoreme. 
Teoremele deficitului bugetar
Analiza efectelor unui defecit bugetar diferă conform originii sale. 

Pornind de la o situaţie iniţială de echilibru bugetar, acest deficit poa-
te proveni fie dintr-un excedent al cheltuielilor publice necompensate 
prin creşterea veniturilior publice procurate prin fiscalitate, fie dintr-o 
reducerre a impozitelor neurmate de o contracţie a sumei cheltuielilor 
publice. În cele două cazuri, deficitul bugetar va provoca un efect de 
expansiune supra PIB şi asupra ocupării.

Teorema 1
O creştere a cheltuielillor publice ΔG finanţate printr-un împrumut, 

emisiune monetară sau simultan prin cele două modalităţi, acţionea-
ză ca o investiţie adiţională. Acest deficit de cheltuieli, numit „deficit 
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cheltuitor”, provoacă într-o economie de piaţă dezvoltată, aflată în si-
tuaţie de ocupare, o creştere a PIB disponibil.

Δ Y = z * ΔG = ΔG/ 1- α,
 unde: 
Y – efectul unui sold bugetar asupra venitului de echilibru, conside-

rând o economie fără relaţii cu exteriorul, adică o economie închisă;
z – multiplicatorul bugetar;
α – înclinaţia marginală spre consum a PIB.

Acest efect de expansiune a deficitului provocat prin creşterea 
cheltuielilor publice se poate evidenţia fie pornind de la o situaţie de 
echilibru monetar în cadrul funcţiei de consum, fie pornind de la inte-
gralitatea fluxurilor financiare de venituri şi cheltuieli bugetare.

În cel de-al doilea caz, PIB se poate scrie, excluzând soldul exterior 
astfel:

Y = C + I + G,
unde: 
C – consum privat;
I – investiţiile private;
G – cheltuielile publice.

Înlocuind pe C cu valoarea sa funţională: C = C0 + α(Y - F), unde 
F – venituri fiscale sau fluxurile de încasări bugetare, se obţine:

Y = C0 + α(Y-F) + I + G = C0 + αY – αF + I + G

Y – αY = C0 + I + G – αF

Y(1 – α) = C0 +I +G – αF
Deoarece deficitul bugetar provoacă creşterea cheltuielilor publi-

ce, prelevarea fiscală marginală fiind nulă, aplicând diferenţiala unei 
sume, obţinem în final: (1 -α)dY = dG, ceea ce în termenii creşterii 
finite se scrie în felul următor:

ΔY = ΔG / ( 1 – α )
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Creşterea efectului soldui bugetar asupra venitului de echilibru 
(adică creşterea lui Y) este atât creşterea PIB raţional, cât şi a celui 
disponibil, admiţându-se că nu există prelevare suplimentară.

Teorema 2
Un deficit bugetar obţinut prin diminuarea impozitelor antrenează, 

într-o economie de piaţă dezvoltată aflată în situaţia de subocupare, o 
creştere a PIB. Efectul de expansiune obţinut este inferior celui pro-
vocat printr-un „deficit cheltuitor”. Variaţia PIB disponibil se înscrie 
în dinamica cererii: 

0Δ Y = - z * α * ΔF = - αΔF / (1 – α)

Reducerea impozitelor sau „impozitele amputate” („tax cut” a fost 
utilizat prin anii ‘60 pentru a provoca deficitul bugetar), generează un 
sold bugetar negativ (F < G), adică F2 – F1 <0, şi dacă ΔY >0, ceea 
ce corespunde unui proces de expansiune a PIB, această expansiune 
este, de regulă, superioară reducerii (amputării) impozitelor: deoarece        
0,5 < α < 1, ceea ce antrenează α/(1-α) >1. 

Teoremele excedentului bugetar 
Efectele venitului excedentului bugetar vizează două ipoteze: ace-

ea care corespunde „economiilor bugetare” şi aceea a „majorării im-
pozitelor”. 

Teorema 3
Un excedent bugetar provocat printr-o diminuare a cheltuielilor 

publice, veniturile fiscale rămânând neschimbate, provoacă o con-
tracţie a PIB. Contracţia PIB provocată de „economiile bugetare” va 
fi determinată prin multiplicatorul bugetar şi cu o mărime superioară 
soldului excedentar.

Δ Y = z * ΔG = ΔG / (1 – α)

Demonstraţia decurge din Teorema 1, notând că în această ipote-
ză ΔG este negativ, deci la fel ca ΔY; de unde efect de contracţie a 
PIB.
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Prin ipoteză avem într-adevăr:
în t1 : G1 = F;
în t2 : G2 < F (sold bugetar pozitiv);
şi deci: ΔG = G2 – G1 < 0, cu alte cuvinte, se provoacă o contracţie 

a PIB.
Teorema 4
Un excedent bugetar provocat printr-o creştere a încasărilor fiscale 

exercită un efect de contracţie asupra PIB. Fenomenul de multiplicare 
nu se exercită decât asupra unei fracţiuni a soldului bugetar; procesul 
de contracţie este de importanţă mai mică decât în cazul diminuării 
cheltuielilor publice.

Δ Y = -z * α * ΔF = α * ΔF / (1-α)

Contrar Teoremei 2, soldul bugetar este în această ipoteză pozitiv, 
astfel încât ΔY este negativ, existând o contracţie a lui PIB (ΔF > 0), în 
general, superioară variaţiei încasărilor fiscale (0,5 < α < 1).

Prin ipoteza: 
în t1 : F1 = G;
în t2 : F2 > G (sold bugetar pozitiv);
şi ca urmare: ΔF = F2 – F1 > 0.

11.3. Conceptul de datorie publică
Datoria publică reprezintă totalitatea sumelor împrumutate de către 

stat, de unităţile administrativ-teritoriale şi de alte instituţii publice de 
la persoane fizice şi juridice, pe piaţa internă şi externă, nerambursate 
la un moment dat, indiferent de scadenţa acestora.

Prin „datoria publică” se înţelege totalitatea obligaţiunilor băneşti 
pe care le are statul într-un moment dat faţă de creditorii interni şi ex-
terni, rezultat de împrumuturi în monedă naţională şi în valută, pe ter-
men scurt, mediu şi lung, contracte de stat în mod direct sau garantate 
de către acesta, inclusiv obligaţiile faţă de trezoreria proprie, pentru 
sumele avansate temporar pentru acoperirea deficitelor bugetului de 
stat.
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Datoria publică dă posibilitatea de a înţelege situaţia financiară a 
unei ţări, a gradului său de îndatorare.

Dimensiunile datoriei publice sunt date de suma absolută a împru-
mutului unei ţări, de mărimea datoriei publice medii ce revine pe cap 
de locuitor, de raportul datoriei publice faţă de PIB. Îndeosebi ultimul 
indicator ne arată în ce măsură valoarea nou-creată într-un an este îm-
povărată de datoria publică.

Datoria publică, în funcţie de categoriile de creditori, are două for-
me:

datoria publică internă (faţă de creditori interni);– 
datoria publică externă (faţă de creditori externi).– 

Datoria publică internă – este parte integrantă a datoriei publice 
reprezentând totalul sumelor principale ale tuturor obligaţiunilor di-
recte neonorate contractate de Ministerul Finanţelor în numele Repu-
blicii Moldova în monedă naţională.

Datoria externă constituie una din principalele probleme ale politi-
cii macroeconomice. Soluţionarea acesteia are o mare importanţă pen-
tru economia ţării şi pentru securitatea ei. Datoria externă este o parte 
integrantă a sistemului economic, care influenţează şi asupra bugetului 
de stat, şi asupra ratei inflaţiei, şi asupra investiţiilor externe etc.

Datoria publică a ţărilor dezvoltate provine în proporţie covârşitoa-
re din sursele interne şi numai într-o mică măsură sau deloc din exteri-
or. În schimb, ţările în curs de dezvoltare apelează pe o scară mult mai 
largă la resurse străine. Opţiunea ţărilor industrializate pentru resurse 
interne se explică prin faptul că, având o economie dezvoltată şi diver-
sificată, dispun de o largă piaţă internă a capitalului de împrumut, de 
unde îşi pot procura cea mai mare parte a resurselor financiare necesa-
re acoperirii deficitului bugetar în monedă naţională; resursele valuta-
re necesare şi le procură mai cu seamă pe calea exportului de mărfuri 
şi servicii. Ţările în curs de dezvoltare sunt silite să apeleze pe o scară 
mai largă la resurse externe nu numai din cauza slabei dezvoltări a pie-
ţei interne a capitalului de împrumut, dar şi a insuficienţei resurselor 
valutare obţinute din comerţul exterior. Prin împrumuturile făcute în 
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străinătate, aceste ţări îşi completează, practic, resursele financiar-va-
lutare de care au nevoie.

În funcţie de termenul pentru care se contractează împrumuturile, 
datoria publică poate fi:

datoria publică pe termen scurt (flotantă);– 
datoria publică pe termen mediu şi lung (consolidată).– 

În funcţie de calitatea creditorilor, datoria publică poate fi:
datoria publică brută – valoarea totală a împrumuturilor, indife-– 

rent unde sunt plasate acestea;
datoria publică netă – în care nu este inclusă valoarea împrumu-– 

turilor plasate în instituţiile statului.
Serviciul datoriei publice – cheltuielile anuale care reprezintă plă-

ţile exigibile (adică suma de bani care poate fi cerută sau asupra căreia 
se pot ridica pretenţii) în contul datoriei publice.

O problemă deosebit de importantă, în primul rând pentru debitor, 
dar în bună măsură şi pentru creditor, este aprecierea gradului de în-
datorare al unei ţări. El se poate exprima prin următorii indicatori:

1. rata de îndatorare 1 = (suma datoriilor pe termen scurt şi lung) / 
(suma exporturilor de bunuri şi servicii)*100;

2. rata de îndatorare 2 = (suma datoriilor pe termen scurt şi lung) / 
(produsul intern brut)*100;

3. rata de îndatorare 3 = (suma datoriilor pe termen scurt şi lung) / 
(numărul locuitorilor)*100;

4. rata de îndatorare externă = (suma datoriilor externe) / (produsul 
Intern brut)*100;

5. rata serviciului datoriei = (principal + costul creditului) / (suma 
exporturilor de bunuri şi servicii)*100.

În procesul de administrare a datoriei publice, se rezolvă următoa-
rele sarcini:

minimizarea costului datoriei pentru debitor (rata dobânzii);– 
neadmiterea supraumplerii a pieţei cu obligaţiunile de stat şi a – 

fluctuaţiei bruşte a cursului lor;
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folosirea eficientă a mijloa– celor mobilizate şi controlul utilizării 
creditelor alocate după destinaţie;

asigurarea rambursării creditelor la timp;– 
soluţionarea maximală a problemelor determinate de politica – 

financiară.

11.4. Nivelul, structura şi dinamica datoriei publice a 
Republicii Moldova

Structura datoriei publice variază de la o ţară la alta şi chiar de la o 
perioadă la alta, în funcţie de condiţiile financiar-monetare. Ţările care 
cunosc procese inflaţioniste de mari dimensiuni şi de lungă durată sunt 
obligate să apeleze pe o scară tot mai largă la împrumuturi pe termen 
scurt şi eventual mijlociu. Aceasta se întâmplă, deoarece în condiţii de 
inflaţie cronică, plasamentele în efecte publice pe perioade îndelunga-
te fiind supuse unei eroziuni sistematice, încetează de a mai fi atractive 
pentru deţinătorii de capital bănesc de împrumut, chiar dacă produc un 
venit mediu anual mai ridicat decât împrumuturile pe termen scurt. 

Toate împrumuturile obţinute din străinătate creează obligaţii fi-
nanciare faţă de creanţieri. Aceste obligaţii alcătuite din amortismente 
plus costul creditului formează serviciul datoriei publice, care ca-
racterizează efortul financiar anual. Serviciul datoriei depinde de 
condiţiile financiare acordate debitorului, precum: durata creditului, 
cu eventuale perioade de graţie şi cu vărsăminte la un singur termen 
sau la diverse scadenţe; rata dobânzii ca element important al costului 
creditului la care se adaugă comisioane, taxe de asigurare etc.; moneda 
în care este acordat şi trebuie rambursat creditul.

Privită în timp, datoria publică manifestă o tendinţă de creştere 
continuă, ceea ce atrage după sine în mod inevitabil sporirea dobânzi-
lor aferente, precum şi a cheltuielilor publice totale.

Istoria economiei mondiale consemnează faptul că datoria ţărilor a 
crescut, în special în timpul războaielor la care au fost implicate, şi a 
scăzut în fiecare perioadă de după război. Deci, în perioadele de după 
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război, raportul datorie-venit a scăzut chiar dacă datoria a crescut ca 
rezultat al deficitelor bugetare. Dacă datoria naţională a unei ţări creş-
te în fiecare an, nu înseamnă că bugetul guvernamental va fi scăpat 
de sub control şi că dobânzile cresc aşa de mult încât taxele trebuie 
să continue să crească până când, în cele din urmă, criza izbucneşte. 
Acest lucru nu se va întâmpla, deoarece şi economia continuă să se 
dezvolte.

De la obţinerea independenţei atenţia guvernului Republicii Mol-
dova a fost focalizată pe probleme politice, ceea ce a contribuit la pro-
movarea lentă şi neuniformă a reformelor economice. Interdependenţa 
strânsă dintre reforma economică şi cea politică demonstrează faptul 
că opţiunile strategice importante din cadrul reformei depăşesc limite-
le contextului politic, şi doar soluţiile tehnocratice nu sunt suficiente 
în alegerea celei mai potrivite căi a reformei, precum şi viteza acesteia 
de derulare. Mai mult decât atât, orice trecere de la un sistem socio-
economic la altul presupune o pregătire serioasă din timp, elaborarea 
unei strategii şi a unui program de schimbări radicale în conformitate 
cu interesele naţionale şi contextul geopolitic şi economic internaţio-
nal.

La începutul anilor ’90, Moldova se afla printre reformatorii de 
frunte în rândul ţărilor din CSI. În prezent RM se confruntă cu două 
probleme macroeconomice esenţiale: creşterea PIB-ului şi menţinerea 
nivelului datoriei externe în limite rezonabile. 

Tabelul 11.2. Datoria externă brută a Republicii Moldova, la 
sfârșitul perioadei (mil. USD)

Indicatori 2013 2014 2015 2016 2017
Administrația 
publică 1,305.17 1,320.37 1,353.69 1,481.22 1,549.41

 Pe termen 
lung 1,305.17 1,320.37 1,353.69 1,481.22 1,549.41

  Împrumuturi 1,123.89 1,149.88 1,190.44 1,323.47 1,389.33
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  Alocări de 
DST 181.28 170.49 163.25 157.75 160.08

Banca 
centrală 445.07 390.70 339.29 292.28 272.04

 Pe termen 
lung 445.07 390.70 339.29 292.28 272.04

  Împrumuturi 445.07 390.70 339.29 292.28 272.04
Societăți care 
acceptă depoz-
ite, exclusiv 
banca centrală

856.84 579.32 387.38 334.77 337.57

 Pe termen 
scurt 423.37 278.80 182.20 187.14 188.76

  Împrumuturi 42.56 37.12 37.26 40.36 40.33
  Numerar și 
depozite 371.33 233.57 137.30 135.84 137.49

  Altele 9.48 8.11 7.64 10.94 10.94
 Pe termen 
lung 433.47 300.52 205.18 147.63 148.81

  Împrumuturi 433.47 300.52 205.18 147.63 148.81
Alte sectoare 2,485.56 2,578.83 2,592.65 2,814.31 2,855.90
 Pe termen 
scurt 1,237.51 1,266.15 1,277.12 1,488.61 1,536.00

  Împrumuturi 79.20 41.49 46.78 81.17 83.96
  Credite 
comerciale și 
avansuri

1,066.57 1,136.92 1,146.60 1,327.70 1,373.30

  Altele, din 
care: 91.74 87.74 83.74 79.74 78.74

   datoria 
pentru resurse 
energetice*

90.12 86.12 82.12 78.12 77.12

 Pe termen 
lung 1,248.05 1,312.68 1,315.53 1,325.70 1,319.90
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  Împrumuturi 1,248.05 1,312.68 1,315.53 1,325.70 1,319.90

Investiții 
directe: 
creditarea 
intragrup

1,581.74 1,701.04 1,708.23 1,672.11 1,673.68

 Angajamente 
aferente da-
toriei față de 
investitorii 
direcți

1,581.74 1,701.04 1,708.23 1,672.11 1,673.68

  Pe termen 
scurt 9.71 12.99 12.40 14.36 24.27

   Împrumuturi 9.71 12.99 12.40 14.36 24.27

  Pe termen 
lung 1,572.03 1,688.05 1,695.83 1,657.75 1,649.41

   Împrumuturi 1,124.48 1,120.46 1,086.96 1,067.87 1,072.03

   Altele 447.54 567.59 608.88 589.88 577.38

TOTAL 6,674.38 6,570.26 6,381.24 6,594.69 6,688.60

Sursa:Elaborat de autori.

La finele lunii iunie 2017, datoria externă brută a Republicii Mol-
dova constituia 6,55 mld. USD, în creștere cu 222 mil. USD, față de 
nivelul de la finele trimestrului I și cu 314 mil. USD dolari mai mult 
decât era la finele anului 2016, relevă date ale Băncii Naționale a 
Moldovei (BNM).

Altfel spus, în prima jumătate a acestui an, datoria externă brută 
a țării s-a majorat cu peste 5%. Cifrele sunt însă actualizate și revi-
zuite. Or, precedentul raport al BNM privind angajamentele externe 
arată că la finele trimestrului I, anul 2017, datoria exernă brută a 
Republicii Moldova trecuse de nivelul de 6,688 mld. USD.
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Adică era mai mare decât nivelul de la finele trimestrului II, anul 
2017 cu 133 mil. USD de dolari. Aceste date însă au fost revizuite 
de BNM și reflectă și evoluția cursului de schimb al unor valute 
internaționale în care s-au oferit împrumuturile.

Pe sectoare instituționale, la 30.06.2017, datoria externă este re-
partizată după cum urmează: alte sectoare – 37,3 la sută, administrația 
publică – 24,8 la sută, societăți care acceptă depozite – 6,0 la sută, 
banca centrală – 4,3 la sută. Datoriile în cadrul investițiilor directe 
(creditarea intragrup) nu se repartizează sectorial, lor revenindu-le o 
pondere de 27,6 la sută.

La sfârșitul trimestrului II, anul 2017, datoria externă publică și 
public garantată (29,2 la sută din total) a însumat 1,909.35 mil. USD 
(în creștere cu 7,3 la sută față de sfârșitul anului 2016), iar cea priva-
tă negarantată – 4,639.88 mil. USD (în creștere cu 4,1 la sută compa-
rativ cu 31.12.2016, reprezentând 70,8 la sută din total).

Pe parcursul semestrului I, anul 2017, Republica Moldova a be-
neficiat în continuare de sprijinul organizațiilor internaționale, Gu-
vernul și unitățile administrativ-teritoriale valorificând 98,20 mil. 
dolari pentru proiecte finanțate din surse externe.

11.5. Interdependenţa şi interacţiunea deficitului bugetar 
şi a datoriei publice

Una din problemele esenţiale ale economiei de piaţă, în general, 
şi ale economiei în tranziţie, în special, o constituie modul cum sunt 
finanţate deficitele bugetare în condiţiile în care este ştiut că datoria 
publică reprezintă o povară, iar finanţarea deficitelor are o serie de 
implicaţii asupra dobânzii şi creşterii economice.

O problemă esenţială, în special pentru economia în tranziţie, 
este cea a aprecierii corecte a deficitului bugetar. Pentru aceasta tre-
buie făcută distincţia între deficitul bugetar actual şi cel structural. 
Deficitul structural (deficitul ajustat ciclic) este nivelul la care s-ar 
afla deficitul în condiţiile în care producţia ar atinge nivelul de „full 
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employment” (de angajare maximă a forţei de muncă). Ca urmare, 
deficitul ciclic va fi diferenţa dintre deficitul real şi cel structural. 
Aceasta înseamnă că, dacă bugetul ar fi în medie echilibrat, pe peri-
oade lungi, ne-am aştepta ca să existe deficite bugetare în perioade 
de criză şi surplusuri în perioade de avânt economic.

În perioada de criză economică, starea bugetului se agravează, 
deoarece taxele guvernamentale pe venituri scad, iar cheltuielile 
cresc. Dimpotrivă, în perioadele de avânt, bugetul se îmbunătăţeşte 
automat. Putem afirma că există un impact cantitativ al crizei econo-
mice asupra bugetului.

De asemenea, trebuie de ţinut seama de influenţa politicii de ve-
nituri şi cheltuieli asupra bugetului de stat, fiind necesară observarea 
impactului măsurilor politicii fiscale asupra deficitului bugetar.

Experienţa unor ţări dezvoltate dovedeşte că o reducere a taxelor 
în perioada de criză poate conduce la revenire economică spectacu-
loasă pentru anumite sectoare.

Problema esenţială pentru o economie în tranziţie este aceea a 
creşterii cumulative a deficitelor bugetare.

Ratele mari ale dobânzii presupun plata unor dobânzi mari a credite-
lor, acestea având influenţe considerabile asupra deficitului bugetar.

Rolul factorului politic în creşterea deficitelor bugetare este de 
asemenea important, creşterea taxelor şi reducerea cheltuielilor gu-
vernamentale fiind măsuri antipopulare.

Finanţarea prin intermediul datoriei publice şi al emisiunii bă-
neşti sunt modalităţi standard de finanţare a deficitului. Vânzările de 
valori devin tot mai importante în ţările în curs de dezvoltare, când 
guvernul vinde terenuri publice sau întreprinderi din sectorul public, 
încasările din vânzări putând fi folosite pentru finanţarea deficitului 
sau pentru retragerea datoriei publice.

Interdependenţa economică şi politică a oricărei formaţiuni statale 
implică în mod obligatoriu promovarea unei politici adecvate, care e 
orientată spre asigurarea securităţii economice şi politice a ţării.
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Securitatea economică a statului apare ca un fenomen complex 
şi multifuncţional, cu obiective specifice în fiecare perioadă istorică. 
Ea va fi specificată în funcţie de situaţia existentă şi factorii-risc sau 
pericolele ce ameninţă stabilitatea social-economică a ţării.

Actualmente, strategia securităţii economice se asociază cu ne-
cesitatea depăşirii zonei critice în dezvoltare, asigurării unei creşteri 
economice durabile. Un sistem economic poate fi stabil numai cu 
condiţia dezvoltării lui permanente. 

Problema devine rezolvabilă numai prin redresarea şi perfecţio-
narea tuturor elementelor sistemului economic, parte integră a căruia 
o constituie finanţele publice.

Întrebări de autoevaluare:

1.  Caracterizați cauzele dezechilibrului fiscal.
2.  Comparați deficitul structural și deficitul ciclic.
3.  Caracterizați și comparați avantajele și dezavantajele surselor 

de finanţare ale deficitului bugetar.
4.  Analizați teoremele deficitului bugetar.

TESTE-GRILĂ:

Deficitul total înregistrat într-un an poate fi divizat în:1. 
structural;a) 
dinamic;b) 
ciclic;c) 
сronic.d) 
În sursele externe de finanţare ale deficitului bugetar se 2. 
includ:
granturi;a) 
împrumuturi de la sistemul bancar;b) 
credite comerciale;c) 
reducerea averii străine;d) 
acumularea temporară a datoriei externe.e) 
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În sursele interne de finanţare ale deficitului bugetar se in-3. 
clud:
împrumuturi de la sectorul nebancar;a) 
credite concesionale;b) 
împrumuturi de la sistemul bancar;c) 
credite comerciale;d) 
granturi.e) 

În funcţie de calitatea creditorilor, datoria publică poate 4. 
fi:
brută; a) 
globală; b) 
multilaterală;c) 
negativă;d) 
netă.7) 

Influenţa diferitelor metode de finanţare ale deficitului 5. 
bugetar asupra economiei

Metode
de finanţare

Efectele pe termen scurt Efec-
tele 
pe 

ter-
men 
scurt

Rata 
do-

bânzii

Investiţii Masa 
moneta-

ră

Pre-
ţuri

Ce-
rerea 
agre-
gată

Finanţarea 
prin (în) 
datorii

Finanţarea
monetară 

(prin emisiu-
nea banilor)
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Propuneți metodele de minimizare a datoriei publice ex-6. 
terne în RM:

1) 
2) 
3)

Propuneți soluțiile de minimizare a deficitului bugetar în 7. 
RM:

1) 
2) 
3)

Sarcini de autoevaluare la nivel de integrare și aplicare: 

1.  Definitivaţi conceptul de „datorie publică”, conceptul de „defi-
cit bugetar” şi mecanismul finanţării. 

2.  Determinați interdependenţa şi interacţiunea deficitului bugetar 
şi a datoriei publice în RM. 
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