
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
PROIECT 

                            D E C I Z I E  Nr. ___  /___             

din ___ __________  2022                                 

 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat 

 pentru anul 2022 

 

În conformitate cu: 

- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;  

- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;  

- Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;  

- Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;   

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24 decembrie 2015 privind clasificaţia 

bugetară;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 209 din 24 decembrie 2015 cu privire la aprobarea 

Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;  

- Decizia consiliului raional nr. 07/01 din 17 decembrie 2021 cu privire la aprobarea 

bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 442/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare; 

- Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr. 29/2022 a Republicii Moldova. 

 

Pentru buna gestionare a banului public cît și asigurarea bunei activități a entităților 

finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimişlia 

 

 

D E C I D E: 
  

1. Se aprobă majorarea bugetului raional la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 

437,1 mii lei, inclusiv: 

- 143,6 mii lei, transferuri curente cu destinație specială de la bugetul de stat, pentru 

asigurarea și asistența socială, alocații din fondul de intervenție a Guvernului, destinate 

pentru gestionarea fluxului migrațional și de refugiați; 

- 112,0 mii lei, transferuri curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat 

(Fondul de intervenție a Guvernului), pentru acordarea indemnizațiilor unice 

angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, 

conform anexei nr. 1; 

- 80,0 mii lei, Gimnaziului Gradiște, s. Gradiște, partajarea cheltuielilor pentru servicii 

comunale cu Consiliul comunal Gradiște; 

- 101,5 mii lei, Liceului Teoretic Ion Creangă, or. Cimișlia, partajarea cheltuielilor 

pentru servicii comunale cu Școala de Arte Cimișlia. 

2. A aproba reorientarea alocațiilor bugetare de la un program la altul în cadrul aceleiași 

grupe funcționale F1„Protecție socială”, în sumă de 279,4 mii lei, după cum 

urmează: 

 



Denumirea 

Clasificația bugetară 
Suma, 

mii lei 

Destinația 

surselor Funcția 

F1-F3 

Subprogram 

P1-P2 

Activitatea 

P3 

Total, diminuări       279,40  

Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 
1012 9010 00268 -150,00 

Cheltuieli de 

personal 
Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă 
1040 9006 00284 -69,40 

Serviciul social „Echipa mobilă” 1012 9010 00287 -60,00 

Total, suplimentări       279,40  

Casă de copii de tip familial 1040 9006 00327 +12,90 

Cheltuieli de 

personal 

Serviciul de asistenţă socială 

comunitară 
1012 9010 00326 +25,30 

Serviciul de protezare şi 

ortopedie 
1012 9010 00301 +8,20 

Serviciul social „Asistența 

Personală” 
1012 9010 00246 +173,00 

Azilul de Bătrîni și Invalizi din 

or. Cimișlia 
1012 9010 00299 +60,00 

Plata pentru 

consumul de 

gaze naturale 

 

3. Se aprobă redirecționarea alocațiilor bugetare, în sumă de 130,0 mii lei, de la grupa 

funcțională F1 „Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă” (Activități culturale) către 

grupa funcțională F1 „Servicii de stat cu destinație generală”, Aparatului președintelui 

raionului, pentru achitarea seviciilor de locațiune cu Consiliul orășenesc Cimișlia 

(sediul Arhivei Raionale). 

4. Administratorii de buget vor asigura: 

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- dezagregarea bugetului imediat după aprobarea prezentei decizii, ce implică 

detalierea alocaţiilor, resurselor pînă la cel mai detaliat nivel al clasificaţiei 

bugetare, în sistemul informaţional de management financiar (SIMF). 

5. Instituțiile publice, subdiviziunile din subordinea consiliului raional vor asigura 

legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare și prezentarea în termene proxime (maximum 

o lună), după primirea mijloacelor financiare din contul bugetului raional, a 

confirmării utilizării mijloacelor conform destinației, cu prezentarea documentelor 

justificative. 

6. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform 

prevederilor prezentei decizii. 

7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 

președintele raionului Cimișlia. 

8. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 

cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 

- Secției Contabilitate; 

- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Cimișlia; 

- Prin publicare pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md. 

 

Preşedintele şedinţei       

Contrasemnează: 

Secretarul consiliului                                                        Gheorghe Netedu   
 

http://www.raioncimislia.md/


Coordonat:         

Președinte al raionului         Mihail Olărescu 

 

Avizat:          

Secretarul consiliului         Gheorghe Netedu 

Șef, Secția Administrație Publică       Mariana Vasluian 

Șef, Secția Juridică        Ghenadie Grosu 

 

Proiect elaborat de:        

Șef, Direcție Finanțe Cimișlia         Olesea Răcilă   



 

  Anexa nr.1 

  la Decizia Consiliului raional 

  nr. ___/__  din  ______ 2022 

 

 

 

   

LISTA  

instituțiilor cărora li se alocă mijloace financiare pentru acordarea 

indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 

 

Nr. 

d/o 
Instituția/subdiviziunea 

Numărul de 

beneficiari 

Suma, mii 

lei 

1 IMSP Spitalul raional Cimișlia 4 64,0 

2 
IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia (OMF 

Satul Nou) 
1 16,0 

3 ÎM „Centrul Stomatologic raional Cimișlia” 2 32,0 

  TOTAL 7 112,0 

    

 Notă:   
 Indemnizații unice conform Hotărîrii Guvernului nr. 442 din 29.06.2022, rl 

Cimișlia. 

 

    

 

Secretarul consiliului                                                   Gheorghe Netedu 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie nr.___/___ din __________2022 
 

cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 

 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul de decizie este elaborat de către Direcția Finanțe. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile 

urmărite  
În conformitate cu: 

- Dispoziția Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 29/2022 și în 

legătură cu necesitatea gestionării crizei refugiaților din Ucraina; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 442/2022 cu privire la alocarea mijloacelor financiare; 

- Demersul Gimnaziul Gradiște, s. Gradiște Cimișlia și Liceului Teoretic „Ion 

Creangă”, or. Cimișlia, privind majorarea veniturilor de la partajarea cheltuielilor 

pentru serviciile comunale, destinate în același scop. 

Reorientarea unor alocații în dependență de necesitățile instituțiilor bugetare. În urma 

analizei bugetelor instituțiilor bugetare. 

Informativ: 

La situația din 01.01.2022 soldul bănesc atestat la contul bugetului raional a însumat 

9742,95 mii lei.  

Alocațiile repartizate din soldul disponibil: 

9153,0 mii lei - Decizia Consiliului raional nr. 07/01 din 17.12.2021; 

494,6 mii lei - Decizia Consiliului raional nr. 01/03 din 11.03.2022; 

95,35 mii lei – Decizia Consiliului raional nr. 02/02 din 14.04.2022. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie nu conține careva norme privind armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de decizie constă în majorarea bugetului la partea de venituri și cheltuieli cu 

437,1 mii lei, inclusiv alocații din fondul de intervenție a Guvernului (143,6 mii lei), și 

în baza demersurilor instituțiilor subordonate Consiliului raional. Reorientarea unor 

alocații în dependență de necesitățile instituțiilor bugetare. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sînt incluse în bugetul 

raional, precum și alocate din alte surse. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect de decizie prevede modificarea deciziei de aprobare a bugetului raional 

pentru anul 2022 și toate modificările corespund cu prevederile Legii nr. 397 din 

16.10.2003 privind finanţele publice locale. 

7. Constatările expertizei juridice 

Categoria actului propus este Decizia Consiliului  raional, ceea ce corespunde prevederilor 

art. 6 lit. (h) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Prezentul proiect de 

decizie prevede executarea art. 43 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 436/ 2006 privind 

administrația publică locală, art. 24 și art. 25 din Legea finanțelor publice și 



responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 28  din Legea finanțelor publice locale 

nr. 397/2003. 

Proiectul este în concordanță cu legilslația sus menționată, structura și conținutul actului 

corespunde normelor de tehnică legislativă. Examinarea și aprobarea proiectului în cauză 

este de competența Consiliului raional și are suport juridic pozitiv. 

8. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și a 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunțul cu privire la 

consultări publice și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare sînt plasate pe 

pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, secțiunea – 

Transparența decizională/ Proiecte de decizii. 

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 
 

 

Şef Direcţie Finanţe        Olesea Răcilă 

http://www.raioncimislia.md/


Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 29 din 28 iunie 2022

în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de 
urgenţă, de asediu şi de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, 
nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind 
declararea stării de urgenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 522, 
art. 63!), Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgenţă 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), Hotărârea 
Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgenţă (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521) şi pct. 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul 
Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150- 
151, art. 1387), Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova

DISPUNE:

A

1. In scopul acoperirii cheltuielilor suportate pentru gestionarea crizei 
refugiaţilor:

1.1. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 1080,8 mii lei, conform anexei nr. 1 , în vederea acordării sporului de 
compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate, în lunile 
aprilie-iunie 2022, angajaţilor structurilor teritoriale de asistenţă socială antrenate 
direct în procesul de gestionare a fluxului migraţional de refugiaţi;

1.2. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 3567,3 mii lei către autorităţile publice locale de nivelul al doilea, conform 
anexei nr. 2, pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru refugiaţi 
instituite de autorităţile publice locale de nivelul al doilea;

1.3. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 1246,4 mii lei către autorităţile publice locale de nivelul întâi, conform 
anexei nr. 3, pentru întreţinerea centrelor de plasament temporar pentru refugiaţi 
instituite de autorităţile publice locale de nivelul întâi;

1.4. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 2503,7 mii lei către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, conform anexei 
nr. 4, pentru acoperirea costurilor de funcţionare a Centrelor de plasament temporar



pentru persoane refugiate create de instituţiile publice din subordinea autorităţilor 
publice centrale, întreprinderile de stat, societăţile cu capital majoritar de stat, 
organizaţiile necomerciale.

1.5. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 110,0 mii lei către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, conform anexei 
nr. 5, pentru acoperirea costurilor de funcţionare a Centrelor de plasament temporar 
pentru persoane refugiate create de către instituţiile bugetare din subordinea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,.

1.6. Se alocă din fondul de intervenţie al Guvernului mijloace financiare în 
sumă de 296,1 mii lei către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform anexei nr. 6, 
pentru acoperirea costurilor de funcţionare a centrelor de plasament temporar pentru 
persoane refugiate instituite de instituţiile bugetare din subordinea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării.

2. Prin derogare de la punctul 3 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale nr.3 din 27 februarie 2022, în legătură cu sistarea activităţii de bază a 
C.I.E. „Moldexpo” S.A. şi lipsa surselor de venit, Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale va acoperi cheltuielile de salarizare a personalului antrenat în gestionarea 
Centrului de plasament temporar pentru refugiaţi din cadrul C.I.E. „Moldexpo” S.A., 
conform Raportului lunar privind cheltuielile efectuate pentru întreţinerea Centrului 
de plasament temporar pentru refugiaţi.

3. Se abrogă pct.6 din Dispoziţia nr. 7 din 4 martie 2022 a Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

4. Prin derogare de la prevederile Regulamentului privind modul de 
transportare a produselor petroliere importate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.476/2002, şi prevederile Regulamentului cu privire la depozitarea şi 
comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere 
identificate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.l 116/2002, pe perioada stării de 
urgenţă:

4.1. Se permite importul pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a 
produselor petroliere prin intermediul mijloacelor de transport auto, prin punctele 
de trecere a frontierei de stat moldo-române Giurgiuleşti-Galaţi, Cahul-Oancea, 
Sculeni-Sculeni;

4.2. La importul produselor petroliere originare din ţările membre UE, nu este 
necesară prelevarea probelor de către organismul de inspecţie în cazul dispunerii de 
documentele care confirmă calitatea produselor petroliere date (declaraţia de 
conformitate şi raportul de inspecţie eliberat de un laborator acreditat în UE).

5. Punctul 7 din Dispoziţia nr.23 din 30 mai 2022 a Comisiei pentru Situaţii 
Excepţionale se modifică şi va avea următorul cuprins:



„7. Se suspendă, pe perioada stării de urgenţă, efectuarea operaţiunilor de 
export/reexport şi tranzitul cu arme şi muniţii cu destinaţie civilă.”

6. Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului 
înconjurător, Legea nr. 209/2018 privind deşeurile, Legea nr. 160/2011 privind 
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, se prelungeşte până la 
31 august 2022 valabilitatea Autorizaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor 
nr. AM 22042911 din 03.05.2022, eliberată pentru SATD „Uzina Metalurgică 
Moldovenească”.

7. Prin derogare de la Legea nr. 1515/1993 privind protecţia mediului 
înconjurător, Legea nr. 1422/1997 privind protecţia aerului atmosferic, Legea 
nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, se 
prelungeşte până la 31 august 2022 valabilitatea Autorizaţiei de emisie a poluanţilor 
în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022, eliberată pentru SATD 
„Uzina Metalurgică Moldovenească”.

8. Agenţia de Mediu, la cererea SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, 
va efectua menţiunile necesare pe Autorizaţia de mediu privind gestionarea 
deşeurilor nr. AM 22042911 din 03.05.2022 şi Autorizaţia de emisie a poluanţilor 
în atmosferă de la surse fixe nr. P-2171/2022 din 03.05.2022, referitor la prelungirea 
termenului de valabilitate a acestora până la 31 august 2022.

9. în vederea reglementării relaţiilor comercial-economice externe ale 
agenţilor economici din regiunea transnistreană pe perioada stării de urgenţă, 
reieşind din contextul regional de securitate, se stabileşte în continuare următorul 
mecanism provizoriu:

9.1. Mijloacele băneşti în lei moldoveneşti acumulate de Centrala 
Termolelectrică de la Cuciurgan (MGRES) din plăţile pentru energia electrică 
consumată de utilizatorii de pe malul drept al Nistrului pot fi virate, în baza 
documentelor justificative, unei companii desemnate de către MGRES, care se 
angajează în asigurarea intermedierii plăţilor, la conturile deţinute de aceasta în una 
dintre băncile licenţiate din Republica Moldova. La rândul său, compania poate 
transfera la necesitate, în baza documentelor justificative, mijloacele respective către 
conturile bancare deschise la băncile din Republica Moldova, deţinute de companiile 
eligibile, care se angajează temporar în realizarea tranzacţiilor şi logisticii necesare 
pentru asigurarea cu bunuri de consum pentru populaţia din regiunea transnistreană. 
Repatrierea mărfurilor reprezintă efectuarea importului prevăzut în contractele 
economice externe de către companiile eligibile. Termenul maxim de repatriere a 
bunurilor nu poate depăşi 60 de zile de la data efectuării plăţii pentru marfa. Este 
interzisă repatrierea de către companiile eligibile a mijloacelor băneşti şi bunurilor 
provenite din tranzacţiile economice externe prin instrumente de cesiune;



9.2. Se consideră companii eligibile -  agenţii economici din regiunea 
transnistreană (subiecţi ai Hotărârii Guvernului nr. 815/2005 cu privire la 
regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de 
comerţ exterior a agenţilor economici din regiunea transnistreană, precum şi 
furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice) ce 
dispun de conturi bancare în una din băncile licenţiate din Republica Moldova;

9.3. La nivel naţional va fi creat grupul de lucru cu atribuţii în coordonarea 
proceselor aferente şi monitorizarea tranzacţiilor corespunzătoare, care se va 
convoca şi va raporta cu privire la procesul de coordonare şi monitorizare cel puţin 
lunar Guvernului, instituţiilor reprezentate şi va informa, după caz, băncile vizate. 
Coordonator al grupului de lucru se desemnează viceprim-ministrul pentru 
reintegrare. In componenţa grupului vor fi incluşi reprezentanţi ai autorităţilor - 
Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Corpul de control al Prim-ministrului, 
Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării 
Banilor, Banca Naţională a Moldovei, Agenţia Servicii Publice, Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor. La şedinţele grupului de lucru pot fi 
invitaţi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, pentru examinarea unor aspecte 
care ţin de domeniul de competenţă al instituţiei respective;

9.4. Cu ocazia stabilirii, precum şi pe întreaga perioada a desfăşurării 
relaţiilor de afaceri de către băncile licenţiate cu companiile eligibile din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova se vor respecta cerinţele şi obligaţiile impuse 
de prevederile Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, Regulamentului cu privire la cerinţele privind 
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea 
băncilor, aprobat prin Hotărârea nr. 200/2018 a Comitetului executiv al Băncii 
Naţionale a Moldovei;

A

9.5. In vederea detalierii modului de aplicare de către băncile licenţiate a 
măsurilor de precauţie sporită faţă de agenţii economici din regiunea transnistreană 
implicaţi în realizarea mecanismului dat, se aprobă procedura cu privire la stabilirea 
şi desfăşurarea relaţiilor de afaceri de către băncile licenţiate cu aceştia, conform 
anexei nr. 7;

9.6. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională 
a Moldovei vor acorda suportul consultativ şi informaţional băncilor licenţiate 
privind măsurile de implementare a prevederilor menţionate la pct.9.5;

9.7. Prin derogare de la pct. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr.815/2005, 
IP Agenţia Servicii Publice va înscrie, va ţine evidenţa şi va actualiza datele cu 
privire la beneficiarii efectivi ai companiilor eligibile şi va elibera acestora un extras 
din Registrul de stat privind înregistrarea provizorie, care va conţine informaţia 
privind beneficiarul efectiv al companiei.



9.8. Prin derogare de la art. 11 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.308/2017 cu 
privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, 
entităţile raportoare informează Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 
despre toate activităţile şi tranzacţiile din cadrul unei relaţii de afaceri cu subiecţii 
prevăzuţi la pct. 9.1 din prezenta dispoziţie, cel târziu la sfârşitul zilei următoare zilei 
în care a avut loc operaţiunea. Entităţile raportoare, la efectuarea tranzacţiilor, vor 
asigura indicarea în destinaţia plăţilor referinţa la prezenta dispoziţie a CSE. 
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor va elabora setul de măsuri 
pentru implementarea prevederilor menţionate la prezentul punct cu comunicarea 
acestora către băncile comerciale;

9.9. Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor sistematizează 
informaţia privind tranzacţiile primite în baza pct. 9.8 din prezenta dispoziţie şi 
lunar, în termen de 2 zile lucrătoare de la finele lunii de gestiune, prezintă Serviciului 
Vamal şi Serviciului Fiscal de Stat datele acumulate în format excel (sub formă de 
tabel). Informaţia prezentată urmează să conţină următoarele date: tipul operaţiunii, 
denumirea clientului, nr. contului clientului, IDNO client, denumirea partenerului, 
nr. contului partenerului, IDNO partener, destinaţia plăţii, data efectuării operaţiunii, 
din cont/în cont, codul valutei, suma în valută şi echivalentul în MDL, conform 
cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei în ziua tranzacţiei;

9.10. Serviciul Vamal, în baza informaţiilor primite conform pct. 9.9 din 
prezenta dispoziţie, lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii 
precedente, prezintă Serviciului Fiscal de Stat, în format excel (sub formă de tabel), 
informaţia privind tranzacţiile de import/export efectuate în perioada raportată de 
către agenţii economici eligibili. Informaţia prezentată urmează să conţină 
următoarele date: data de înregistrare a declaraţiei vamale, număr de înregistrare a 
declaraţiei vamale, tipul declaraţiei vamale, denumirea destinatarului, IDNO 
destinatar, denumirea exportatorului, IDNO exportator, ţara de expediţie a 
mărfurilor, ţara de destinaţie a mărfurilor, valoarea statistică, valuta, valoarea în 
factură (valută), valoarea în factură (MDL), cantitatea (brutto), cantitatea (netto),
unitatea de măsură, originea mărfurilor;

/ \

9.11. In scopul acumulării informaţiilor de către Serviciul Fiscal de Stat, 
companiile eligibile sunt obligate să prezinte acestuia documentele confirmative 
aferente tranzacţiilor/operaţiunilor efectuate (contracte de vânzare-cumpărare; 
facturi fiscale/facturi comerciale) în copii certificate de către agentul economic cu 
privire la corespunderea acestora originalelor, în termen de 3 zile de la data efectuării 
tranzacţiei;

9.12. Serviciul Fiscal de Stat analizează datele primite conform pct. 9.9 şi 
9.10 din prezenta decizie, prin contrapunere şi lunar, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la sfârşitul lunii precedente, prezintă grupului de lucru informaţia privind 
activitatea agenţilor economici eligibili, în special cazurile identificate privind



nerepatrierea mijloacelor băneşti a mărfurilor provenite din tranzacţiile economice 
externe ale companiilor eligibile, efectuate în conformitate cu prezenta dispoziţie;

9.13. Grupul de lucru analizează informaţia prezentată şi după caz, 
informează instituţiile financiare privind riscurile identificate aferente activităţii 
agenţilor economici eligibili, în contextul prezentei dispoziţii;

9.14. Grupul de lucru va propune Guvernului, la necesitate:
9.14.1. un mecanism de monitorizare a repatrierii mijloacelor băneşti pentru 

mărfurile provenite din tranzacţiile economice externe ale companiilor eligibile, 
efectuate în conformitate cu prezenta decizie, ulterior ridicării stării de urgenţă;

9.14.2. instituirea unor proceduri de stabilire a cotelor cantitative la 
importurile efectuate în baza prezentului mecanism;

9.15. Mărfurile importate conform prezentului mecanism nu pot fi livrate 
concomitent (cu aceeaşi unitate de transport) cu loturi de mărfuri care nu cad sub 
incidenţa prezentei dispoziţii. Importul de produse conform prezentului mecanism 
se face doar prin punctele de trecere a frontierei de stat Leuşeni şi Tudora.

9.16. Categoriile de bunuri care pot fi importate în baza prezentului 
mecanism sunt enumerate în anexa nr. 8. Prezentul mecanism nu permite 
achiziţionarea de servicii, cu excepţia celor aferente transportării mărfurilor 
importate.

9.17. Datoriile companiilor eligibile faţă de compania intermediară şi, 
respectiv, ale companiei intermediare faţă de MGRES se consideră stinse în 
momentul validării declaraţiei vamale de import.

10. Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii 
Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi 
pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

11. Prezenta dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică 
pe pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru, 
Preşedinte al Corni*

f  D IR E C Ţ IA  '
f  m a n a g e m e n t u l

l  d o c u m e n t e l o r Î & 1
\  Şil PETitp j

Natalia GAVRILIŢA



 

Anexa nr. 1 la Dispoziția CSE nr. 29 din 28 iunie 2022 

 

Spor de compensare pentru lunile aprilie - iunie 2022, autoritățile publice 

locale de nivelul al doilea  

 

Nr. 

crt. 

Autoritatea administrației 

publice locale 

Numărul de 

persoane 

implicate 

Total cheltuieli pentru 

sporul de compensare, 

mii lei 

1 Consiliul raional Anenii Noi 5 34,1 

2 Consiliul raional Cimișlia 34 143,6 

3 Consiliul raional Florești 6 26,5 

4 Consiliul raional Briceni 12 44,5 

5 Consiliul raional Ocnița 25 72,5 

6 Consiliul raional Ștefan Vodă 24 33,0 

7 Consiliul raional Ungheni 50 143,7 

8 Consiliul raional Soroca 39 51,7 

9 Consiliul raional Rezina 19 127,6 

10 Consiliul raional Șoldănești 31 306,2 

11 Consiliul raional Taraclia 27 46,4 

12 Consiliul raional Telenești 38 51,0 

  Total   1080,8 

 



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG442/2022
din 29.06.2022

cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Publicat : 01.07.2022 în MONITORUL OFICIAL Nr. 194-200 art. 507 Data intrării în vigoare

În temeiul art.19 lit. g) și art.36 alin.(1) lit.b) din Legea finanțelor publice și responsabilității
bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519),
cu modificările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art.VI și VI1 din Legea nr. 69/2020 cu
privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea
unor acte normative (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2020,  nr.  124-125,  art.  222),  cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se alocă, din fondul de intervenție al Guvernului, 14032,0 mii lei autorităților administrației
publice centrale și locale pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în
timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, conform anexei.

2. Autoritățile publice nominalizate în anexă, în calitate de beneficiari ai mijloacelor financiare
alocate, poartă răspundere pentru datele prezentate și vor întocmi, în modul stabilit, documentele
necesare pentru finanțarea cheltuielilor respective prin intermediul instituțiilor în care persoanele
activează.

3. Ministerul Sănătății  va informa autoritățile publice locale cu privire la lista nominală a
beneficiarilor de indemnizații unice, conform prevederilor prezentei hotărâri.

4.  Prezenta  hotărâre  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial  al  Republicii
Moldova.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale Andrei Spînu

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul sănătății Ala Nemerenco

Ministrul muncii



și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul apărării Anatolie Nosatîi

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco

Nr. 442. Chișinău, 29 iunie 2022.

anexă

http://www.legis.md/UserFiles/Image/RO/2022/mo194-200md/an_442md.docx


Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr.422/2022 

 

LISTA 

autorităților administrației publice centrale și locale cărora li se alocă 

mijloace financiare pentru acordarea indemnizațiilor unice 

angajaților infectați cu  COVID-19 

 

Nr. 

crt. 

Autoritățile administrației publice centrale și locale Total 

mijloace 

pentru 

achitare

a 

indemni

zațiilor 

unice 

(mii lei) 

1. Ministerul Sănătății 3072,0 

2. Ministerul Muncii și Protecției Sociale 128,0 

3. Ministerul Afacerilor Interne 688,0 

4. Ministerul Apărării 1184,0 

5. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 16,0 

6. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova 48,0 

7. Academia de Științe a Moldovei 32,0 

8. Consiliul municipal Chișinău 2960,0 

9. Consiliul raional Anenii Noi 48,0 

10. Consiliul raional Basarabeasca 48,0 

11. Consiliul municipal Bălți 96,0 

12. Consiliul raional Cahul 144,0 

13. Consiliul raional Cantemir 32,0 

14. Consiliul raional Călărași 48,0 

15. Consiliul raional Căușeni 96,0 

16. Consiliul raional Cimișlia 112,0 

17. Consiliul raional Criuleni 192,0 

18. Consiliul raional Dondușeni 80,0 

19. Consiliul raional Drochia 208,0 

20. Consiliul raional Dubăsari 96,0 

21. Consiliul raional Hîncești 80,0 

22. Consiliul raional Ialoveni 192,0 

23. Consiliul raional Edineț 752,0 

24. Consiliul raional Fălești 160,0 

25. Consiliul raional Florești 320,0 

26. Consiliul raional Glodeni 336,0 

27. Consiliul raional Leova 208,0 

28. Consiliul raional Nisporeni 208,0 

29. Consiliul raional Ocnița 336,0 

30. Consiliul raional Orhei 96,0 

31. Consiliul raional Rezina 16,0 

32. Consiliul raional Rîșcani 256,0 

33. Consiliul raional Sîngerei 160,0 



34. Consiliul raional Strășeni 48,0 

35. Consiliul raional Ștefan Vodă   112,0 

36. Consiliul raional Șoldănești 176,0 

37. Consiliul raional Soroca 400,0 

38. Consiliul raional Taraclia 32,0 

39. Consiliul raional Telenești 128,0 

40. Consiliul raional Ungheni 368,0 

41. Comitetul executiv UTA Găgăuzia 320,0 

 Total 14032,0 

 

 

 

 



REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Educaliei gi Cercetirii

Direclia invilSmdnt General Cimislia

lnstitulia Publici Gimnaziul Gradiste

MD-4117, r. Cimiglia,s. Gradiqte; Tel./fax 024179235
e-mail: gmgradiste@gmai l.com

Nr. 35 din 03 ausust 2022

Consiliu lui rl. Cirn islia
Pre;edintelu i rl. Cimislia

Dlui Mihai Olarescu

$ef D irecr ia invdtarnant
GeneralCimislia

DnluiVasile Surdu

Demers

Prin prezentul, Institufia Publicd GM Gradi;te, reprezentata de directorul - lon Musteata, vinecu rug6mintea de a mari bugetul l.P. Gimnaziul Cradiqte la partea de venituri cu suma de g0000.00
(optzecimii lei) la cod ECo l42320 "Plata pentru locatiunea bunuluipatrinroniului public''.

Crddinita "Alunelul" din satulGradiste se afla cu sediul in incinta cladirii Cinrnaziului Cradiste
Eia apdrut necesitatea partajdrii cheltuelilor comunale ca: plata pentru gaze naturale, plata pentru energia
electrica, consumulde apa potabila. Toate serviciile comunale sunt inregistrate dupa gimnaziul, factLrrile
de platatrebue achitate latimp, faraintirzieri, ceia ce pentru luinu este posibil,La ntru anrtl 2022 sa lua plata perrtru serviciile
comunale t ziua de azi tarifele sau I si facturile vin cu sumcastronomic platii pentru achitarea serviciilor comunale din partea lp CMGradiste

L.$

Directorul institutiei Musteatdletr
l)igiLalll signed br MLfrSilfl6lUra
Dlrte: 2022.08.03 (r9:24.U8 l;FS I

Reason: MoldSlgn SignatLrre
Location: Moldova
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.i "' :

Anex6: contractul semnat de cdtre LP. Ginrnaziulcradiqte;i prirnaria comuneicradiste. I +!{
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REPUBI,ICA MOI,DO\/A, OR.CIMI$LIA, RAIONUL CIMI$LIA
INSTII'UTIA I'IJBLICA LICEUL'TEORETIC i'ION CRllANGA"

IVID-4101, or, Cirniqliu bl, gtefnn cel l\ilarc, 15, (cl: 0-241.2-20-84, e-mnil: ltqf-e-Ang4-20-@glnail,com

,1,

i,r. din 01 
^ugust2022

COORDONAT:
Eef al DiG Cimiqlia

"t

)) " P*g", ("-2022
/ Vasile Su

Consiliul raionttl Cinriqlia
Preqedintelui raionului

d-lui rvriuaii Oilt ""'.

in urma lrajordrii prelurilor la gaze naturale gi energia electlic[ s-au acumulat venrtult

mai mar-i decit s-a planificat, Liceul Teoretic ,,Ion Creangd" ot. Cimiglia, solicita l'espectuos

per'risiu'eacleamodifica planullaparteadevenituri ittsumdde 101 500 lei.dintrecare:

ir"rr,[timint liceal - IaECO 142320 r- l0l 500 lei

IaECO 222120 + 101 500 lei

Borodin Larisa

r
REPUBLICA MOLOOVA

coNsrLruL RAror{AL ctftil$LtA

DfRECTTA FTNANTE

l)

lntae nr. Lln



Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Cimișlia

Calcul pe institutii cu suma necesara la achitarea salariului pentru lunile august-noiembrie 2022

NECESAR 4 

luni 2022 cu 

premia 

anuala 40% Sold

surplus / 

neajuns

Institutia Значения Total precizate pe an 5%

Directia asistenta sociala si protectia familiei Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 479 080,80 470 182,22 -8 898,58  1305 600,00  65 280,00

Directia asistenta sociala si protectia familiei Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 138 933,43 138 928,78 - 4,65  381 200,00  19 060,00

Casa de copii de tip familial Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 56 918,40 47 897,70 -9 020,70  147 100,00  7 355,00

Casa de copii de tip familial Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 16 506,34 13 931,34 -2 575,00  42 700,00  2 135,00

Serviciul asistenta sociala la domicilui Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 676 874,00 798 201,14 121 327,14  1728 600,00  86 430,00

Serviciul asistenta sociala la domicilui Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 196 293,46 233 544,15 37 250,69  502 200,00  25 110,00

Centru de protectie a familiei Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 171 384,40 171 497,69  113,29  383 600,00  19 180,00

Centru de protectie a familiei Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 49 701,48 50 890,29 1 188,81  112 400,00  5 620,00

Serviciul de asistenta sociala comunitara Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 587 334,00 523 288,12 -64 045,88  1498 300,00  74 915,00

Serviciul de asistenta sociala comunitara Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 170 326,86 152 413,54 -17 913,32  434 500,00  21 725,00

Serviciul de protezare si ortopedie Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 25 264,80 19 199,48 -6 065,32  65 100,00  3 255,00

Serviciul de protezare si ortopedie Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 7 326,79 5 588,85 -1 737,94  18 900,00  945,00

Serviciul de asistenta parentala profesionista Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 238 128,00 398 958,27 160 830,27  775 200,00  38 760,00

Serviciul de asistenta parentala profesionista Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 69 057,12 115 689,90 46 632,78  224 800,00  11 240,00

Echipa mobila Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 88 974,60 155 384,49 66 409,89  271 000,00  13 550,00

Echipa mobila Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 25 802,63 45 071,49 19 268,86  78 600,00  3 930,00

Serviciul social Respiro Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 185 893,87 188 252,92 2 359,05  450 500,00  22 525,00

Serviciul social Respiro Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 53 909,22 59 448,33 5 539,11  135 500,00  6 775,00

Centrul de plasament temporar pentru persoane in situatie de risc Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 30 140,37 32 905,51 2 765,14  113 400,00  5 670,00

Centrul de plasament temporar pentru persoane in situatie de risc

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 8 740,71 12 156,61 3 415,90  35 500,00  1 775,00

Centrul de plasament pentru copii separati de parinti Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 225 032,10 228 895,89 3 863,79  533 300,00  26 665,00

Centrul de plasament pentru copii separati de parinti

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 65 259,31 74 002,80 8 743,49  161 700,00  8 085,00

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 708 382,40 579 958,38 -128 424,02  4488 700,00  224 435,00

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 205 430,90 168 187,93 -37 242,97  

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 896 416,40

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 259 960,76

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP 2,5 unitati Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 35 937,00

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP 2,5 unitati

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 10 421,73

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP 4 LUNI Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 359 224,80

Serviciul social Asistenta Personala Cimislia FSP 4 LUNI

Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat 

obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 104 175,19

Total Сумма по полю Total 211180 / PE PERIOADA 4764 985,94 4684 475,82 203 779,84

Total Сумма по полю Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii. (29%) 212100 / PE PERIOADA 1381 845,92

Executor: Țurcan Veaceslav

Digitally signed by Ţurcan Veaceslav
Date: 2022.08.11 14:41:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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