
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 
PROIECT 
 

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

din ___ __________  2023                                 

 

cu privire la corelarea bugetului raional 

cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023 

 
În conformitate cu: 

- art. 4 alin. 2 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă; 
- art. 19, art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; 
- art. 20, art. 21 din Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale; 

- art. 24, art. 55 din Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale; 

- art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, 
garanţiile de stat şi recreditarea de stat;  

- art. 24 alin. 3 din Legea nr. 768/2000 cu privire la statutul alesului local;  

- Hotărârea Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per 
elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea 
autorităţilor publice locale de nivelul al doilea;  

- Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 privind clasificaţia bugetară;  
- Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat 

prin ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015; 

- Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/01 din 02.12.2022 cu privire la 

aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua; 
- Circulara nr. 06/2-07-88 din 9 decembrie 2022 privind aprobarea de către 

autoritățile APL a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2023;  

- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359 din 22 decembrie 2022. 

Întru asigurarea bunei activități a administrației publice raionale și a entităților 
finanțate din bugetul raional, Consiliul Raional Cimişlia, 
 

DECIDE: 

 
1. Se corelează bugetul raional Cimișlia aprobat pentru anul 2023 cu Legea bugetului 

de stat: 

- la partea de venituri în sumă de 209902,5 mii lei, 

- la partea de cheltuieli în sumă de 222047,8 mii lei, 

- cu un deficit bugetar în sumă de 15141,0 mii lei, sursa de finanțare - soldul de 

mijloace bănești format la situația din 01 ianuarie 2023,  

- plafonul datoriei interne constituie 2955,7 mii lei, sursa de finanțare - veniturile 

proprii formate în bugetul raional. 

2. Se modifică Decizia Consiliului Raional Cimișlia  nr. 07/01 din 02 decembrie 2022 

cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023 în lectura a doua, după 
cum urmează: 



a) La punctul 1: 

 

subpunctul 1.1: 

- la alineatul unu, cifrele „184133,3”se substituie cu cifrele „209902,5”; 
- la alineatul doi, cifrele „196278,6” se substituie cu cifrele „222047,8”. 

 

subpunctul 1.8: 

- la alineatul 1.8.1 cifrele „16912,4”, „2410,8”, „456,7”, „8391,8”, „218,1” 
se substituie cu cifrele „19453,5”, „2773,0”, „525,3”, „8818,7”, „1901,5”; 

- la alineatul 1.8.2 cifrele „1788,6” substituie cu cifrele „2057,4”. 

 

subpunctul 1.9: 

- la alineatul 1.9.1 sintagma „31 martie 2023” se substituie cu „01 martie 

2023”; 
- se adaugă alineatul 1.9.2 cu conținutul: 
 „Prin derogare de la pct. 1.9, se majorează cu 21,0 unități efectivul de 

personal pentru Serviciul social „Asistență Personală”, pe o perioadă 
determinată, începând cu 01 martie 2023 pînă la 31 august 2023, spre 

finanțare din contul transferurilor Fondului de Susținere a Populației 
(UNICEF) alocate pentru anul 2023”. 

b) Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 7,7a, 8, 9, 10, 11 se substituie cu anexele nr. 1-10 la 

prezenta decizie. 

3. Direcția Finanțe Cimișlia va efectua remanierile în bugetul raional conform 
prevederilor prezentei decizii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 
președintele raionului. 

5. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoştinţă:   

- Direcției Finanțe Cimișlia; 
- Direcției Învățămînt General Cimișlia; 
- Direcției Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia; 
- Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei din  raionul 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  



 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul de decizie nr.___/___ din __________ 2023 

 

cu privire la corelarea bugetului raional 

cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 
Proiectul de decizie cu privire la corelarea bugetului raional cu bugetul de stat pentru 

anul 2023 a fost inițiat de către Președintele raionului și elaborat de către Direcția Finanțe. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ şi finalităţile urmărite  
Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului dat de decizie este aducerea în 

concordanță a bugetul raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2023.  

În Monitorul Oficial nr. 435 - 437 din 28 decembrie 2022, a fost publicată Legea 
bugetului de stat pentru anul 2023. Conform Legii bugetul de stat pentru anul 2023 nr. 359 

din 22 decembrie 2022, transferurile alocate către bugetul raional sunt în majorarea cu 25 

769,20 mii lei față de cele aprobate în buget.    
Prin Decizia nr. 07/01 din 02 decembrie 2022 a fost aprobat bugetul raional pentru anul 

2023 în lectura a doua, la partea de venituri în sumă de 184133,3 mii lei și la cheltuieli  
196278,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 15141,0 mii lei, cu acoperire din contul 

soldului bănesc format în urma exercițiului bugetar pe anul 2022.  

Transferurile au fost majorate în contextul aprobării sporului în valoare fixă pentru 
angajații din sectorul bugetar în mărime de 1300 lei (art.11 din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2023), precum și majorarea normei de alimentare cu 20,0 %, față de normele în vigoare 
în anul 2022, inclusiv pentru copii în grădinițe cu 4,2 lei (2022-21,0 lei la 25,2 lei în anul 
2023), elevii clasele 1-4 cu 2,6 lei (2022-13,0 lei la 15,6 lei în anul 2023) și pentru elevii 
sportivi clasele V-VII cu 11,1 lei (2022-55,7 lei la 66,8 lei în anul 2023) și clasele IX-XII cu 

14,6 lei (2022-73,2 lei la 87,8 lei în anul 2023). Normele financiare privind alimentarea 

elevilor/copiilor din instituțiile de învățământ au fost aprobate prin Ordinul comun al 

Ministerului Educației și Cercetării și Ministerul Finanțelor nr. 129/2022. 

Din suma totală a transferurilor alocate suplimentată în mărime de 25 769,20 mii lei, 

alocațiile se repartizează după cum urmează: 
I. RAMURA PROTECȚIE SOCIALĂ în sumă de 7472,0 mii lei:  

- 5532,3 mii lei, transferuri din Fondul de Susținere a Populației – cheltuieli de 

personal pentru Serviciul Social Asistență Personală, serviciu care face parte din 

Pachet minim de servicii sociale. 

- 1939,7 mii lei, pentru consolidarea sistemului de protecție socială cu suportul 

UNICEF; 

II. RAMURA ÎNVĂȚĂMÂNT în sumă de 17 266,90 mii lei; 

III. ȘCOALA SPORTIVĂ, în sumă de 1030,3 mii lei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (5) din Legea nr. 181/2014 finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale, precum și art. 24 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele 
publice locale, autoritățile reprezentative și deliberative ale UAT, în termen de 30 de zile de 
la data publicării Legii bugetului de stat (modificată), urmează să-și coreleze bugetele proprii 
cu prevederile legii prenotate. În caz contrar, efectuarea transferurilor cu destinație generală 
de la bugetul de stat vor fi suspendate. 

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

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de decizie nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu 
legislația Uniunii Europene. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Bugetul raional, a fost ajustat față de limitele comunicate anterior, urmare a 
suplimentării transferurilor interbugetare sub aspectul categoriilor de transferuri conform 



anexei nr. 7 „Volumul transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale” din Legea 

bugetului de stat pentru anul 2023, în sumă de 25 769,20 mii lei. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Impactul economico-financiar nu presupune cheltuieli suplimentare necesare pentru 

implementarea prevederilor prezentei decizii. Sursele financiare sînt alocate din bugetul de 
stat. 

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 2023 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) și art. 62 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 nr. 181/2014 finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-fiscale și art. 24 din Legea nr. 397/2003 finanțelor publice 
locale. 

Proiectul este în concordanță cu legislația 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 

Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, prezentul proiect de decizie 
este plasat pe pagina web oficială a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md, 

secțiunea – Transparența decizională / Consultări publice. 

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 

 

Digitally signed by Răcilă Olesea
Date: 2023.01.19 13:49:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

http://www.raioncimislia.md/


Anexa nr.1
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Nr. 
d/o Denumirea Cod eco Suma, mii lei

1 I. VENITURI, total 1 209902.5

2
inclusiv transferurile de la bugetul de stat / instituţiile 
bugetului de stat 191 194501.5

3 II. CHELTUIELI, total 2+3 222047.8
4 III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -12145.3
5 IV. SURSE DE FINANŢARE, total 4+5+9 12145.3

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) - -

6 Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetul 
raional 561 -2995.7

7
Sold de mijloace bănești la contul bugetului raional format 
la 01.01.2023 910 15141.0

Secretarul consiliului                                                                Netedu Gheorghe

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional Cimişlia 

Notă: Sold bugetar = 1- (2+3) = 4+5

Sold bugetar (12145,3 mii lei) = Venituri (209902,5 mii lei) - Cheltuieli (222047,8 mii lei) = Surse de
finanțare (Împrumuturi recreditate intre bugetul de stat si bugetele locale (-2995,7 mii lei) + Sold de
mijloace bănești la contul bugetului raional format la 01.01.2023 (15141,0 mii lei)



Anexa nr.2
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Nr. 
d/o Denumirea Cod eco 

(k6) Suma, mii lei

1 I. VENITURI, total 1 209,902.50     
2 Impozit pe venitul persoanelor fizice 111110 5,836.00         

3 Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarat și/sau 
achitat 111121 125.00            

4 Impozitul pe venitul persoanelor fizice în domeniul 
transportului de persoane în regim de taxi 111125 17.50              

5 Impozitul pe venitul aferent operațiunilor de predare în 
posesie și/sau folosință a proprietăților imobiliare 111130 20.00              

6 Taxa pentru apă 114611 130.00            
7 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 5.00                

8 Plata pentru certificatele de urbanism și autorizările de 
construire sau desființare în bugetul local de nivelul 2 142214 0.60                

9 Taxa la cumpărarea valutei străine 142245 110.00            
10 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2,374.10         
11 Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 142320 2,181.80         

12 Amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul 
raional de nivelul II 143120 1.00                

13 Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse 
externe pentru instituţiile bugetare 144224 4,600.00         

14 Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale 
de nivelul II 191100 187,029.50     

15 Transferuri primite între instituţiile bugetului de stat şi 
instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191310 7,472.00         

Secretarul consiliului                                                           Netedu Gheorghe

Anexa nr. 2

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Componenţa veniturilor bugetului raional Cimişlia 



Anexa nr.3
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Nr. 
d/o Denumirea Indicatori Suma, mii lei

1 CHELTUIELI, total 222047.8
2 Cheltuieli recurente, total (2+3)-3192 220410.4
3 Cheltuieli de personal, total 21 118482.5
4 Investiţii capitale, total 3192 1637.4
5 Rambursarea creditului 561 -2995.7
6 Servicii de stat cu destinaţie generală 01
7 Resurse, total 11571.4
8 Resurse generale 391.7
9 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 391.7

10 Cheltuieli, total 11571.4
11 Exercitarea guvernării 0301 9156.7
12 Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1994.7
13 Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300.0
14 Datoria internă a autorităţilor publice locale 1703 120.0
15 Apărare naţională 02
16 Resurse, total 177.7
17 Resurse generale 177.7
18 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0.0
19 Cheltuieli, total 177.7
20 Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 177.7
21 Ordine publică şi securitate naţională 03
22 Resurse, total 827.8
23 Resurse generale 827.8
24 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0.0
25 Cheltuieli, total 827.8
26 Protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor 3702 827.8
27 Servicii în domeniul economiei 04
28 Resurse, total 19751.6
29 Resurse generale 19751.6
30 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0.0
31 Cheltuieli, total 19751.6

Resursele şi cheltuielile bugetului raional Cimişlia conform clasificaţiei 
funcţionale şi pe programe 

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022



32
Politici şi management în domeniul macroeconomiei şi 
de dezvoltare a economiei 5001 658.0

33 Sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii  5004 1760.0

34
Politici şi management în domeniul agriculturii și  
industriei alimentare 5101 698.6

35
Politici şi management în domeniul infrastructurii și 
dezvoltării regionale 6101 707.6

36 Dezvoltarea drumurilor 6402 15927.4

37 Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor 
comunale 06

38 Resurse, total 1916.6
39 Resurse generale 1916.6
40 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 0.0
41 Cheltuieli, total 1916.6

42
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor 
comunale 7502 200.0

43 Construcția locuințelor 7504 1716.6
44 Ocrotirea sanatatii  07
45 Resurse, total 3975.4
46 Resurse generale 1975.4
47 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 2000.0
48 Cheltuieli, total 3975.4

49
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 
sănătații 8018 275.4

50
Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în domeniul 
ocrotirii sănătăţii 8019 3700.0

51 Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08
52 Resurse, total 10721.0
53 Resurse generale 10117.0
54 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 604.0
55 Cheltuieli, total 10721.0
56 Politici şi management în domeniul culturii 8501 1061.3
57 Dezvoltarea culturii 8502 2106.3

58
Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 
naţional 8503 1889.6

59 Susținerea televiziunii și radiodifuziunii publice 8505 100.0
60 Sport 8602 5282.6
61 Tineret 8603 281.2
62 Învăţămînt 09
63 Resurse, total 138151.9
64 Resurse generale 135297.1
65 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 297 2854.8
66 Cheltuieli, total 138151.9



67 Politici şi management în domeniul educaţiei și cercetării 8801 3687.4

68 Educaţie timpurie 8802 1862.5
69 Învăţămînt primar 8803 2392.6
70 Învăţămînt gimnazial 8804 56838.5
71 Învăţămînt liceal 8806 59487.9
72 Servicii generale în educaţie 8813 991.3
73 Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 12793.1
74 Curriculum 8815 98.6
75 Protecţie socială 10
76 Resurse, total 34954.4
77 Resurse generale 22518.6
78 Resurse colectate de autorităţi/ instituţii bugetare 200 12435.8
79 Resursele fondurilor speciale 296 9130.4
80 Resursele colectate de instituţii 297 3305.4
81 Cheltuieli, total 34954.4
82 Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 2902.4
83 Protecţie a familiei şi copilului 9006 6003.8
84 Protecție socială a persoanelor cu dizabilități 9010 25246.1
85 Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 310.0
86 Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni 9019 492.1

Secretarul consiliului                                                        Netedu Gheorghe



Anexa nr.4
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Nr. 
d/o Denumirea Cod 

Eco k6 Suma, mii lei

1
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 
şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, 
primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar)

191111      129,202.60   

2
Transferuri curente primite cu destinaţie specială  între bugetul de 
stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea şi asistenţa 
socială, inclusiv:

191112         4,331.10   

Compensații pentru serviciile de transport persoanelor cu 
dizabilități severe și accentuate, copiilor cu dizabilități, precum 
și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilități 
severe/locomotorii

- 2,135.90       

Indemnizații  pentru copiii adoptați, cei aflați sub 
tutelă/curatelă, copii orfani - 1,500.00       

Indemnizaţii şi compensaţii pentru absolvenții instituțiilor de 
învățământ - 492.10          

Prestatii sociale pentru copii plasați în servicii sociale (bani de 
buzunar) - 203.10          

3 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 
şi bugetele locale de nivelul II pentru şcoli sportive 191113         4,625.60   

4 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat 
și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116        14,177.40   

5 Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de 
stat şi bugetele locale de nivelul II 191131        34,692.80   

6
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile 
bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II, inclusiv 
pentru:

191310 7,472.00        

Serviciul social „Asistență Personală” 5,532.30       
Consolidarea sistemului de protecție socială cu suportul 
UNICEF 1,939.70       

TOTAL 194501.5

Anexa nr. 4
la decizia Consiliului raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Secretarul consiliului                                                                                              Netedu Gheorghe

Transferurile de la alte bugete către bugetul raional Cimişlia 



Anexa nr.5
la decizia Consiliului Raional

nr. __/__  din ________ 2023

mii lei

nr. 
copii

Cheltuieli 
pentru 

transporta
rea 

elevilor

nr. 
copii

Întreține
rea 

elevilor 
în 

cămine

Cheltuieli 
capitale

Deficit 
bugetar

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Liceul teoretic "Ion Creangă" or. 
Cimișlia 32 733 276 323 134 715 14431.2 -      -         736.3 -         -     -          15 281.4 1200.0 -           192.0 -        849.7 17690.6

2 Liceul teoretic "Mihai Eminescu" or. 
Cimișlia 35 857 363 355 139 826 16513.8 -      -         968.3 -         -     -          13 243.9 1200.0 -           200.0 169.3 111.7 19407.0

3 Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-
Galbenei 21 437 174 197 66 421 8915.2 -      -         464.2 -         -     -          -    -       300.0 -           124.0 -        -         9803.4

4 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. 
Lipoveni 12 175 47 79 49 35 1524.3 -      -         125.4 7835.7 -     -          -    -       1200.0 -           -        -         10685.4

5 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. 
Cimişlia 9 98 35 63 0 92 2742.5 -      -         93.4 -         -     -          -    -       60.0 1150.7 52.0 -        -         4098.6

6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 9 165 78 87 0 152 3868.2 -      -         208.1 -         -     -          -    -       0.0 -           48.0 -        -         4124.3
7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 9 119 46 73 0 111 3098.9 -      -         122.7 -         -     -          -    -       250.0 356.9 44.0 -        440.1 4312.6
8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 9 134 73 61 0 122 3305.3 -      -         194.7 -         -     -          -    -       0.0 690.6 60.0 -        355.5 4606.1
9 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 9 176 80 96 0 162 4055.8 -      -         213.4 -         -     -          -    -       285.0 0 52.0 -        -         4606.2

10 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. 
Ialpujeni 7 59 23 36 0 55 1646.2 -      -         61.4 -         -     -          -    -       20.0 1222.6 48.0 -        -         2998.2

11 Gimnaziul „Constantin Stere” s.  
Javgur 7 91 42 49 0 84 2514.2 -      -         112.0 -         -     -          -    -       250.0 364.8 36.0 -        188.9 3465.9

12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 9 138 65 73 0 127 3399.1 -      -         173.4 -         -     -          -    -       300.0 417 52.0 -        -         4341.5

13 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. 
Mihailovca 9 161 71 90 0 149 3811.9 -      -         189.4 -         -     -          -    -       250.0 696.7 52.0 -        -         5000.0

14 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. 
Selemet 9 197 94 103 0 181 4412.3 -      -         250.8 -         -     -          -    -       0.0 -           60.0 -        -         4723.1

15 Gimnaziul  Sagaidac, s. Sagaidac 9 119 45 74 0 111 3098.9 -      -         120.0 -         -     -          -    -       0.0 699 60.0 -        -         3977.9

16 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul 
Nou 9 104 39 65 0 97 2836.3 -      -         104.0 -         -     -          -    -       70.0 1199.5 56.0 -        55.6 4321.4

17 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 7 74 33 41 0 69 2065.2 88.0 -         -     -          -    -       0.0 963.5 40.0 -        22.2 3178.9

18 Școală primară- grădiniță „Liuba 
Dimitriu” s. Ciucur-Mingir 3 18 18 0 0 15 653.3 42 1024.2 48.0 -         -     -          -    -       50.0 792.8 12.0 -        73.6 2653.9

19 Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. 
Codreni 2 14 14 0 0 12 522.6 20 729.6 37.3 -         -     -          -    -       0.0 264.6 12.0 -        35.1 1601.2

20 Direcția Învățămînt General Cimișlia 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 234.8 -         739 2773.0 -    -       0.0 -           76.0 0.0 -         3083.8

Total: 216 3869 1616 1865 388 3536 83415.2 62.0 1753.8 4545.6 7835.7 739 2773 28 525.3 5435.0 8818.7 1276.0 169.3 2132.4 118680.0
Nota:

1
2
3
4
5
6

Anexa nr.7

Resurse 
colectate

Volumul 
alocațiilor 
 pentru 

copiii din 
grădinițe

Volumul 
alocațiilor 
conform  

normelor de 
alimentație 

pentru micul 
dejun al 

elevilor cl. 1-4 

Volumul 
alocațiilor 
 pentru 
liceul 

internat 
cu profil 
sportiv

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Total 
alocații

Sinteza alocaţiilor pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general finanţate din bugetul raional Cimişlia

Compensa
ții bănești

Nr.   
copiii

La formarea bugetelor IP din domeniul învațămîntului primar, gimnazial, liceal a fost luat în calcul coeficientul egal cu 1,0, așadar în bugetele instituțiilor sunt incluse alocațiile pentru educația incluzivă.

Componenta raională: 102868,7 mii lei -83415,2 mii lei =19453,5 mii lei

Secretarul consiliului                                                                                                                                                                                                          Gheorghe Netedu 

Fondul de educație incluzivă: 102868,7 mii lei * 2% = 2057,4 mii lei

Pentru LIS Lipoveni alocațiile  în baza de cost standart per elev au fost estimate luînd în calcul doar elevii nonsportivi (35 elevi ponderați), penrtru elevii sportivi (133 elevi) sunt alocate transferuri suplimentare (col.12).
Compensația bănească în mărime de 4,0 mii lei pentru personalul didactic și de conducere din grădinițele de copii „Liuba Dimitriu” Ciucur Mingir (12,0 mii lei) și Codreni (4,0 mii lei) este inclusă în bugetele instituțiilor și pentru LIS Lipoveni este 

Componenta raională nedistribuită: 19453,5 mii lei - 2773,0 mii lei - 525,3 mii lei - 8818,7 mii lei - 5435,0 mii lei = 1901,5 mii lei

Resurse 
cu 

caracter 
general 

cl. 10-12

Destinația repartizării alocațiilor din componenta raională

Nr. 
d/o Denumirea instituţiei Total 

elevi

Elevi 
ponde

raţi

Volumul 
alocațiilor 
conform 

formulei în 
baza de cost 

standard 
per elev

cl. 1-4 cl. 5-9Total 
clase



Anexa nr. 6
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Nr. 
d/o Denumirea instituţiei Nr copii cu 

CES
Nr. 

unități

Remunerarea 
și întreținerea 
centrelor de 
resurse, (mii 

lei)
A 1 2 3
1 Liceul teoretic „Ion Creangă" or. Cimișlia 19 2.00       260.40            
2 Liceul teoretic „Mihai Eminescu" or. Cimișlia 14 1.50       195.30            
3 Liceul teoretic  „Hyperion” s. Gura-Galbenei 16 1.25       162.80            
4 Liceul Internat cu profil Sportiv, s. Lipoveni 10 1.00       130.20            
5 Gimnaziul „Alecsandr Puşkin”, or. Cimişlia 7 1.00       130.20            
6 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 5 0.75       97.70              
7 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 6 0.60       78.10              
8 Gimnaziul  Gradişte,  s. Gradiște 7 1.00       130.20            
9 Gimnaziul  Hirtop,  s. Hîrtop 10 1.00       130.20            

10 Gimnaziul  „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 6 0.70       91.20              
11 Gimnaziul „Constantin Stere” s Javgur 5 0.50       65.10              
12 Gimnaziul  Porumbrei,  s. Porumbrei 5 0.80       104.20            
13 Gimnaziul „Ştefan  cel Mare”, s. Mihailovca 9 0.90       117.20            
14 Gimnaziul  „Sergiu Coipan”, s. Selemet 8 1.00       130.20            
15 Gimnaziul  Sagaidac,  s. Sagaidac 3 0.50       65.10              
16 Gimnaziul „Tudor Strișcă”, s. Satul Nou 6 0.70       91.20              
17 Gimnaziul  Troiţcoe, s. Troițcoe 3 0.20       26.00              

18 Școală primară- grădiniță „Liuba Dimitriu” s. 
Ciucur-Mingir 1 0.40       52.10              

19 Şcoală primară-grădiniţă Codreni,  s. Codreni -         -                   
Total: 140.00     15.80     2,057.40         

Secretarul consiliului                                                                                     Netedu Gheorghe

 Repartizarea alocațiilor din fondul pentru educația incluzivă incluse în bugetele 
instituțiilor de învățămînt estimate în baza de cost standard per elev

Anexa nr. 7a
la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Notă: Mijloacele financiare estimate din Fondul de educație incluzivă sunt incluse în bugetele fiecărei instituții.



Anexa nr. 7
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Femei Bărbați

1 TOTAL 1246.88 837 346
2 Consiliul Raional 1240 65.75 34 23
3 Aparatul Preşedintelui Raionului 14349 36.75 16 15
4 Direcţia Finanţe Cimișlia 14356 14.0 13 1
5 Direcţia Economie şi Atragerea Investiţiilor 14350 5.0 3 2
6 Direcţia Agricultură şi Industrie Prelucrătoare 14351 5.0 2 2
7 Direcţia Dezvoltare Teritorială 14352 5.0 0 3

8
Direcţia Cultură, Tineret, Sport și Turism 
Cimișlia 2320 71.48 32 31

9
Aparatul administrativ al Direcţiei Cultură, 
Tineret, Sport și Turism Cimișlia 04063 7.0 4 2

10
Orchestra de muzică populară „Rapsozii” 
Cimişlia 09509 2.0 1 1

11 Orchestra „Fanfara” Cimişlia 09510 2.0 - 2
12 Şcoala de Arte Cimişlia 10399 48.48 21 20
13 Ansamblul de dans „La izvor” Cimişlia 12574 2.0 1 1

14
Formaţia folclorică ”Busuioc moldovenesc” 
Ialpujeni 12575 2.0 1 1

15 Muzeul de istorie, etnografie şi artă Cimişlia 14357 6.0 2 4
16 Centru raional de tineret Cimișlia 14359 2.0 2 -
17 Direcţia Învăţămînt General Cimișlia 2242 875.65 589 246

18
Aparatul administrativ al Direcţiei Învăţămînt 
General Cimișlia 03985 28.00 15 8

19 Transportarea elevilor 03985 19.00 0 19
20 Şcoala sportivă Cimişlia 15236 33.97 7 21

21
Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi 
Adolescenţilor Cimişlia 15234 33.50 32 11

Efectivul-limită (statele de personal) a instituţiilor bugetare finanţate din bugetul 
raional Cimişlia 

Anexa nr. 8

la decizia Consiliului Raional
nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Bugetarea sensibilă 
la gen (angajați)Nr. 

d/o Denumirea
Cod            

 Org1/ 
Org2

Efectivul de 
personal, 

unităţi



22 Tabăra de odihnă și întremarea sănătății a 
copiilor și adolescenților „Izvoraş” din s. Zloţi 12281 5.00 0 5

23 Serviciu de asistenţă psihopedagogică 14370 9.00 8 0
24 Liceul teoretic „Mihai Eminescu” or. Cimişlia 14405 107.41 67 20
25 Liceul teoretic „Hyperion” s. Gura-Galbenei 14411 63.72 45 16
26 Liceul internat cu profil sportiv s. Lipoveni 14415 64.62 42 20
27 Liceul teoretic „Ion Creangă” or.Cimişlia 14441 107.64 66 29
28 Gimnaziul „Alexandr Puşkin” or. Cimişlia 14408 27.83 21 7
29 Gimnaziul „Sergiu Coipan” s. Selemet 14410 32.00 22 10
30 Gimnaziul „Ştefan cel Mare” s. Mihailovca 14412 32.93 22 6
31 Gimnaziul „Dimitrie Cantemir” s. Ialpujeni 14416 21.60 17 5
32 Gimnaziul Porumbrei s. Porumbrei 14418 28.96 27 5
33 Gimnaziul Cenac s. Cenac 14419 28.39 21 8
34 Gimnaziul Hîrtop s. Hîrtop 14420 32.24 23 9
35 Gimnaziul Sagaidac s. Sagaidac 14421 28.75 23 7
36 Gimnaziul Gradişte s. Gradiște 14423 32.01 23 6
37 Gimnaziul „Constantin Stere” s. Javgur 14424 22.34 17 7
38 Gimnaziul Batîr s. Batîr 14425 30.59 25 6
39 Gimnaziul Troiţcoe s. Troițcoe 14426 24.53 20 5
40 Gimnaziul „Tudor Strişcă” s. Satul-Nou 14427 29.22 23 8

41
Școala primară-grădiniță „Liuba Dimitriu” s. 
Ciucur-Mingir 16029 20.82 16 4

42 Şcoala primară-grădiniţă Codreni s. Codreni 15235 11.58 7 4

43
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a 
Familiei Cimișlia 2265 234.00 182 46

44
Aparat administrativ al Direcţiei Asistenţă 
Socială şi Protecţie a Familiei Cimișlia 14446 15.50 13 3

45 Casa de copii de tip familial 14464 2.00 2 0
46 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 14465 36.00 33 3
47 Centru de  Protecție a Copilului și a Familiei 14466 6.00 5 1
48 Serviciul de asistenţă social comunitară 14467 28.00 24 2
49 Serviciul de protezare şi ortopedie 14468 1.00 1 0
50 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă 14469 13.00 11 2
51 Serviciul social „Asistenţă Personală” 14470 95.00 65 30
52 Serviciul social „Echipa mobilă” 14471 4.00 3 1

53
Centrul de plasament temporar pentru 
persoanele în situații de risc 15186 4.50 0 0

54
Centru de plasament pentru copii separați de 
părinți 14446 5.00 5 0

55 Serviciul social „Respiro” 14472 6.00 6 1



56 Azilul de bătrîni și invalizi din raionul Cimişlia 14474 18.00 14 3

Secretarul consiliului                                                                        Gheorghe Netedu                                



Anexa nr.8
la decizia Consiliului Raional

nr. __/__  din ________ 2023

Fete Băieți

A 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Aparatul administrativ al 
Direcției Învățămînt 
General Cimișlia

3,687.40       3.50           3,683.90     -                  -       -      -       

2 Serviciul de Asistență 
Psihopedagogică 991.30          -              991.3          -                  160     51      109      

3 transportarea elevilor 2,773.00       -              -               2,773.0          739     290    449      

4 susținerea elevilor dotați 
(Olimpiade) 137.20          -              -               137.2             -       -      -       

5 susţinerea examenelor 
BAC 98.60            -              -               98.6               131     81      50        

6

Tabăra de odihnă și 
întremarea sănătății a 
copiilor și adolescenților 
„Izvoraş” din s. Zloţi

2,075.00       168.0         750.0          1,157.0          239     112    127      

7 Compensații pentru cadre 
didactice (economii) 76.00            -              -               76.0               -       -      -       

8
Economii - alimentație 
pentru micul dejun al 
elevilor cl. 1-4 

234.80          -              -               234.8             

9 Componenta raională 
(nedistribuită) 1,901.50       -              -               1,901.5          -      -      -       

10 Liceul teoretic „Ion 
Creangă" or. Cimișlia 17,690.60     849.7         -               16,840.9        733     357    376      

11 Liceul teoretic „Mihai 
Eminescu" or. Cimișlia 19,407.00     111.7         169.3          19,126.0        857     430    427      

12
Liceul teoretic  
„Hyperion” s. Gura-
Galbenei

9,803.40       -              -               9,803.4          437     198    239      

13 Liceul Internat cu profil 
Sportiv, s. Lipoveni 10,685.40     -              -               10,685.4        175     81      94        

14 Gimnaziul „Alecsandr 
Puşkin”, or. Cimişlia 4,098.60       -              -               4,098.6          98       41      57        

15 Gimnaziul Batîr,  s. Batîr 4,124.30       -              -               4,124.3          165     81      84        

16 Gimnaziul  Cenac, s. Cenac 4,312.60       440.1         -               3,872.5          119     54      65        

17 Gimnaziul  Gradişte,  s. 
Gradiște 4,606.10       355.5         -               4,250.6          134     53      81        

18 Gimnaziul  Hirtop,  s. 
Hîrtop 4,606.20       -              -               4,606.2          176     80      96        

19 Gimnaziul  „Dimitrie 
Cantemir” s. Ialpujeni 2,998.20       -              -               2,998.2          59       25      34        

20 Gimnaziul „Constantin 
Stere” s. Javgur 3,465.90       188.9         -               3,277.0          91       54      37        

21 Gimnaziul  Porumbrei,  s. 
Porumbrei 4,341.50       -              -               4,341.5          138     57      81        

Anexa nr. 9
la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Nr. 
d/o Denumirea instituţiei Total alocații, 

mii lei

Repartizarea alocațiilor pentru ramura Învățământ

inclusiv: Bugetarea sensibilă la gen 
(beneficiari)

Resurse 
colectate

Transferuri cu 
destinație 
specială

TOTAL
inclusiv:Resurse cu 

caracter 
general



22 Gimnaziul „Ştefan  cel 
Mare”, s. Mihailovca 5,000.00       -              -               5,000.0          161     70      91        

23 Gimnaziul  „Sergiu 
Coipan”, s. Selemet 4,723.10       -              -               4,723.1          197     85      112      

24 Gimnaziul  Sagaidac, s. 
Sagaidac 3,977.90       -              -               3,977.9          119     59      60        

25 Gimnaziul „Tudor 
Strișcă”, s. Satul Nou 4,321.40       55.6           -               4,265.8          104     44      60        

26 Gimnaziul  Troiţcoe, s. 
Troițcoe 3,178.90       22.2           -               3,156.7          74       32      42        

27
Școală primară- grădiniță 
„Liuba Dimitriu” s. 
Ciucur-Mingir

2,653.90       73.6           -               2,580.3          18       12      6          

28 Şcoală primară-grădiniţă 
Codreni,  s. Codreni 1,601.20       35.1           -               1,566.1          14       8        6          

29
Centrul Raional de Creaţie 
a Copiilor şi 
Adolescenţilor Cimişlia

3,527.10       1.0             -               3,526.1          692     426    266      

30 Școala de Arte Cimișlia 7,053.80       549.9         500.0          6,003.9          369     243    126      
TOTAL 138,151.90   2,854.80    6,094.50     129,202.60    3869 1821 2048

Secretarul consiliului                                                                                   Gheorghe Netedu 



Anexa nr.9

la decizia Consiliului Raional

nr. __/__  din ________ 2023

Surse proprii 
Resurse 
colectate 
/Donații

TDS FSP 
(UNICEF) FSP Fete 

/femei
Băieți  
/bărbați

perio
dicita

tea

1
Aparatul administrativ al 
Direcției Asistență Socială și 
Protecție a Familiei Cimișlia

2,902.40      2681.8 57.4 -      163.2 -     -     -     -     -

2
Indemnizaţii şi compensaţii 
pentru absolvenții 
instituțiilor de învățământ

492.10        -             -       492.1 -         -     16     13      3        pe an

3
Indemnizații  pentru copiii 
adoptați, cei aflați sub 
tutelă/curatelă, copii orfani

1,500.00     -             -       1500.0 -         -     74     40      34      pe 
lună

4

Compensații pentru serviciile 
de transport persoanelor cu 
dizabilități severe și 
accentuate, copiilor cu 
dizabilități, precum și 
persoanelor care însoțesc o 
persoană cu dizabilități 
severe/locomotorii

2,135.90     -             -       2135.9 -         -     1865 900    965    trime
strial

5
Prestații sociale pentru copii 
plasați în serviciile sociale 
(bani de buzunar)

203.10        -             -       203.1 -         -     34     22      12      pe 
lună

6 Casa de copii de tip familial 
(CCTF) 482.70         405.00      -       -      77.70     -     10     5        5        pe an

7 Centru de Protecție a Copilului 
și a Familiei 661.70         661.70      -       -      -          -     290   177    113    pe an

8 Serviciul de asistență parentală 
profesionistă (APP) 1,645.30      1,430.70   -       -      214.6 -     21     11      10      pe an

9 Serviciul asistență social 
comunitară 3,082.70      2,633.10   -       -      449.6 -     12000 8000 4000 pe an

10 Serviciul protezare și ortopedie 100.80         100.80      -       -      -          -     270   200    70      pe an

11 Serviciul social de sprijin 
pentru familiile cu copii 832.00         -             -       -      832.0 -     88     44      44      pe an

12 Serviciul de îngrijire socială la 
domiciliu 2,536.10      2,395.90   140.2 -      -          -     270   235    35      pe an

13
Centrul de plasament temporar 
pentru persoanele în situații de 
risc

-                -             -       -      -          -     -     -     -     pe an

14 Serviciul social „Asistență 
Personală” 9,322.90      2,039.60   -       -      1751.0 5532.3 140   71      69      pe an

15 Serviciul social  „Echipa 
mobilă” 386.80         386.80      -       -      -          -     25     13      12      pe an

16 Serviciul social „Respiro” 673.90         673.90      -       -      -          -     48     16      32      pe an

17
Serviciul social de suport 
monetar adresat familiilor/ 
persoanelor defavorizate

-                -             -       -      -          -     - - - -

18 Centrul Maternal -                -             -       -      -          -     -     -     -     -

19 Centrul de plasament pentru 
copii separați de părinți 679.00         679.00      -       -      -          -     10     5        5        pe an

Bugetarea sensibilă la 
gen (beneficiari)

Anexa nr. 10

la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Benefi    
 ciarii

Nr. 
d/o Denumirea Total alocații,  

mii lei

inclusiv:

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura Protecție socială



20
Fondul de susținere a populației 
(Venituri de la Taxa de 
cumpărare a valutei străine)

110.00         -             -       -      -          110.0 -     -     -     -

21 Azilul de bătrîni și invalizi din  
raionul Cimișlia 3,207.00      2,099.20   1107.8 -      -          -     30     17      13      pe an

22
Implementarea proiectului 
„Modernizarea Azilului de 
bătrîni din raionul Cimișlia”

3,800.0        1,800.0     2000.0 -      -          -     - - - -

23 Acordarea ajutoarelor bănești 
păturilor social-vulnerabile 100.0           100.0        - -      -          -     - - - -

24
Contribuția Consiliului raional 
pentru dotarea Centrului pentru 
refugiați

100.0           100.0        - -      -          -     - - - -

TOTAL GENERAL 34,954.40      18187.5 3305.4 4331.1 3488.1 5642.3 15191 9769 5422 -

Notă: 

Secretarul consiliului                                                                                                                                    Gheorghe   Netedu 

1. TDS - Transferuri cu destinație specială; FSP - Transferuri din Fondul de Susținere  a populației; FSP 
(UNICEF) - transferul în baza Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în vederea finanțării Fondului de Susținere a Populației. 

2. Din suma totală de 3488,1 mii lei reflectată în colonița FSP (UNICEF)  - 1939,7 mii lei au fost alocate pentru 
anul 2023 și 1548,4 mii lei au fost alocate în anul 2022 și neutilizate integral.



Anexa nr.10
la decizia Consiliului Raional
nr. __/__  din ________ 2023

Surse 
proprii

Transfer  
cu 

destinație 
specială

Donații 
/reurse 
colectate

1 Aparatul administrativ al Direcţiei Cultură, Tineret, Sport și 
Turism Cimișlia 1061.3 1061.3 -        -       

2 Activități culturale, inclusiv: 866.0 866.0 -        -       
Direcţia Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 214.0 214.0 -        -       
Aparatul Președintelui Raionului 602.0 602.0 -        -       
Direcția Învățămînt General Cimișlia 50.0 50.0 -        -       

3 Activități sportive, inclusiv: 353.0 353.0 -        -       
Direcţia Cultură, Tineret, Sport și Turism Cimișlia 300.0 300.0 -        -       
Direcția Învățămînt General Cimișlia 53.0 53.0 -        -       

4 Formația folclorică „Busuioc moldovenesc” 212.9 212.9 -        -       
5 Ansamblul de dans popular „La izvor” 163.6 163.6 -        -       
6 Orchestra „Fanfara” Cimișlia 559.4 559.4 -        -       
7 Orchestra de muzică populară  „Rapsozii” Cimișlia 304.4 304.4 -        -       
8 Muzeul de istorie etnografie și artă Cimișlia, inclusiv: 1889.6 1289.6 -        600.0

reparații capitale  ale clădirilor 1100.0 500.0 -        600.0
9 Centrul de tineret, inclusiv: 281.2 281.2 -        -       

activități pentru tineret 30.0 30.0 -        -       
10 Școala sportivă Cimișlia 4929.6 300.0 4625.6 4.0
11 Servicii de televiziune 50.0 50.0 -        -       
12 Servicii de presă 50.0 50.0 -        -       

Total 10721.0 5491.4 4625.6 604.0

Secretarul consiliului                                                                                                    Gheorghe Netedu

 Repartizarea alocațiilor pentru ramura  Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă

Anexa nr. 11
la decizia Consiliului Raional

nr. 07 /01  din 02.12 .2022

Nr. 
d/o Denumirea

TOTAL 
alocații, 
mii lei

inclusiv:
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Anexa nr. 1.2

Sinteza fondurilor asigurlrii obligatorii de asistenfi medicali

Anexa nr.2

Programele de cheltuieli ale fondurilor asiguririi
obligatorii de asistenfi medicall

Denumirea Cod

P2

Suma,

mii lei

Cheltuieli. total 14138595,;

inclusiv:

Prosramul..Sinitatea publicl si servicii medicale" 80 00 14r38595,;

Subprogrmul ,,Administrare a fondurilor asigurdrii obligatorii de

asistente medicale" 80 02 1L8437,',

Subprogramu ,Asistenta medical[ primar6" 80 05 2848619,1

Subprogramu ,Asistenta medical6 specializatd de ambulatoriu 80 06 1241.218,:

Subprogramu ,Ineriiiri medicale comunitare qi la domiciliu 80 08 1 13175,:

Subprogramu ,Asistenta medicale urgenta prespitaliceasce 80 09 1137765,',

Subprosramul,,Asisten{a medicala spitaliceasci" 80 10 7784045,1

Suborosramul .,Seruicii medicale de inalte performanfa" 80 11 293764,3

Juboroeramul .,Servicii de ingriiire paliativd" 80 15 79360,3

Subprogramul ,,Management al fondului de rezervi al asigudrii

rblieatorii de asistentA medicald" 80 17 10000,0

lubprogramul ,,Programe naJionale gi speciale in domeniul

lCrOIrfl Sanalatll 80 18 50000,0

Subprogramul,,Dezvoltarea gi modemizarea instituliilor in

lomeniul ocrotirii senitatii" 80 19 30000,r

Subprogramul,,Seruicii destinate compens6rii medicamentelor qi

disoozitivelor medicale" 8022 1032209,t

806
0.r

\rr

bq
ln temeiul art. 93 alin (1) din
ldova,
Pregedinte e Bepublicii Moldova

'\.' \\s9 PRE$EDTNTELE REPuBLlcll MoLDovA Maia sANDU
\

e stat pentru anul 2023
(5) Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaliei

functionale se prezinte in anexa nr. 4.

DlSpOZlTll GENERALE (6)Volumul cheltuielilor de personal pe autoriteu publice

Art. 1. - (1 ) Bugetul de stat pentru anul2023 se aprobe centrale se prezintd in anexa nr. 5.

la venituri in sumd de 64868382,2 mii de lei 9i la cheltuieli Capitolul ll
in sumd de 83195682,2 mii de lei, cu un deficit in sum i de REGLEMENTARI SPECIFICE

18327300,0 mii de tei. Afi..2. - ln bugetele unor autoritefi/institutii bugetare,
(2) Indicatorii generali gi sursele de finantare ale conform domeniilor de competente, se aprobd alocatii

bugetului de stat se prezint6 in anexa nr. 1. pentru scopuri specifice dupd cum urmeaze:
-(S) 

Componenta veniturilor bugetului de stat 9i sursele a) pentru Fondul rutier - in sumd de 1485348,4 mii

de iin'anlare a soldului bugetar se prezinta in anexa nr. 2. de lei. Defalcdrile anuale din volumul total al accizelor la
(4) Bugetele autoritdtilor finantate de la bugetul de stat produsele petroliere, cu exceptia gazului lichefiat, nu vor

la cheltuieli si resurse se prezinte in anexa nr. 3. depdsi 50,670/o;

DECRET
'$ pentru promulgarea Legii bugetului de stat

pentru anul 2023

Constitutia Republicii Articol unic. - Se promulgd Legea bugetului de stat
pentru anul 2023 nr. 359 din 22 decembrie 2022.

decreteaze:

pe cheltuieli

Denumirea Suma,

mii lei

Cheltuieli. total 14138595,7

inclusiv:

l. Fondul pentru achitarea seruiciilor medicale gi famaceutice (fondul de

6L7.d\ 13930158.0

l. Fondul de rezerua al asigurdrii obligatorii de asistenld medicalS 10000.u

3. Fondul mdsurilor de profilaxie 50000,c

1. Fondul de denoltare gi modemizare a prestatorilor publici de servtctt

nedicale 30000,0

5. Fondul de administrare al sistemului de asigurbri obligatorii de asistenJd

medicald 778437.7

14
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b) pentru Fondul de reducere a vulnerabilitdlii energetice -
in sumd de 5000000,0 mii de lei;

c) pentru Fondul nalional pentru dezvoltare regional5 9i

locald - in sumd de 600000,0 mii de lei;

d) pentru Fondul national de dezvoltare a agriculturii 9i

mediului rural - in sumd de'l 500000,0 mii de lei. Repar-
tizarea acestor alocatii se va efectua in modul stabilit de
Guvern;

e) pentru Fondul viei gi vinului - in sumd de 40696,2
mii de lei, din care 19696,2 mii de lei din Fondul na{ional de

dezvoltare a agriculturii gi mediului rural;
f) pentru Fondul Nalional pentru Mediu - in sumd de

175000,0 mii de lei;
g) pentru Fondul de amalgamare voluntard a localitdfilor

- in sumd de 250000,0 mii de lei. Repartizarea acestor
alocatii se va efectua in modul stabilit de Guvern;

h) pentru formarea profesionald a cadrelor didactice 9i

de conducere din invdtdmAntul general - in sumd de 2000'0
mii de lei, pentru dezvoltarea con{inuturilor curriculare la

disciplinele Scolare din invdtdmdntul primar, gimnazial, liceal,

inclusiv extrascolar - in sumd de 9500,0 mii de lei, pentru

imolementarea standardelor minime educalionale - in sumd
de 2000,0 mii de lei gi pentru consolidarea calitdtii educatiei

- in sumd de 23501 ,7 mii de lei, din contul imprumutului
acordat de Banca Mondiald in cadrul proiectului ,,Beforma
invdtdmAntului in Moldova";

i) pentru sus atrel lui 9i a
organizatiilor con de2 i de lei;

j) pentru co d a ilor de
asigurdri s i cdecdtre
organizatii | ,,Asocialia
Nevdzdtor mii de lei,

ale Asociatiei Surzilor din Republica Moldova - in sumd de

859,6 mii de lei si ale Societdtii Invalizilor din Republica
Moldova - in sume de 661,9 mii de lei;

rea de utilaj 9i mat intre-
Obstesti ,,Asocialia or din

de 2107,7 mii de cia{iei
Surzilor din Republica Moldova - in sumd de '1445,5 mii

de lei si ale Societdtii Invalizilor din Republica Moldova - in
sumd de 'l 607,6 mii de lei;

l) pentru crearea locurilor de muncd la intreprinderile
Asociatiei Obstesti ,,Asociafia Nevdzdtorilor din Moldova" -
in sumd de 250,0 mii de lei $i ale Societdlii Invalizilor din

Republica Moldova - in sumd de 250,0 mii de lei;

m) pentru plata d"6 cdtre Asociatia Surzilor din Republica
Moldova a serv re a limbajulq prin semne
al persoanelor surdomute, 

'acordate de
interpreti la so persoane - in sumd de
592,6 mii de lei;

n) pentru Fondul de sustinere a populaliei - in sume
de 220190,8 mii de lei, inclusiv 2041 90,8 mii de lei pentru

finantarea pachetului minim de servicii sociale de cdtre
autoritdtile administra{iei publice locale de nivelul al doilea;

o) pentru finan{area partidelor politice - in sumd de
49980,7 mii de lei;

p) pentru finantarea investi{iilor capitale pe autoritdli
bugetare - in sumd de 2426686,6 mii de lei, cu repartizarea
lor conform anexei nr. 6;

q) pentru lucrdri de renovare/constructie a blocurilor
sanitare in institutiile de invdldmdnt primar, gimnazial 9i
liceal - in sume de 25000,0 mii de lei.

Art. 3. - ln bugetul de stat se aprobd alocalii pentru:

a) plata cotiza{iilor in organizatiile internalionale al cdror
membru este Republica Moldova - in sumd de 66547,5
mii de lei, pentru activitdli de reintegrare a ldrii - in sume
de 'l 5000,0 mii de lei. Repartizarea acestor aloca{ii se va

efectua in baza hotdr0rilor de Guvern;
b) fondul de rezervd al Guvernului - in sumd de 500000,0

mii de lei si fondul de intervenlie al Guvernului - in sumd
de 540000,0 mii de lei;

c) susfinerea programului de granturi pentru initiativele

tineriior la nivel local i in sumd de 1500,0 mii de lei.'Bepar-

aI Repubticii Mo[dova

lizarea acestor alocatii se va efectua in modul stabilit de
Guvern;

d) sustinerea programului ,,Diaspora Acasd Reugegte

,,DAR 1+3" - in sumd de 10000,0 mii de lei. Repartizarea
acestor alocatii se va efectua in modul stabilit de Guvern;

e) subventionarea locurilor de munce - in sumd de
'1 5000,0 mii de lei. Repartizarea acestor alocatii se va
efectua in modul stabilit de Guvern:

f) asigurarea prevederilor cadrului normativ privind

salarizarea in sectorul bugetar - in sumd de 742000,0 mii

de lei. Reparlizarea acestor aloca{ii pe autoritSli publice se

va efectua in baza hotdrdrilor de Guvern.
Art. 4. - (1) in bugetul de stat se aprobd transferuri

cdtre alte bugete gi fonduri:
a) la bugetul asigurdrilor sociale de stat - in sumd de

17169869,3 mii de lei, dintre care pentru acoperirea defici-
tului bugetului asigurdrilor sociale de stat - 6166426,9 mii

de lei;
b) la fondurile asigurdrii obligatorii de asistenfd medicald -

in sumd de 6847595,7 mii de lei, dintre care pentru reali-
zareaprogramelor nationale in domeniul ocrotirii sdndtdtii -
150648,1 mii de lei. Pentru asigurarea unor categorii de
persoane conform legislatiei, prin derogare de la prevederile

art. 9 din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mdrimea, modul

9i termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie
de asistentd medicald, se aprobd transferuri la fondurile
asigurdrii obligatorii de asisten{d medicald in sume de
6696777.6 mii de lei:

c) la bugetele locale - in suma totald de 18539'1 02,1

mii de lei, dintre care 675958,6 mii de lei transferuri cu
destina{ie generald pentru bugetele locale de nivelul intAi

din contul taxei pentru folosirea drumurilor de cdtre autove-
hiculele inmatriculate in Republica Moldova. Repartizarea
transferurilor la bugetele locale se efectueazd conform
anexei nr. 7.

(2) Fondul de sustinere financiard a unitd{ilor adminis-
trativ-teritoriale este suplimentat cu cota-parte de 'l 0% din
impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzdtor incasat
in anul 2021 .

Art. 5. - Pentru implementarea Programului de stat

,,Prima casd" se alocd suma de'170000,0 mii de lei, inclusiv
10000,0 mii de lei pentru onorarea garanliilor de stat in
cadrul Programului. Repartizarea acestor alocalii se va

efectua in modul stabilit de Guvern.
Art. 6. - (1) Se alocd mijloace financiare pentru:
a) majorarea capitalului social al lntreprinderii de Stat

,,Calea Feratd din Moldova" - in sumd de pdnd la 363158,3
mii de lei (echivalentul a 16962,'l mii de euro) din contul
imprumutului acordat de Banca Europeand de Investi{ii in
cadrul Proiectului de achizitie a locomotivelor 9i de restruc-
turare a infrastructurii feroviare;

b) majorarea capitalului social al Societdlii cu Rdspundere
Limitatd ,,Arena Nafionald" - in sumd de pdnd la 67536,9
mii de lei (echivalentul a3154,45 mii de euro);

c) majorarea capitalului autorizat delinut de Republica
Moldova la Banca Interna{ionald pentru Reconstruclie
gi Dezvoltare - in sume de pdnd la 43643,5 mii de lei
(echivalentul a 2181,1 mii de dolari SUA) 9i la Corporalia
Financiard Internalionald - in sumd de pAnd la 19589,8 mii

de lei (echivalentul a 979,0 mii de dolari SUA);
d) majorarea capitalului social al Bdncii Mdrii Negre

pentru Comer! Si Dezvoltare - in sumd de pdnd \a3297,1
mii de lei (echivalentul a 154,0 mii de euro).

(2) Alocarea mijloacelor prevazute la alin. (1) se va

efectua in baza hotdrdrilor de Guvern.
Art.7. - Mijloacele financiare primite de la bugetele

componente ale bugetului public nalional de cdtre
autoritd{ile/instituliile publice la autogestiune, intreprin-
derile de stat Si societdlile pe acliuni ai cdror fondatori sunt
autoritdlile publice centrale gi locale, conform anexei nr. 8,

se gestioneazd prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finantelor.

Art. 8. - Se stabileste cd, la situatia din 31 decembrie
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2023, datoria de stat internd nu va depdgi 37483,9 milioane
de lei, datoria de stat externe - 85021,4 milioane de lei
(echivalentul a 4141,3 milioane de dolari SUA). Soldul
garantiilor de stat externe va constitui zero lei, iar soldul
garanliilor de stat interne nu va depdsi 2500,0 milioane
de lei.

Art. 9. - ('l ) lmpozitul privat reprezintd o platd unicd
ce se percepe la efectuarea tranzacfiilor cu bunuri propri-
etate publicd in procesul de privatizare, indiferent de tipul
mijloacelor folosite.

(2) Subiecli ai impunerii cu impozit privat sunt persoanele
juridice 9i persoanele fizice din Republica Moldova, precum
si persoanele juridice si persoanele fizice strdine cdrora,
in procesul de privatizare, li se dau in proprietate privatd
bunuri proprietate publicd.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sunt bunurile
proprietate publicd, inclusiv acfiunile.

(4) Cota impozitului privat se stabilegte la 1o/o din
valoarea de achizilie a bunurilor proprietate publicd supuse
privatizdrii, inclusiv dirl v4loarea actiunilor supuse privatizdrii.

(5) lmpozitul privat se achitd pOnd la semnarea contrac-
tului de vdnzare-cumpdrare si se vireazd la bugetul de stat
sau la bugetul local, in funclie de apartenenta bunului.

(6) lmpozitul privat nu se achitd in cazul primirii gratuite
in proprietate privatd a bunurilor proprietate publicd de cdtre
persoane fizice rezidente care nu desfdgoard activitate de
intreprinzdtor.

(7) In cazul rezolutiunii contractului de vAnzare-
cumpdrare, determinatd de neexecutarea sau de executarea
necorespunzetoare a obligatiilor asumate de cumpdrdtor,
sumele pldtite in calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea indeplinirii prevederilor prezentului
articol revine autoritdlilor publice centrale sau locale, in
functie de apadenenta bunului proprietate publicd.

Art. 10. - (1 ) Pentru calcularea, incepAnd cu 'l ianuarie
2023, a salariilor angajalilor din sectorul bugetar, in confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 270/2018 privind sistemul
unitar de salarizare in sectorul bugetar, se stabilegte
valoarea de referinld in mdrime de*.| 900 de lei.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabilesc
urmdtoarele valori de referintd:

a) in mdrime de 1400 de lei - pentru Presedintele
Republicii Moldova, Presedintele Parlamentului, Prim-
ministru 9i deputali;

b) in mdrime de 1800 de lei pentru:

- Sefii de cdbinet gi consilierii din cadrul cabinetului
Pregedintelui Republicii Moldova, al Prqgedintelui Parla-
mentului si al Prim-ministrului;

- Secretarul general al Aparatului Presedintelui
Republicii Moldova, Secretarul general al Parlamentului,
Secretarul general al Guvernului;

- personalul din cadrul Serviciului Fiscal de Stat 9i al
Serviciului Vamal, inclusiv directorul Serviciului Fiscal de
Stat Si directorul Serviciului Vamal;

c) in mdrime de 2000 de lei pentru:
- personalul didactic, gtiintifico-didactic gi personalul de

conducere din cadrul institu{iilor de invdtdmdnt, conducd-
torii (directori gi directori adjuncti) institutiilor de educatie
timpurie, de invdldmdnt primar, gimnazial, liceal 9i profe-
sional tehnic, directorii/directorii adjuncli ai altor institulii de
invd{dmOnt decdt cele de educatie timpurie, de invdldmAnt
primar, gimnazial, liceal 9i profesional tehnic;

- personalul care, conform anexelor la Legea nr.
270/2018 privind sistemul unitar de salarizare in sectorul
bugetar, se incadreazd in clasele de salarizare de la 'l

pAnd la 25;

- corpul de subofiteri din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne;

- efectivul de soldali 9i sergenli din cadrul Ministerului
Apirdrii;

- consilierii pentru solutionarea contestatiilor din cadrul
Agenliei Nationale pentru Solulionarea Contestatiilor,
inclusiv directorul general gi directorul general adjunct;

- personalul, inclusiv cu funclii de demnitate publicd,
din cadrul Serviciului de Protec{ie Si Pazd de Stat;

- corpul agenlilor de penitenciare din cadrul sistemului
administratiei penitenciare;

d) in mdrime de 2500 de lei pentru:

- judecdtori (cu excepfia judecdtorilor din cadrul Cur{ii
Constitutionale, al Consiliului Superior al Magistraturii 9i al
Curtii Supreme de Justi{ie), procurori, inspectori-judecdtori,
inspectori din cadrul Inspec{iei procurorilor gi directorul
Institutului National al Justitiei;

- personalul, inclusiv cu funclii de demnitate publicd,
din cadrul Serviciului de Informatii 9i Securitate, al Centrului
National Anticoruptie, al Autoritdlii Nationale de Integritate
9i al Serviciului Prevenirea si Combaterea Spdldrii Banilor;

- personalul, inclusiv cu functii publice de conducere,
din cadrul Autoritdlii Aeronautice Civile;

e) in mdrime de 2600 de lei - pentru judecdtorii din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Curlii
Supreme de Justilie;

f) in mdrime de 3000 de lei - pentru judecdtorii din
cadrul Curtii Constitufionale.

Art. 11. - Se stabilegte sporul lunar in valoare fixd
pentru angajalii din sectorul bugetar in mdrime de 1300
de lei, cu exceplia Pregedintelui Republicii Moldova,
Pregedintelui Parlamentului, Prim-ministrului Si deputalilor.

Art. 12. - (1) Se aprobd cuantumul minim al chiriei
bunurilor proprietate publicd conform anexei nr. 9.

(2) Se scutesc de plata chiriei (exceptAnd plata servi-
ciilor comunale):

a) autoritdfile/nstituliile bugetare finanlate de la bugetul
de stat, institutiile publice ce implementeazd proiecte
finantate din surse externe - parte a bugetului de stat
(unitdti de implementare) 9i uniunile de crealie - pentru
incdperile inchiriate de la alte autoritdli/institulii bugetare
finan{ate de la bugetul de stat, precum si de la intreprin-
derile de stat al cdror fondator este autoritatea ierarhic
superioard acestora, fdrd drept de sublocatiune;

b) intreprinderile de stat al ceror fondator este
Administratia Nalionald a Penitenciarelor - pentru incdperile
inchiriate de la instituliile din cadrul sistemului administratiei
penitenciare.

Art. 13. - Despdgubirile pentru persoanele care,
potrivit legislaliei, sunt supuse asigurdrii de stat obliga-
torii se pletesc, in baza documentelor intocmite de cdtre
serviciile de specialitate ale autoritdtilor/institutiilor in care
sunt angajate aceste persoane, din mijloacele autoritdlilor/
institu{iilor respective.

411.. 14. - (1) Comisioanele pentru serviciile de distri-
buire a compensaliilor persoanelor supuse represiunilor
politice, a compensaliilor unice pentru conectarea la
conducta de gaze naturale, a indemnizatiilor unice pentru
constructia de case individuale sau de locuinle cooperatiste,
pentru procurarea de spaliu locativ sau pentru restaurarea
caselor vechi, a pldlilor sociale efectuate din mijloacele
Fondului de sustinere a popula{iei 9i a altor pldti sociale
cu destina{ie speciald pentru unele categorii de populalie,
prevdzute in bugetul de stat, se stabilesc la incheierea
contractelor intre prestatorii de servicii de platd 9i Minis-
terul Finantelor gi nu vor dep5gi valoarea maximd de 0,4o/o
din suma distribuitd la conturi de pldti Si 0,8% din suma
distribuitd ln numerar.

(2) Comisioanele pentru serviciile de receplionare a
cererilor pentru indexarea gi distribuirea sumelor indexate
conform Legii nr. 1530/2002 privind indexarea depunerilor
bdnegti ale cetdfenilor in Banca de Economii, prestate
prin intermediul intreprinderii de Stat ,,Pogta Moldovei",
se stabilesc la valoarea maximd de 10 lei pentru cererea
receptionatd si la valoarea maximd de 0,8o/o din suma
distribuitd.

(3) Comisioanele pentru eliberarea numerarului de cdtre
bdnci pentru plata presta{iilor sociale specificate la alin.
(1) si (2), precum Si pentru pldtile sociale distribuite prin
intermediul serviciului guvernamental de pldli electronice,
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prin intermediul lntreprinderii de Stat ,,Pogta Moldovei" se
stabilesc la valoarea maximd de O,25o/o din suma eliberatd
gi se achitd de la bugetul de stat.

(4) Comisioanele pentru serviciile de incasare prin
alte instrumente de platd decOt cardurile de platd de la
populatie, de la agenlii constatatori, de la perceptorii fiscali
gi de la funclionarii fiscali a pldtilor in Contul Unic Trezorerial
al Ministerului Finantelor (cu exceplia pldtii drepturilor de
import-export), precum gi comisionul la restituirea pldlilor
cdtre populafie se stabilesc in valoare maximd de 1,Oo/o

pentru o platd de la suma incasatd/restituitd, dar nu mai
pufin de 1 leu gi nu mai mult de 2,5 lei pentru o platd, pe
bazd de contract incheiat de cdtre Ministerul Finanlelor cu
prestatorii de servicii de platd, 9i se achitd de la bugetul
de stat.

(5) Comisioanele pentru serviciile de incasare prin
carduri de platd de la populatie a pldtilor la bugetele
componente ale bugetului public national Si cele pentru
restituirea pld{ilor de la aceste bugete populatiei se stabilesc
la valoarea de 0,5olo din suma notei de platd - in cazul
plStilor cu cardurile de platd emise in Republica Moldova,
gi de 2,2o/o din suma notei de platd - in cazul pldlilor cu
cardurile de platd emise in afara Republicii Moldova, si se
achitd de la bugetul de stat.

(6) Comisioanele specificate la alin. (3)-(5) pentru
operafiunile aferente bugetului asigurdrilor sociale de stat
gi fondurilor asigurdrii obligatorii de asistenld medicald vor
fi restituite in bugetul de stat din bugetul asigurdrilor sociale
de stat 9i din fondurile asigurdrii obligatorii de asistenld
medicald.

Art. 15. - (1)Se stabilegte achitarea de la bugetul de
stat a comisioanelor pentru:

a) executarea prin sistemul automatizat de pldti inter-
bancare a documentelor de platd din sistemul trezorerial
al Ministerului Finantelor;

b) serviciile aferente deservirii operatiunilor cu numerar
(incasare, eliberare in numerar) in conturile entitdlilor
deservite piin Contul Unic Trezorerial al Ministerului
Finantelor;

c) serviciile aferente deservirii operaliunilor valutare in
conturile entitdlilor deservite prin Contul Unic Trezorerial al
Ministerului Finantelor;

d) serviciile aferente deservirii conturilor destinate reali-
zdrii proiectelor finanfate din surse externe, gestionate prin
sistemul trezorerial;''

e) serviciile aferente distribuirii mijloacelo;"bdnegti, in
baza documentelor executorii, din conturile bugetului de
stat Si ale bugetelor locale;

f) mentinerea gropurilor sigilate destinate pdstrdrii
valorilor.

(2) Comisionul pentru receptionarea de la persoanele
fizice a drepturilor de import-export se achitd de cdtre
Serviciul Vamal din contul alocafiilor aprobate acestuia in
bugetul de stat, pe baze de contract incheiat cu banca.

Art. 16. - (1) Dobdnzile calculate la soldurile mijloacelor
bdnegti ale bugetelor componente ale bugetului public
nalional, ale autoritdlilor/instituliilor publice la autogestiune
gi ale altor entitdli, aflate in conturile deschise in Contul Unic
Trezorerial al Ministerului Finanfelor/bdnci, se repartizeazd
corespunzdtor bugetului de stat, bugetului asigurdrilor
sociale de stat, fondurilor asigurdrii obligatorii de asistentd
medicald.

(2) Dobdnzile calculate la soldurile mijloacelor bdneqti
tn conturile deschise in bdnci Si destinate realizdrii proiec-
telor finanfate din surse externe se vireazd integral la
bugetele in a cdror componenld sunt incluse (bugetul de
stat sau bugetele locale), cu excepfia dobdnzilor calculate
la soldurile mijloacelor bdnegti ale Fondului de Dezvoltare
Durabild, care rdmdn in gestiunea acestuia.

Art. 17. - Ministerul Finantelor se autorizeazd:

PREgEDINTELE PARLAMENTULUI

Nr. 359. ChiSin5u, 22 decembrie 2O22.

a) sd modifice, la cererea intemeiatd a autoritdtilor
bugetare, indicatorii stabiliti ai bugetului de stat la venituri
9i cheltuieli in funcfie de volumul granturilor, al donatiilor,
al sponsorizdrilor gi al altor mijloace intrate cu titlu gratuit
in posesia autoritdlilorlinstituliilor bugetare;

b) sd modifice, la cererea intemeiate a autoritdtilor
bugetare, resursele gi cheltuielile acestora, ca urmare a
reorganizdrii institulionale, fdrd modificarea indicatorilor
stabili{i ai bugetului de stat la venituri gi cheltuieli;

c) sd redistribuie, la propunerea Ministerului Infras-
tructurii gi Dezvoltdrii Regionale, alocatiile ap.robate pentru
Fondul nalional pentru dezvoltare regionald gi locald, in baza
deciziei Consiliului Nalional de Coordonare a Dezvoltdrii
Regionale gi Locale;

d) sd redistribuie, la propunerea Ministerului Mediului,
alocaliile aprobate pentru Fondul Nalional pentru Mediu,
in baza deciziei Comitetului de supraveghere al Institutiei
Publice Oficiul National de lmplementare a Proiectelor in
Domeniul Mediului;

e) sd redistribuie, la propunerea Ministerului Infras-
tructurii 9i Dezvoltdrii Regionale, alocatiile aprobate pentru
finalizarea proiectelor in curs de derulare la data intrdrii in
vigoare a Legii nr. 29/2022 pentru modificarea unor acte
normative, finanlate din sursele Fondului pentru eficientd
energeticd, in baza deciziei Consiliului de administrare;

f) sd redistribuie, la propunerea Ministerului Educaliei
9i Cercetdrii, in baza cererilor intemeiate ale autoritdlilor
publice locale, aloca{iile aprobate pentru acordarea
compensafiilor bdnegti personalului de conducere gi didactic
din cadrul instituliilor publice de invdldmOnt general, ca
urmare a modificdrii numdrului de beneficiari;

g) sd redistribuie, la propunerea lntemeiatd a Agenliei
Nalionale pentru Cercetare 9i Dezvoltare, mijloacele
alocate pentru organizarea 9i desfdgurarea concursurilor
de proiecte intre autoritd{ile publice centrale care exercite
calitatea de fondatori ai organizaliilor de drept public din
domeniile cercetdrii si inovdrii;

h) sd redistribuie, la propunerea intemeiatd a Ministerului
Educatiei si Cercetdrii:

- mijloacele alocate pentru finantarea institutionald
a organizaliilor de drept public din domeniile cercetdrii
9i inovdrii intre autoritdtile publice centrale care exercitd
calitatea de fondatori ai acestora;

- mijloacele alocate pentru finantarea instituliilor publice
de invdtdmdnt superior intre autoritdtile publice centrale
care exercitd calitatea de fondatori ai acestora, in baza
metodologiei aprobate de Guvern;

i) se redistribuie, la propunerea Ministerului Muncii $i
Protecliei Sociale, intre autoritdtile publice locale, transfe-
rurile cu destinatie speciald, prevdzute in anexa nr. 7 pentru
pachetul minim de servicii sociale, pentru consolidarea
sistemului de protec{ie sociald cu suportul UNICEF Si
pentru acordarea indemnizafiilor pentru asistentii sociali
cu suportul UNHCR;

j) sd contracteze, pe parcursul anului bugetar, impru-
muturi interne pe piata valorilor mobiliare de stat peste
limitele prevdzute de bugetul de stat, cu scadentd in anul
2023, pentru acoperiiea decalajului temporar de casd al
bugetului de stat;

k) sd modifice raporturile dintre bugetul de stat gi

bugetele locale in cazul delegdrii, in temei legal, a unor
competente sau al retragerii lor, in cazul trecerii, in
modul stabilit, a unor institulii din subordinea autoritdlilor
publice locale in subordinea autoritdfilor publice centrale
si viceversa, precum gi in cazul trecerii unor institutii din
subordinea autoritdtilor publice locale de nivelul intdi in
subordinea autoritdlilor publice locale de nivelul al doilea
st vrceversa.

Art. 18. - Prezenta lege intrd in vigoare la .l ianuarie
2023.

lgor GROSU
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 - mii lei -

dintre care:

1 2 3=4+6 4 5
6=7+8+9+16+17+1

8+19
7 8

9=10+11+12+

13+14+15
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Cimișlia 304505,8 77263,6 62736,3 227242,2 196552,5 4625,6 4414,7 2135,9 1500,0 492,1 83,6 203,1 14177,4 5532,3 1939,7

Total nivelul II 194501,5 34692,8 34692,8 159808,7 129202,6 4625,6 4331,1 2135,9 1500,0 492,1 203,1 14177,4 5532,3 1939,7

Total nivelul I 110004,3 42570,8 28043,5 67433,5 67349,9 83,6 83,6

1240 Consiliul raional 194501,5 34692,8 34692,8 159808,7 129202,6 4625,6 4331,1 2135,9 1500,0 492,1 203,1 14177,4 5532,3 1939,7

1241 Albina 5635,5 1709,4 1213,9 3926,1 3926,1

1242 Batîr 4740,1 1945,9 1350,6 2794,2 2794,2

1243 Cenac 3257,6 1821,4 1331,8 1436,2 1436,2

1255 Cimișlia 28418,1 5975,8 2295,6 22442,3 22358,7 83,6 83,6

1244 Ciucur-Mingir 1675,2 1675,2 1238,1

1245 Codreni 775,6 775,6 601,5

1246 Ecaterinovca 4347,2 1785,8 1362,7 2561,4 2561,4

1247 Gradişte 4689,4 1742,5 1146,1 2946,9 2946,9

1248 Gura Galbenei 7444,2 3039,8 1702,7 4404,4 4404,4

1249 Hîrtop 4138,5 1697,0 1142,3 2441,5 2441,5

1250 Ialpujeni 2892,9 1628,1 1216,3 1264,8 1264,8

1251 Ivanovca Nouă 2362,8 1259,1 1058,9 1103,7 1103,7

1252 Javgur 3721,2 1779,8 1311,0 1941,4 1941,4

1253 Lipoveni 3497,5 1650,1 1160,8 1847,4 1847,4

1254 Mihailovca 4181,3 2005,9 1161,9 2175,4 2175,4

1256 Porumbrei 3929,6 1543,5 1139,5 2386,1 2386,1

1257 Sagaidac 4789,9 1918,2 1305,6 2871,7 2871,7

1258 Satul Nou 3930,5 1755,5 1237,4 2175,0 2175,0

1259 Selemet 6968,9 2494,2 1560,8 4474,7 4474,7

1260 Suric 2143,2 1393,9 1187,5 749,3 749,3

1261 Topala 2303,7 1356,5 1163,3 947,2 947,2

1262 Troiţcoe 2530,7 1279,6 1004,0 1251,1 1251,1

1263 Valea Perjei 1630,7 338,0 151,2 1292,7 1292,7

Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale 

Cod 

ORG1 

(Benefi

ciar)

generale cu destinație 
specială pentru 

învățămîntul 
general

pentru școli 
sportive

Total

pentru 

compensarea 

scutirilor de la 

plata 

impozitului 

funciar 

(venituri 

ratate) ale 

deținătorilor 
de terenuri 

agricole situate 

după traseul 
Rîbnița-
Tiraspol

compensarea 

cheltuielilor 

pentru serviciile 

de transport 

(pentru persoane 

cu dizabilitate 

severă și 
accentuată, copii 

cu dizabilități, 
persoane care 

însoțesc o 
persoană cu 

dizabilitate severă 
sau un copil cu 

dizabilitate, 

precum și pentru 
persoane cu 

dizabilități 
locomotorii)

indemnizații 
pentru 

copiii 

adoptați și 
cei aflați sub 

tutelă 
(curatelă)

compensarea 

diferenței de 
tarife la 

energia 

electrică și la 
gazele 

naturale 

Unitatea  

administrativ-

teritorială

Total general

din Fondul de 

susținere a 
populației 

pentru 

pachetul 

minim de 

servicii sociale

Anexa nr.7 1

inclusiv transferuri

indemniza-ții 
și 

compensații 
pentru 

absolvenții 
instituțiilor 

de învățămînt 
superior și 
postsecun-

dar 

pedagogic

pentru 

infrastructur

a drumurilor 

publice de 

interes 

raional 

(municipal)*

servicii 

sociale

pentru asistența socială

inclusiv

prestații 
sociale 

pentru 

copiii 

plasați în 
serviciile 

sociale

inclusiv

pentru 

consolidarea 

sistemului de 

protecție 
socială cu 
suportul 

UNICEF

de echilibrare

1


	Anexa nr.1
	Anexa nr.2
	Anexa nr.3
	Anexa nr. 4
	Anexa nr. 7
	Anexa nr.7,a
	Anexa nr.8
	Anexa nr.9
	anaxa nr. 10 asistenta
	Anexa nr. 11

