
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice 

şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 

------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice şi responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 

 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

pentru modificarea articolului 66 din Legea finanţelor publice 

şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014 
  

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I. – Articolul 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr. 223-230, art. 519) se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins: 

„(31) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de 

pînă la trei ani, în cazul achizițiilor de servicii sociale de alimentație în sistemul 

de educație, cu stipularea în cadrul contractului a obligației operatorului 

economic de a dota cantinele instituțiilor de învăţămînt cu utilaj și echipament 

necesar bunei funcționări, precum și de a asigura reparația spațiilor destinate 

cantinelor instituțiilor de învăţămînt.”  

   

Art. II. – (1)  Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (1) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi: 

- va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;  

- va elabora actele normative necesare implementării prezentei legi.  
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Notă informativă

la proiectul Legii pentru modificarea articolului 66 al Legii finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
A

In temeiul normelor art.136 al Codului educaţiei al Republicii Moldova 
nr. 152/2014 „Elevii şi studenţii au dreptul să fie asiguraţi, în condiţiile legii cu 
alimentaţie. ”

Consecutiv, art.145 al aceluiaşi cod dispune, ca modalitate de finanţare bugetară a 
învăţămîntului - finanţarea complementară: pentru modernizarea bazei materiale şi 
didactice, pentru subvenţionarea alimentaţiei, pentru transport şcolar şi cazare.

în context, evidenţiem normele art.12 al Legii nr.397/2003 privind finanţele 
publice locale, potrivit cărora transferurile pentru finanţarea învăţămîntului preşcolar, 
primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar), constituie transferuri cu 
destinaţie specială de la bugetul de stat, ce se alocă bugetelor locale.

Potrivit art.4 al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, 
construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare şi extraşcolare 
(creşe, grădiniţe de copii, şcoli de artă, de muzică) este în domeniul de activitate al 
autorităţilor publice locale de nivelul întîi, iar întreţinerea şcolilor primare şi şcolilor 
primare-grădiniţe, gimnazii lor şi liceelor, instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, 
şcolilor-intemat şi gimnazii lor-intemat cu regim special - în domeniul autorităţilor 
publice locale de nivelul al doilea.

Art.14 şi 43 ale Legii nr.43 6/2006 privind administraţia publică locală, dispun că, 
aprobarea deciziilor privind aplicarea instrumentelor financiare şi modificarea bugetului 
local ţine de competenţa consiliului local/raional.

A  '

In această ordine de idei, evocăm că, potrivit Anexei nr.2 la Legea nr. 131/2015 
privind achiziţiile publice, serviciile de livrare a mâncării, serviciile de catering pentru 
şcoli, serviciile de cantină şi serviciile de restaurant pentru şcoli, sunt clasificate ca 
servicii sociale.

în virtutea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, 
bugetele autorităţilor/instituţiilor bugetare se aprobă pentru o perioadă de un an bugetar, 
iar la asumarea angajamentelor de către aceste autorităţi, inclusiv cele care derivă din 
legislaţia ce reglementează achiziţiile publice, se va considera acelaşi termen.

Excepţie de la norma respectivă o constituie doar asumarea angajamentelor 
multianuale pe o perioadă de până la trei ani pentru obiectele de investiţii capitale.

Analizând prevederile normative în vigoare, precum şi experienţa acumulată în 
acest domeniu, considerăm judicioasă aplicarea mecanismului de achiziţie de servicii 
sociale privind alimentaţia în sistemul de educaţie. Acesta ar asigura supravegherea 
adecvată a calităţii produselor alimentare, în special a materiei prime şi a procesului 
tehnologic de producere. Concomitent, aplicarea mecanismului respectiv ar duce, pe cale 
de consecinţă, la economisirea mijloacelor financiare utilizate la moment pentru 
întreţinerea blocurilor alimentare şi remunerarea personalului, resurse care ar putea 
eventual fi utilizate pentru compensarea altor cheltuieli stringente.

în context, a fost elaborat prezentului proiect de lege, prin intermediul căruia se 
propun anumite amendamente la art.66 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale.



Proiectul a fost elaborat de către Centrul de Implementare a Reformelor, în 
coordonare cu Cancelaria de Stat.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Potrivit Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014, 
bugetele autorităţilor/instituţiilor bugetare se aprobă pentru o perioadă de un an bugetar.

Pentru a evita derularea anuală a achiziţiilor publice de servicii sociale privind 
alimentaţia în sistemul de educaţie, precum şi a asigura o predictibilitate eventualelor 
contracte perfectate, considerăm judicioasă completarea art.66 al Legii finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale, cu norme ce ar permite asumarea angajamentelor 
multianuale pe o perioadă de pînă la trei ani, în cazul achiziţiilor de servicii sociale de 
alimentaţie în sistemul de educaţie, cu stipularea în cadrul contractului a obligaţiei 
operatorului economic de a dota cantinele instituţiilor de învăţămînt cu utilaj şi 
echipament necesar bunei funcţionări, precum şi de a asigura reparaţia spaţiilor destinate 
cantinelor instituţiilor de învăţămînt.

Descrierea gradului de compatibilitate a prevederilor proiectului cu legislaţia 
Uniunii Europene

Prezentul proiect de act normativ nu contravine legislaţiei Uniunii Europene.

Fundamentarea economico-financiară

Evocăm, că implementarea prevederilor propuse prin intermediul proiectului nu va 
avea impact asupra bugetului public, care ar impune identificarea de cheltuieli adiţionale 
sau înregistrarea de venituri ratate. Evidenţiem că, transferurile pentru finanţarea 
învăţămîntului preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar), 
inclusiv cheltuielile pentru alimentaţia în sistemul de educaţie, constituie transferuri cu 
destinaţie specială de la bugetul de stat. Prin urmare, cheltuielile pentru alimentaţia în 
sistemul de educaţie poartă caracter permanent. Astfel, nu există riscul neonorării 
obligaţiilor contractuale asumate în cadrul eventualelor achiziţii de servicii sociale 
privind alimentaţia în sistemul de educaţie, pe cale de consecinţă - nu există riscul unor 
procese litigante, al căror obiect va constitui neonorarea obligaţiilor contractuale privind 
plata pentru prestarea serviciilor respective.

Iurie CIOCAN,
Director
Centrul de implementare a Reformelor
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