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Privind repartizarea unor alocații aprobate  

prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 

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

 

În temeiul art. 3 lit. g) din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 

nr. 303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.504-511, 

art. 842), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se repartizează, din alocațiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, 

mijloace financiare în sumă de 1085,4 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a 

cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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         Anexă 

        la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

Repartizarea alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru implementarea 

Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare  

în sectorul bugetar 

 

Denumirea Cod 
Suma,  

mii lei 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării 0220   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 15,0 

Servicii în domeniul economiei 4   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total   15,0 

Cercetări ştiinţifice aplicate în sectorul energetic, în direcţia strategică 

„Eficienţa energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie” 
5807 15,0 

  

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale 0221   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 390,7 

Ocrotirea sănătăţii 7   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total   390,7 

Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu 8006 390,7 

  

Agenţia Naţională Antidoping 0277   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 52,2 

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 8   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total   52,2 

Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului 8601 52,2 

  

Serviciul de Informaţii şi Securitate 0406   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total 2+3 627,5 

Servicii în domeniul economiei 4   

Cheltuieli şi active nefinanciare, total   627,5 

Sistemul de curierat 6502 627,5 

TOTAL 
  

1.085,4 

 

 

 

 

 
 

 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul Hotdririi Guyerпului ,, Priyiпd repartizarea uпоr aloca|ii aprobate рriп

Legea bugetului de stat ре апul 2019 пr. 303/2018 "

1. Condi{iile се ач impus еIаЬоrаrеа proiectului 9i scopul
Са efect al implementйгii Legii пr. 27012018 privind sistemul unitar de

salarizare in sectorul bugetar, mаjоrбrilе salariale survenite au uп impact fiпапсiаr
пеuпifоrm аsчрrа unitililor Ьugеtаге in func!ie de пumйrul Ei categoriile de personal

iпсаdгаtе, fiind песеsаrё evaluarea impactului mаjоrёrilоr salariale 9i necesitйlilor
suplimentare de cheltuieli ре fiесаrе institulie in раrtе.

Din acest motiv, cheltuielile de регsопаl репtrч anul 2019 au fost estimate

Ei арrоЬаtе in bugetele autoritatilor/instituliilor bugetare in condiliile апtеriоаrе de

геtriЬчirе а muncii, in vigoare la acel moment.

Analizind nivelul executйrii cheltuielilor de personal ре instituliile finanlate

din bugetul de stat gi riscul de neplatё а salariilor in luna iulie ре unele institulii.

рiпй la inilierea unei rесtifiсйri de buget, са mйsurй de moment, in temeiul dreptului

оfегit de аrt. 3 lit, g) din Legea bugetului de stat ре апч1 2019 пr. 30З12018, se

рrорuпе de а redistгibui aloca[iile рrечйzutе in bugetul de stat pentru асореrirеа

parlialй а cheltuielilor de personal.

2. Principalele prevederi ale proiectului
Proiectul prevede rераrtizаrеа а 1085,4 mii lei din aloca}iile prevйzute in

bugetul de stat ре anul 2019 pentru асорегirеа pa4iala а cheltuielilor de
implementare а Legii пr. 27012018 de сйtrе lnstitutul de Energetica din cadrul
Ministerului Educaliei, Culturii qi Сеrсеtйrii, Centrul National de Medicina
Sportiva "Atletmed" din subordinea Ministerului Sanatйtii, Muncii gi Protecliei
Sociale, Agenlia Na{ionalё Antidoping gi Serviciul de Informajii Ei Securitate.

Mijloacele alocate чоr fi suГrciente репtrч асорегirеа sаlаriilог, inclusiv репtrч
luna iulie curent (cu plata in luna august).

Concomitent Ministerul Fiпап[еlоr dеsйqоаrй о analizй аmрlй а cheltuieliloг
privind impactul Legii пr. 270120118,la nivel de fiесаrе unitate Ьugеtаrё, finanlatй
din bugetul de stat Ei bugetele locale, репtrч а veni, in funclie de deficitele atestate,
cu рrорчпеri de suplimentare а Ьugеtеlог гespective la о eventualё rectificare а

bugetului de stat.

3. Fчпdаmепtаrеа economico-fina ncia гй

MINISTRU У kа/и?l" Natalia GAVRILITA

Proiectul prevede геdistriЬuirеа alocaliilor prevбzute in bugetul de stat uпоr
autoritali publice сепtrаlе 9i nu necesitй cheltuieIi suplimentare.
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