
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații  

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

și modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.594/2019 privind 

repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin  

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

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

 

În temeiul art.60 alin.(1) lit.a) din Legea finanţelor publice şi 

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

Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), cu modificările ulterioare, și 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), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Volumele alocaţiilor aprobate prin anexa nr.3 la Legea bugetului de stat 

pentru anul 2019 nr.303/2018 se redistribuie între autorități publice centrale și 

între programele unei autorităţi, conform anexei nr.1. 

 

2. Se repartizează, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 

2019, către bugetele autorităţilor publice locale transferuri cu destinaţie specială 

în sumă de 1370,4 mii lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în 

sumă de 500,8 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 nr.2. 

 

3. Prin derogare de la Regulamentul privind finanţarea în bază de cost 

standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din 

subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.868/2014, alocaţiile destinate instituţiilor de învăţămînt primar, 

gimnazial şi liceal se vor repartiza instituţiilor respective în funcţie de 

necesităţile identificate la nivel de fiecare instituţie de învăţămînt. 
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4. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.594/2019 privind repartizarea 

și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 

2019 nr.303/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 352-359, 

art. 889), pozițiile „Acțiuni cu caracter general” și „Raporturi interbugetare 

pentru nivelarea posibilităților financiare” vor avea următorul cuprins: 

 
„Acțiuni cu caracter general 0808 -3271,6 500,0 -3771,6 

Raporturi interbugetare pentru nivelarea 

posibilităților financiare 

1101 285,9  285,9 ”. 
 

 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
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Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

Volumele alocațiilor aprobate în bugetul de stat pentru anul 2019, 

care se repartizează și redistribuie între autorități publice centrale  

și între programele unei autorități 

 

Denumirea Cod 
Suma, 

mii lei 

inclusiv redistribuiri: 

pînă la 

10 la 

sută din 

volumul 

aprobat 

pentru 

implemen-

tarea Legii 

nr.270/2018 
 

1 2 3 4 5 

Ministerul Afacerilor Interne 0205       

Ordine publică și securitate națională                                                               03       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   -622,9 -622,9   

Servicii de suport în domeniul afacerilor interne 3505 -350,0 -350,0   

Managementul frontierei 3506 -272,9 -272,9   

Învățămînt                                                                                           09       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   622,9 622,9   

Învățămînt  superior 8810 622,9 622,9   

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului 
0219       

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 387,0  387,0 

Servicii în domeniul economiei       04       

Cheltuieli și active nefinanciare, total  387,0  387,0 

Dezvoltarea durabilă a sectoarelor fitotehnie și 

horticultură 
5102 -606,8   -606,8 

Cercetări științifice aplicate în domeniul agriculturii, 

în direcția strategică „Biotehnologie” 
5107 993,8   993,8 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220       

Cheltuieli și active nefinanciare, total 2+3 -387,0  -387,0 

Servicii de stat cu destinație generală                                                              01       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   54,3   54,3 

Cercetări știintifice aplicate în direcția strategică 

„Patrimoniul național și dezvoltarea societății” 
0807 -483,5   -483,5 

Cercetări științifice fundamentale în direcție 

strategică „Materiale, tehnologii și produse 

inovative” 

1602 384,3   384,3 

Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării 1907 153,5   153,5 

Învățămînt                                                                                           09       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   -441,3   -441,3 

Politicii și management în domeniul  educației, 

culturii și cercetării 
8801 -777,0  -777,0 

Învățămînt  liceal 8806 -54,3   -54,3 
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1 2 3 4 5 

Perfecționarea cadrelor 8812 390,0  390,0 

Ministerul  Sănătății, Muncii  și  Protecției Sociale 0221       

Ocrotirea sănătății                                                                                  07       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   919,6 887,4 32,2 

Cercetări științifice aplicate în domeniul sănătății 

publice și serviciilor medicale, în direcția strategică 

„Sănătate și biomedicină” 

8007 887,4 887,4   

Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii 

sănătății 
8018 32,2   32,2 

Protecție socială                                                                                    10       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   -919,6 -887,4 -32,2 

Protecție a familiei și copilului 9006 -127,4   -127,4 

Asistență socială a persoanelor cu necesități 

speciale 
9010 95,2  95,2 

Protecție socială a unor categorii de cetățeni 9019 -887,4 -887,4   

Acțiuni generale 0799       

Servicii de stat cu destinație generală                                                              01       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   -1370,4   -1370,4 

Acțiuni cu caracter general 0808 -1871,2   -1871,2 

Raporturi interbugetare pentru nivelarea 

posibilităților financiare 
1101 500,8   500,8 

Învățămînt                                                                                           09       

Cheltuieli și active nefinanciare, total   1370,4   1370,4 

Asigurarea de către stat a învățămîntului la nivel 

local 
8817 1370,4   1370,4 
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      Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr.  

 

Repartizarea alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019 

pentru implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar 

 
                                                                                                                                        mii lei 

Unitatea administrativ-teritorială 
Total 

transferuri  

inclusiv: 

Transferuri cu 

destinație specială, 

pentru învățămînt 

general 

Alte transferuri 

curente cu 

destinație generală 

1 2 3 4 

Total general 1 871,2 1 370,4 500,8 

Total nivelul II 519,8 438,7 81,1 

Total nivelul I 1 351,4 931,7 419,7 

municipiul Chişinău 394,2 394,2 
  

Total nivelul I 394,2 394,2 
  

Grătiești 394,2 394,2 
  

Basarabeasca 81,1   81,1 

Total nivelul II 81,1   81,1 

Consiliul raional 81,1   81,1 

Cahul 174,5 126,3 48,2 

Total nivelul II 120,0 120,0   

Total nivelul I 54,5 6,3 48,2 

Consiliul raional 120,0 120,0   

Alexandru Ioan Cuza 16,5   16,5 

Burlăceni 8,0   8,0 

Cîșlița Prut 3,7   3,7 

Doina 20,0   20,0 

Huluboaia 6,3 6,3   

Cantemir 95,3 85,9 9,4 

Total nivelul I 95,3 85,9 9,4 

Porumbești 95,3 85,9 9,4 

Criuleni  201,2   201,2 

Total nivelul I 201,2   201,2 

Zăicana 201,2   201,2 

Edineț 60,0 60,0   

Total nivelul II 60,0 60,0   

Consiliul raional 60,0 60,0   

Ialoveni 588,2 427,3 160,9 

Total nivelul I 588,2 427,3 160,9 

Răzeni 588,2 427,3 160,9 

Orhei 18,0 18,0   

Total nivelul I 18,0 18,0   

Mîrzești 18,0 18,0   

Ungheni 258,7 258,7   

Total nivelul II 258,7 258,7   

Consiliul raional 258,7 258,7   
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