ANALELE INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ

107

ANALIZA SISTEMULUI BUGETAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
RODICA PERCIUN, doctor,
conferenţiar cercetător, IEFS
LUDMILA PASCARI, doctor,
conferenţiar universitar, USM
Recenzent: ANGELA TIMUŞ, doctor,
conferenţiar cercetător, IEFS
In the public finance system, are reflected the results of the activity of millions of people. Their participation in the
funds establishment and the redistribution of money funds between various beneficiaries has a great impact on economic
and social development. That is why a development of financial relations is not random and must be regulated in a
rigorous manner. The authors describe, as well as, in this paper the evolution of all component elements of the whole
public finance system.
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Introducere. În Republica Moldova, procesul bugetar se află la baza politicii bugetare, fiind subiect
de negociere. Cei care au anumite obiective încearcă să le atingă prin modificări asupra procesului bugetar
pentru atingerea obiectivelor lor. Gradul în care grupurile de interes şi publicul au acces la formularea
politicilor bugetare, gradul în care este respectat procesul transparenţei decizionale reprezintă
instrumente prin care bugetele pot fi influenţate într-o anumită direcţie pentru atingerea obiectivelor.
Politica bugetara este dependentă şi de comportamentul instituţiilor politice şi administrative. În acest
context, trebuie remarcat faptul că politica bugetara poate fi privită şi ca un proces care arată unde,
când şi de către cine sunt alocate resursele cât mai eficient. Pentru a răspunde la aceste întrebări este
necesar de efectuat o sinteză a analizei cadrului legislativ şi instituţional în domeniul finanţelor
publice din RM.
Conţinutul de bază. In domeniul finanţelor îşi găsesc reflectarea rezultatele activităţii desfăşurate
de milioane de oameni, participarea acestora la constituirea fondurilor de resurse financiare,
redistribuirea fondurilor băneşti între diverşi beneficiari, precum şi impactul acestora asupra dezvoltării
economico-sociale. Drept urmare, derularea relaţiilor financiare nu este întâmplătoare, fiind necesar să fie
riguros reglementate.
Printre cele mai importante probleme de ordin financiar care trebuie să facă obiectul unei
reglementări juridice, se numără:
 Veniturile şi cheltuielile autorităţilor publice centrale, locale, ale asigurării sociale de stat;
 Procesul de întocmire, adoptare, executare şi încheiere a bugetului de stat, bugetelor locale,
bugetului asigurărilor sociale de stat;
 Sistemul de impozite şi taxe;
 Sancţiunile ce se aplică persoanelor fizice şi juridice care nu îşi îndeplinesc la termen obligaţiile
financiare faţă de stat;
 Modul de finanţare a diferitelor categorii de cheltuieli publice din fonduri bugetare;
 Organele cu atribuţii în domeniul finanţelor, drepturile şi obligaţiile acestora.
Reglementările juridice capătă formă de legi, hotărâri, ordonanţe, regulamente etc.
Aşa cum menţionam anterior, fluxurile financiare publice sunt consecinţa procesului de constituire
şi utilizare a resurselor financiare publice, derulate prin componentele bugetului public naţional. În acest
context, statul poate fi considerat un agent economic de un tip deosebit.
Organele puterii şi administraţiei centrale şi locale de stat îndeplinesc pe lângă atribuţiile lor
specifice şi o serie de atribuţii de natură financiar-bugetară, şi anume:
Parlamentul este organul suprem care ia decizii în domeniul politicii financiar-bugetare, valutare şi
monetare; aprobă legile bugetare, legile fiscale, legea finanţelor publice, legea bancară, a asigurărilor
sociale etc. De asemenea are dreptul de control privind aplicarea acestor legi, privind modul în care sunt
constituite şi utilizate fondurile publice, precum şi asupra organelor, organismelor şi persoanelor care
sunt implicate în mânuirea fondurilor publice.
Guvernul are un rol important în pregătirea şi executarea deciziilor financiar-bugetare, elaborarea
proiectului bugetului de stat, al proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat şi conturilor generale
anuale de execuţie al acestor bugete, care după ce sun însuşite se supun spre dezbatere şi aprobare
Parlamentului.
Ministerul Finanţelor, ca organ de specialitate al Guvernului în domeniul financiar-bugetar,
îndeplineşte o serie de atribuţii printre care:
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 Propune Guvernului politica macroeconomică şi asigură aplicarea uniformă a acesteia prin
gestiunea balanţelor financiare, monetare şi valutare;
 Elaborează proiectul bugetului de stat, pe care îl supune aprobării Guvernului;
 Avizează programele de investiţii publice;
 Efectuează controlul general financiar asupra utilizării eficiente a resurselor financiar, precum şi
respectării legilor în domeniul financiar-bugetar;
 Contractează şi garantează împrumuturile de stat;
 Elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte.
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Fig. 1. Structura sistemului bugetar în Republica Moldova
Sursa: Elaborat de autor în baza legislaţiei în vigoare.
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Casa Naţională de Asigurări Sociale este o instituţie publică autonomă de interes naţional, cu
personalitate juridică ce administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale. Instituţia susnumită a fost înfiinţată în anul 2001 în baza Legii privind sistemul public de asigurări sociale de stat
nr. 489-XIV din 08.07.1999.
Compania Naţională de Asigurări în Medicină este o organizaţie de stat autonomă de nivel naţional,
care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii
de asistenţă medicală, fondată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 950 din 7 septembrie
2001 în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII
din 27 februarie 1998.
Curtea de Conturi este un organ de control al Parlamentului, care exercită un control aposteriori
asupra modului în care au fost constituite şi folosite resursele financiare publice de către instituţiile
publice sau regiile autonome, dar şi asupra tuturor persoanelor juridice care mânuiesc sau beneficiază de
fonduri publice din partea statului. Curtea de Conturi analizează calitatea gestionării financiare din punct
de vedere al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, verifică conturile anuale de execuţie ale bugetului
public, descarcă de gestiune conducătorii instituţiilor publice etc.
Sistemul financiar privit ca relaţii în finanţele publice este alcătuit din sistemul bugetar, care este un
ansamblu de bugete publice conexate, compus din mai multe componente care se individualizează printr-o
serie de trăsături specifice (competenţe de programare, adoptare, execuţie şi încheiere, surse de constituire a
veniturilor, destinaţia cheltuielilor, nivel teritorial de aplicare etc.), dar şi altele, între care caracterul public
al nevoilor şi resurselor este definitorie.
Structura sistemului bugetar este adecvata organizării administrative a statului. Astfel, intr-un stat
unitar, cum este Moldova, bugetul de stat este organizat pe două paliere: bugetul administraţiei centrale
de stat şi bugetele administraţiei locale. Aceasta este o structurare simplificată a sistemului bugetar care
însă, în Moldova, aşa cum precizează Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din
24.05.96, este reprezentat „de un sistem unitar de bugete şi fonduri, care constituie bugetul public
naţional, cuprinzând: a) bugetul de stat; b) bugetul asigurărilor sociale de stat; c) bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale; d) fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” (Figura 1).
Bugetul general consolidat (BPN) reflectă fluxurile financiare publice de formare a resurselor
bugetare şi de repartizare a acestora pe destinaţii, în conformitate cu nevoia socială şi cu obiectivele de
politică financiară specifice anului la care se referă. Bugetul consolidat este format din două elemente
independente: bugetul de stat şi bugetele locale. Veniturile bugetului public naţional au crescut cu ritmuri
diferite (Figura 2). Pentru anul 2011 partea de venituri a bugetului public naţional a fost aprobată în sumă
totală de 30910,1 milioane MDL. În anul 2010, veniturile bugetului public naţional au înregistrat suma de
circa 27,6 miliarde MDL, fiind în creştere faţă de anul 2001 cu 21,5 miliarde MDL. Respectiv, în perioada
anului 2009 se înregistrează scăderi ale veniturilor bugetare, cauzate de criza economică mondială.
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Fig. 2. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor BPN, în perioada 2006-2011
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor MF.

Bugetul de stat, ca buget al administraţiei centrale de stat, este elaborat şi administrat de Guvern şi
aprobat de Parlament prin legile bugetare anuale. El cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor
repartizate, necesare pentru implementarea strategiilor şi obiectivelor Guvernului. Pentru anul 2011,
bugetul de stat (toate componentele) la partea de venituri a fost aprobat iniţial în sumă de 19087,2
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milioane MDL. Dinamica încasărilor veniturilor bugetului de stat pe toate componentele pe anii 20092011 se prezintă în Figura 3.

Fig. 3. Dinamica veniturilor bugetului de stat
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor MF.

Conform Ministerului Finanţelor încasările la bugetul de stat la venituri au fost realizate în sumă de
18639,0 milioane MDL sau cu 2,2% mai puţin decât prevederile anuale precizate. Totodată, în comparaţie
cu anul 2010, au fost încasate venituri cu 1471,3 milioane MDL sau cu 8,6 la sută mai mult. Ponderea
veniturilor bugetului de stat în bugetul public naţional a constituit 61,8 la sută, şi ca pondere în PIB – 22,6
la sută. În comparaţie cu anul 2010, parametrii respectivi s-au diminuat cu 0,4 puncte procentuale şi cu
1,1 puncte procentuale, respectiv.
Bugetele locale cuprind bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, raioanelor, UTAG şi
al municipiul Chişinău. Aceste bugete se întocmesc în condiţii de autonomie şi au menirea să asigure cu
resurse financiare efectuarea măsurilor pentru satisfacerea necesităţilor social-economice şi culturale ale
populaţiei şi pentru dezvoltarea teritoriului din subordine. Legea privind finanţele publice locale nr. 397XV din 16.10.2003 prevede, că bugetul unităţii administrativ-teritoriale se elaborează de către autoritatea
executivă a acesteia, ţinându-se cont de anumite prevederi şi termene (capitolul III din lege). În perioada
ianuarie-decembrie 2011 partea de venituri ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale a fost
realizată în sumă de 7660,9 milioane MDL sau la nivel de 99,3 la sută faţă de prevederile perioadei de
gestiune. De rând cu veniturile acumulate nemijlocit la bugetele respective, de la bugetul de stat au fost
alocate transferuri din fondul pentru nivelare bugetară şi cu destinaţie specială în sumă totală de 4155,7
milioane MDL cu 11,8 milioane MDL mai puţin decât cel preconizat.
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Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS) cuprinde veniturile şi cheltuielile, şi rezultatele
financiare ale sistemului public. Conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din
08.07.1999, acesta se întocmeşte distinct de bugetul de stat şi se aprobă de Parlament prin lege separată.
Aceasta înseamnă că veniturile ce se cuprind în acest buget nu pot fi utilizate pentru alte cheltuieli
bugetare decât pentru cele care sunt repartizate prin prevederile bugetului respectiv. B.A.S.S. este
gestionat şi administrat de C. N. A. S. Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) este parte componentă a
bugetului public naţional şi este independent de bugetul de stat. Veniturile bugetului asigurărilor sociale
de stat se formează din:
1. contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (constituite din acumulările pe conturi bancare şi
suma indemnizaţiilor plătite la locul de lucru în contul contribuţiilor calculate);
2. transferuri de la bugetul de stat;
3. dobânzi;
4. alte venituri.
În perioada anului 2011 la bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă
totală de 9088,9 milioane MDL, cu o executare a prevederilor anuale precizate la nivel de 99,6 la sută. În
comparaţie cu anul 2010, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost mai mari cu 672,9
milioane MDL sau cu 8,0 la sută.
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Fig. 5. Veniturile acumulate la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2007-2011
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor MF.

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 la partea de cheltuieli a fost aprobat iniţial în sumă
de 9343,2 milioane MDL. În urma modificărilor operate în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2011 cheltuielile au fost micşorate cu 39,6 milioane MDL şi au fost stabilite la nivel de 9303,5
milioane MDL. În anul 2011 cheltuielile efective ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit
9247,1 milioane MDL sau la nivel de 99,4% faţă de prevederile anuale precizate. Comparativ cu anul 2010,
cheltuielile efective ale bugetului asigurărilor sociale de stat au înregistrat o creştere cu 681,5 milioane
MDL sau cu 8,0 la sută.
35000

32101
29328,9

30000

27354,3
26146,9

25000

22415,6

20000

17973,9

10000

7725,6
6007,2

5000 1 373,0
0

Cheltuieli BPN

13949,2

15000

1

9147,3

11252,9

6 315,1

2 769,0 3 697,74 378,1
2
174,0
1 900,0
2

3

4

5

6

5 244,6

7

8

8 637,6

9247,1

7 607,2

9

10

11

Fig. 6. Dinamica cheltuielilor BPN şi a BASS, mil. MDL
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor MF.

Cheltuieli BASS

112

Economie, Finanţe, Sociologie, Statistică

Ca pondere în PIB, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, în anul 2011 s-au micşorat cu
0,7 la sută faţă de anul 2010 şi au constituit 11,2 la sută.
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM). Conform Legii cu privire la
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală Nr. 1585-XIII din 27.02.98 „asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în
domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare,
a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de
survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă
medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune
şi calitative”. Volumul asistenţei medicale, precum şi lista maladiilor se prevede în Programul unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, care este elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat de
Guvern. FAOAM se constituie din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi din alte încasări
prevăzute în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27.02.98. În
scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină
constituie, din contul mijloacelor totale acumulate, şi gestionează anumite fonduri. Compania Naţională de
Asigurări în Medicină este organizaţie de stat autonomă, inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit, şi se
înfiinţează de Guvern.
Tendinţele recente în evoluţia indicatorilor FAOAM denotă faptul că, măsurile de reformă din
ultimii ani a sistemului public de sănătate, în general, au avut un impact pozitiv asupra bugetului
sistemului ocrotirii sănătăţii.
Evoluţia veniturilor FAOAM în sume nominale în raport cu veniturile bugetului public naţional în
perioada 2003-2010 este prezentată în Figura 7. Astfel, rezultă că veniturile FAOAM constituie circa 10 la
sută în totalul veniturilor bugetului public naţional. În perioada 2003-2010 veniturile FAOAM au
înregistrat o creştere de 3411,9 milioane MDL. Respectiv, la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală au fost încasate în anul 2010, venituri în sumă totală de 3424,5 milioane MDL, (incluzând
transferurile de la bugetul de stat în sumă de 1926,6 milioane MDL), cu 10,1 milioane MDL sau cu 0,3
puncte procentuale mai puţin faţă de prevederile perioadei raportate. Comparativ cu perioada similară a
anului 2009, veniturile proprii s-au majorat cu 75,8 milioane MDL.
25516,9
22292

27550,9

23517,7

17847,8
14527,6
9417

12,6
2003

11323,6

976,4
2004

1281,7
2005

1559,1
2006

Venituri BPN

2036,4
2007

2688,7

2008

Venituri FAOAM

2878,9

2009

3424,5

2010

Fig. 7. Evoluţia veniturilor FAOAM în raport cu veniturile bugetului public naţional
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor MF.

Factorul principal care a condiţionat această majorare sînt ritmurile prognozate de majorare a
fondului de retribuire a muncii, şi ca urmare majorarea costului de asigurare medicală pentru o persoană.
Totodată această creştere, este condiţionată şi de majorarea volumului transferurilor de la bugetul de stat
pentru categoriile de populaţie neangajate (pensionari, şomeri, copii de vârstă până la 18 ani, studenţii,
invalizii şi alte categorii) în FAOAM.
Concluzii. Deci, prin aceste componente, bugetul public naţional are sferă largă de acţiune, oferind
o imagine de ansamblu a tuturor veniturilor şi cheltuielilor publice ale ţării. Totodată, el este un
instrument de informare a opiniei publice şi de control al Parlamentului în domeniul finanţelor publice.
Toate aceste categorii de bugete, care compun bugetul public naţional, sunt autonome – au venituri şi
cheltuieli proprii, se elaborează şi se aprobă separat, iar din punct de vedere administrativ, titularii
acestora au independenţă deplină. Politicile bugetare acţionează asupra economiei prin variaţiile, pe care
le induc asupra diverselor tipuri de cheltuieli şi venituri publice. Economiştii keynesişti consideră că
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politica bugetară exercită o influenţă directă mult mai eficientă decât politicile monetare, pe care preferă
să le considere necesare numai pentru completarea politicii bugetare. Politica bugetar-fiscală poate fi
văzută şi drept expresie a alegerilor fiscal-bugetare realizate de un centru de decizie publică, care vizează
finalităţile exclusiv economice şi sociale.
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