
Proiect nr.____  

DECIZIE nr.______ 

din _____ _________2020 

 

 Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020 

  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 896/2020 privind reapartizarea unor 

alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, prin care au fost 

modificate/majorate transferurile cu destinație specială și generală ale bugetului raional în scopul 

acoperirii parțiale a cheltuielilor de implimentare a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, conform Hotărârii Guvernului nr. 811/2020 privind achitarea premiului 

anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, în conformitate cu 

Regulamentul privind constituirea şi funcționarea Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia 

nr. 3.1/2019, art. 24 și art. 28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397/2003, art.43 şi art.46 al 

Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Criuleni, 

 

DECIDE: 

1. Se modifică volumul bugetului raional aprobat pentru anul 2020 conform prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 896/2020, ca urmare a majorării veniturilor și cheltuielilor cu 1329,4 mii lei, în 

rezultatul alocării transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetul local de 

nivelul II, destinate pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de personal, iclusiv pentru achitarea 

premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, de către 

instituțiile bugetare din subordinea Consiliului raional, finanțate prin transferuri cu destinație 

specială, dupa cum urmează: 

1.1.  Veniturile cu 1329,4 mii lei, la capitolul „Transferuri primite de la bugetul de stat”, inclusiv 

,,Transferuri curente cu destinație specială pentru învățământ” și „școli sportive”; 

1.2.  Cheltuielile cu  1329,4  mii lei, la grupa funcțională de cheltuieli ,,Învățământ” și „Cultura, 

arta, sport și activități pentru tineret”. 

2.  Se aprobă: 

2.1. Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului raional, modificat pentru anul 

2020, conform  anexei nr.1. 

2.2. Sinteza resurselor şi cheltuielilor ale bugetului raional pe anul 2020, modificate conform 

clasificaţiei bugetare, conform anexei nr.2. 

2.3. Volumul alocaţiilor bugetare ale instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general modificate 

pe anul 2020, conform anexei nr.3.  

3. Responsabil pentru executarea deciziei se desemnează Preşedintele raionului. 

4. Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei         

Secretarul Consiliului raional                                  Diana RUSU 

 

Elaborat: Simon Olga, şef, Direcţia Finanţe. 

Coordonat: Spînu Pavel, preşedintele raionului. 

Avizat:   Diana Rusu, secretarul Consiliului raonal; 

              Secţia asistenţă juridică şi relaţii cu publicul.  

 



Notă  informativă 

la  proiectul deciziei privind corelarea bugetului raional pe anul 2020                   

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 896 din 14.12.2020 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Direcția Finanțe 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile 

urmărite 

În cadrul ședinței Guvernului din 14.12.2020 prin Hotărârea nr.896 privind repartizarea și 

redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019, 

prin care au fost suplinite transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat, în scopul 

acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr.270/2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, inclusiv pentru acordarea premiului anual 

personalului din unităţile bugetare pentru rezultatele activităţii în anul 2019. 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Mijloacele bănești au fost alocate în volum deplin, conform solicitării înaintate către 

Ministerul de Finanțe, ca urmare a analizei mijloacelor disponibile a instituțiilor de 

învățământ din subordinea Consiliului raional, pentru asigurarea implementării Hotărârii 

Guvernului nr.811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare 

pentru rezultatele activității în anul 2019.    

Suma alocată prin hotărârea menționată a fost estimată, având la bază executarea bugetului 

instituțiilor de învățământ la data de 01.12.2020.  

Astfel, mijloacele bănești alocate pentru bugetul raional sunt destinate acoperirii 

cheltuielilor de personal angajaților școlii sportive din localitate, instituțiilor de învățământ 

primar, gimnazial și liceal, bugetul cărora se calculează în bază de cost standart per elev 

stability prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2014.  

4. Fundamentarea economico-financiară 

Modificările transferurilor de la bugetul de stat către bugetul raional se rezumă la ajustarea  

acestora cu 1329,4 mii lei faţa de alocațiile aprobate, după cum urmează: 

1. Prin majorarea veniturilor cu 1329,4 mii lei la capitolul „Transferuri cu destinaţie 

specială”. 

2.  Prin majorarea cheltuielilor cu 1329,4 mii lei, după cum urmează: 

2.1   la grupa funcțională de cheltuieli   ”Cultura, sport, tineret și odihnă” - 276,6 mii lei;         

2.2 la grupa funcțională de cheltuieli ,,Învățământ” - 1052,8 mii lei pentru finanţarea 

instituțiilor învățământului primar și secundar general. 

      Astfel, volumul total al bugetului raional pentru anul 2020 cu ajustările efectuate la partea 

de venituri şi cheltuieli va constitui 206171,14 mii lei. Volumul transferurilor de la bugetul de 

stat se va majora cu 1329,4 mii lei și se cifrează la suma de 191177,8  mii lei, din care cu 

destinație specială - 146278,3 mii lei. 

     Transferurile de la bugetul de stat, ajustate sub aspectul categoriilor de transferuri, cît  şi 

repartizarea acestora pe grupele de cheltuieli sunt reflectate respectiv în anexa nr.1 și nr.2. la 

decizie. 

Respectiv, a fost majorat volumul bugetului instituţiilor de învăţămînt primar și secundar 

general la partea de cheltuieli cu ajustările efectuate și se expune în anexa nr.3 la proiectul de 

decizie. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative 

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În baza celor expuse și în conformitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele 

normative proiectul deciziei ” Cu privire  la corelarea bugetului raional pentru anul 2020”, 

proiectul a fost avizat de către Direcția finanțe și Secretarul consiliului. 



În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 

decizional, proiectul deciziei va fi plasatat pe pagina web oficială a Consiliului raional 

www.criuleni.md la directoriul Transparență decizională, secțiunea  Consultări publice ale 

proiectelor. 

7. Consultările expertizei anticorupție 

În temeiul art.35 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, art.28 alin.(3) din 

legea integrității 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor. 

Proiectul de decizie corespunde normele juridice și exclude orice element care ar favoriza 

corupția. 

8. Constatările expertizei juridice 

În temeiul art.37 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei 

juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional. Proiectul deciziei este în 

concordanță cu legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale a Legii finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014. Structura și conținutul actului corespund 

normelor de tehnică legislativă. 

 

Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare și se 

propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

Şef Direcţie Finanţe                                               Olga SIMON                               

 

  

 

http://www.crcriuleni.md/


Anexa nr 1  

                                                                                                                                                                                                    la decizia Consiliului raional  

                                                                                                                                                                                                  nr. ______din _________2020 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare  

a bugetului raional Criuleni corelat pentru anul 2020 (Hotărârea Guvernului nr.896/2020) 
(mii lei) 

Nr. 

d/o 
Denumirea indicatoilor 

Codul 

economic/ 

grupa 

principala 

Volumul 

bugetului 

aprobat 2020 

(inc. corelare 
LBS 

nr.172/2019) 

Ajustari 

(Hotărâre 

Guvern 

nr.896/2020 

(+;-) 

Volumul 

bugetului 

corelat pe 

anul 2020 

1 2 3 4 5 6 

  Venituri-total general  
204841,74 1329,4 206171,14 

I Venituri  proprii total: 
 

10372,8 
 

10372,8 

  inclusiv: 
    

1.1 Taxa pentru apă 114611 9580,0 
 

9580,0 

1.2 Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 780,0 
 

780,0 

1.3 Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 8,8 
 

8,8 

1.4 Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local nivel II  143120 4,0 
 

4,0 

2 Defalcări de la veniturile de stat  total:  
3024,7 

 
3024,7 

  inclusiv: 
    

2.1 Impozit pe venitul reţinut din salariu 111110 2980,0 
 

2980,0 

2.2 Impozit pe venitul persoanelor fizice aferent declaraţiilor depuse 111121 32,7 
 

32,7 

2.3 Impozit pe venitul persoanelor fizice în domeniul transportului rutier 111125 4,8 
 

4,8 

2.4 

Impozitul pe venitul afferent operațiunilor de predare în posesie sau 

folosință a proprietății imobiliare 
111130 7,2 

 
7,2 

3 Resurse colectate total:  
1334,4 

 
1334,4 

  inclusiv:     
3.1 Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1108,5 

 
1108,5 

3.2 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 165,9 
 

165,9 

3.3 

Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele 

de schimb valutar 
142245 60,0 

 
60,0 

4 Transferurile de la bugetul de stat, total:  
189848,4 1329,4 191177,8 

  inclusiv: 
    

4.1 Transferuri curente cu destinaţie generală către bugetele UAT nivel II 191131 33824,0 
 

33824,0 

4.2 Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru învățământ 191111 127893,4 1052,8 128946,2 

4.3 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru asigurarea și 

asistența socială 
191112 4785,0 

 
4785,0 

4.4 Transferuri curente primite cu destinaţie specială pentru școli sportive 191113 2472,6 276,6 2749,2 

4.5 

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat 

şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor. 
191116 9667,9 

 
9667,9 

4.6 Transferuri capitale primite cu destinaţie specială  191120 130,0 
 

130,0 

4.7 Transferuri curente cu destinaţie generală din fondul de compensare 191132 6666,9 
 

6666,9 

4.8 Alte transferuri curente cu destinație generală. 191139 249,9 
 

249,9 

4.5 

Transferuri din Fondul republican de susținere a populației către 

fondurile locale de susținere a populației 
191310 4158,7 

 
4158,7 

5 

Transferuri primite cu destinație specială între bugetul de nivelul 

II și bugetul de nivelul I în cadrul unei UAT 
193111 261,44 

 
261,44 

II Cheltuieli - total  
204841,74 1329,4 206171,14 

1 Serviciile de Stat cu destinaţie generală 1 12360,19 
 

12360,19 

2 Apărare naţională 2 228,0 
 

228,0 

4 Servicii în domeniul economiei 4 11776,7 
 

11776,7 

5 Protecția mediului 5 200,0 
 

200,0 

6 Gospodăria comunală 6 200,0 
 

200,0 

7 Ocrotirea sănătăţii 7 2988,8 
 

2988,8 

8 Cultura,  sport, tineret culte şi odihna 8 11009,2 276,6 11285,8 

9 Învăţământ 9 140400,19 1052,8 141452,99 

10 Protecţie  socială 10 25678,66 
 

25678,66 

       
 

Secretarul Consiliului raional                                              Diana RUSU 

 



Resursele şi cheltuielile bugetului raional corelat pentru întreţinerea secţiilor,  

direcţiilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului raional Criuleni pentru anul 2020                                            

(Hotărârea Guvernului nr.896/2020) 
(mii lei) 

 

Denumirea indicatorului 
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(F
1

F
3

) 

A
c
ti

v
it

a
te

a
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Volumul 

bugetului 

aprobat 2020 

(inc. corelare 

LBS 

nr.172/2019 

Ajustari 

(Hotărâre 

Guvern 

nr.896/2020) 

(+;-) 

Volumul 

bugetului 

corelat 

2020 

Cheltuieli curente, în total         204841,74 1329,4 206171,14 

Cheltuieli de personal, în total         132298,56 1329,4 133627,96 

Investiţii capitale, în total         900 
 

900 

Resurse, total         204841,74 
 

204841,74 

Resurse generale 1       199348,64 
 

199348,64 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       1334,4 
 

1334,4 

Resurse fonduri speciale 3       4158,7 
 

4158,7 

 Servicii de stat cu destinație generală : 01       
   

Resurse, total         12360,19 
 

12360,19 

Resurse generale 1       12287,49 
 

12287,49 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       72,7 
 

72,7 

Cheltuieli, total         12360,19 
 

12360,19 

Aparatul Președintelui raionului 01 0301 0111 00005 6977,0 
 

6977,0 

Fondul de rezervă a bugetului raional 01 0802 0169 00020 950,0 
 

950,0 

Dobânda pentru  împrumutul acordat (Casa 

socială) 
01 1703 0171 00057 229,15 

 
229,15 

Împrumutul recreditat intern (Casa socială)         2246,24 
 

2246,24 

Direcția Finanțe 01 0501 0112 00005 1990,8 
 

1990,8 

Apărarea națională 02             

Resurse, total         228,0 
 

228,0 

Resurse generale 1       228,0 
 

228,0 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2             

Cheltuieli, total         228,0 
 

228,0 

Secția administrativ-militară 02 3104 0259 00074 228,0 
 

228,0 

Servicii în domeniul economiei 04             

Resurse, total         11776,7 
 

11776,7 

Resurse generale 1       11776,7 
 

11776,7 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       
   

Cheltuieli, total         11776,7 
 

11776,7 

Direcția agricultură și servicii funciare 04 5101 0429 00005 1138,0 
 

1138,0 

Proiectul ”Parc fotovoltaic” 04 5805 0436 00319 100,0 
 

100,0 

Direcția construcții, gospodărie comunală și 

arhitectură 
04 6101 0443 00005 870,8 

 
870,8 

Întreținerea și reparația drumurilor locale 04 6402 0451 00154 9667,9 
 

9667,9 

Protecția mediului 05 
      

Resurse, total 
    

200,0 
 

200,0 

Resurse generale 1 
   

200,0 
 

200,0 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 
      

Cheltuieli, total 
    

200,0 
 

200,0 

Proiectul ”Managementul deșeurilor solide”         

s. Hrușova 
05 7002 0510 00319 200,0 

 
200,0 

Gospodăria comunală: 06             

Resurse, total         200,0 
 

200,0 

Resurse generale 1       200,0 
 

200,0 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       
   

Cheltuieli, total         200,0 
 

200,0 

Staţia de epurare a apelor reziduale Oniţcani. 06 7503 0630 00319 200,0 
 

200,0 

Ocrotirea sănătăţii 07       
 

  
 

Resurse, total         2988,8 
 

2988,8 

Resurse generale 1       2988,8 
 

2988,8 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       
   

Cheltuieli, total         2988,8 
 

2988,8 

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii 

sănătăţii 
07 8018 0740 00180 350,0 

 
350,0 

Dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor în 

domeniul ocrotirii sănătății 
07 8019  769   69 2638,8 

 
2638,8 

Cultura, arta, sport și activități pentru tineret  08       
 

  
 



Resurse, total         11009,2 276,6 11285,8 

Resurse generale 1       10989,0 276,6 11265,6 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       20,0 
 

20,0 

Cheltuieli, total         11009,2 276,6 11285,8 

Centrul raional de cultură G.Sîrbu 08 8502 0820 00234 2960,0 
 

2960,0 

Măsuri sportive 08 

8602 0812 

00230 609,8 
 

609,8 

Stadionul raional 08  00355 1363,8 
 

1363,8 

Școala sportivă Criuleni 08 
00238 2446,6 276,6 2723,2 

00492 26,0 
 

26,0 

Măsuri pentru tineret 08 
8603 0813 

00239 545,0 
 

545,0 

Centrul de tineret UNIT 08  00394 2266,5 
 

2266,5 

Aparatul administrativ al Secției Cultură 08 8502 0861 00005 791,5 
 

791,5 

Învățământul 09             

Resurse, total         140400,19 1052,8 141452,99 

Resurse generale 1       139468,49 1052,8 140521,29 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       931,7 
 

931,7 

Cheltuieli, total         140400,19 1052,8 141452,99 

Aparatul administrativ al Direcţiei Educație 09 8801 0989 
00005 1921,3 

 
1921,3 

00203 6919,75 
 

6919,75 

Instituțiile de învățământ preșcolare 09 8802 0911 
 

130,8 
 

130,8 

Instituțiile de învățământ primar 09 8803 0912 
 

8808,6 85,0 8893,6 

Instituțiile de învățământ gimnazial 09 8804 0921 
 

63503,94 913,3 64417,24 

Instituțiile de învățământ liceal 09 8806 0922 
 

43149,5 54,5 43204 

Fondul de educație incluzivă (dotarea centrelor) 09 8806 0922 00392 2343,9 
 

2343,9 

Componenta raională 09 8806 0922 00391 5269,4 
 

5269,4 

Inserţia profesională 09 8806 0922 00214 295,5 
 

295,5 

Transportarea elevilor 09 8806 0922 00389 1000,0 
 

1000,0 

Cheltuieli pentru desfășurarea examenelor de 

absolvire 
09 8815 0960 00215 130,8 

 
130,8 

Cheltuieli pentru olimpiade raionale 09 

8814 0950 

00380 135,8 
 

135,8 

Odihna de vară a elevilor 09 00211 2068,0 
 

2068,0 

Centrul de creație și agriment 09 00209 1441,8 
 

1441,8 

Compensații bănești pentru personalul didactic 09 8806 0922 00492 1234,0 
 

1234,0 

Secția management de curriculum și formare 

profesională 
09 

8813 0960 
00210 1271,6 

 
1271,6 

Serviciul psihopedagogic și asistență educațională 09 00390 1071,0 
 

1071,0 

 Asigurarea și asistența socială  10       
   

Resurse, total         25678,66 
 

25678,66 

Resurse generale 1       21209,96 
 

21209,96 

Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2       310,0 
 

310,0 

Resurse fonduri speciale 
    

4158,7 
 

4158,7 

Cheltuieli, total         25678,66 
 

25678,66 

Direcția asistență socială și protecție a familiei 10 9001 1091 00245 1641,01 
 

1641,01 

Serviciul ”Casă de copii de tip familial” 10 9006 1040 00327 723,31 
 

723,31 

Tutela și curatela 10 9006 1040 00275 1952,0 
 

1952,0 

Serviciul Asistență Parentală Profesionistă 10 9006 1040 00284 2128,76 
 

2128,76 

Serviciul social sprijin pentru familiile cu copii 
10 9006 1040 

00410 691,6 
 

691,6 

Prestații sociale pentru copii 00479 573,3 
 

573,3 

Serviciul asistență socială la domiciliu 10 

9010 1012 

00268 1597,09 
 

1597,09 

Serviciul asistență socială comunitară 10 00326 2727,81 
 

2727,81 

Centrul de zi și plasament temporar pentru 

persoanele în etate și cu dizabilități " Alexandra 

Grăjdian" 
10 00347 2000,0 

 
2000,0 

Serviciul asistență personală 10 
9010 1012 

00246 8452,72 
 

8452,72 

Serviciul de protezare și ortopedie 10 00301 88,26 
 

88,26 

Compensaţii nominative beneficiarilor de înlesniri 

la transportul public 
10 9010 1012 00302 1236,6 

 
1236,6 

Serviciul social "Echipa mobilă" 10 9010 1012 00287 315,0 
 

315,0 

Centrul multifuncțional ”Concordia” s.Dubăsarii 

Vechi 
10 9010 1012 00347 200,0 

 
200,0 

Fondul de susținere socială a populației 10 9010 1012 00250 60,0 
 

60,0 

Acordarea suportului monetar familiilor 

/persoanelor defavorizate 
10 9010 1012 00487 268,1 

 
268,1 

Susținerea tinerilor specialiști din instituțiile de 

învățămînt preuniversitar 
10 9019 1099 00214 1023,1 

 
1023,1 

                



                       Anexa n r. 3 
  la decizia Consiliului raional Criuleni 

nr. _____din __________2020 

   

Volumul bugetelor instituțiilor de învățământ preșcolar, primar,  

secundar general modificat pe anul 2020 conform HG nr.896/2020 

N/o Denumirea entitații 
Buget precizat 

2020 
 Bugetul modificat 

2020 
Ajustari 

(HG nr.896/2020) 

(+;-) 

1 ȘP Dubăsarii Vechi 3928,30 85,00 4013,30 

2 ȘP Criuleni 4880,30 

 
4880,30 

  Total școli primare 8808,60 85,00 8893,60 

1 Gim  Coșernița 1244,50 39,50 1284,00 

2 Gim  Stețcani 1795,80 36,40 1832,20 

3 Gim  Pașcani 1685,30 49,03 1734,33 

4 Gim  Ohrincea  1267,30 

 
1267,30 

5 Gim  Rîșcova 2036,00 

 
2036,00 

6 Gim  Bălăbănești 2608,70 53,91 2662,61 

7 Gim  Bălțata 2663,60 66,71 2730,31 

8 Gim  Corjova 3356,00 
 

3356,00 

9 Gim  Dolinnoe 685,30 23,46 708,76 

10 Gim  Drăsliceni 2856,20 67,60 2923,80 

11 Gim  Ratuș 2577,90 58,05 2635,95 

12 Gim  Hîrtop Mare 2528,77 57,56 2586,33 

13 Gim  Hrușova 2401,50 14,00 2415,50 

14 Gim  Ișnovăț 2768,90 79,08 2847,98 

15 Gim  Izbiște 4613,90 

 
4613,90 

16 Gim  Miclești 1987,60 40,00 2027,60 

17 Gim  Răculești 3170,00 

 
3170,00 

18 Gim  Slobozia Dușca 3633,70 

 
3633,70 

19 Gim  Zăicana 2536,40 76,60 2613,00 

20 Gim  Jevreni 2005,00 46,80 2051,80 

21 Gim  Onițcani 3100,70 69,0 3169,70 

22 Gim  Mașcăuți 5298,20 84,60 5382,80 

23 Gim  Cimișeni 3957,90 

 
3957,90 

24 Gim  Hîrtop Mic 2725,57 51,00 2776,57 

  Total gimnazii 63504,74 913,30 64418,04 

1 LT Mălăiești 4724,40 54,50 4778,9 

2 LT Boșcana 5517,90 

 
5517,90 

3 LT Cruglic 4973,00 

 
4973,00 

4 LT Dubăsarii Vechi 7208,00 

 
7208,00 

5 LT Măgdăcești 13210,90 
 

13210,90 

6 LT Criuleni 7515,30 
 

7515,30 

Total licee 43149,50 54,50 43204,00 

Grupa pregătitoare Ohrincea 

   Total cheltuieli 115462,84 1052,80 116515,64 
 



Raport de expertiză anticorupție  
 

Denumirea proiectului 

„Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2020” 

Autorul proiectului 

Simon Olga, Șef Direcție Finanțe 

Analiza 

riscurilor 

de 

corupere 

în 

procesul 

de 

promovare 

a 

proiectului 
 

 

 

 

 

 

Pertinența autorului și a categoriei propuse a actului promovat prin proiect: 
Proiectul  deciziei a fost elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 896/2020 privind 

reapartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 

172/2019, prin care au fost suplinite transferurile cu destinație specială ale bugetului 

raional în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor de implimentare a Legii nr. 

270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 811/2020 privind achitarea premiului anual personalului din unitățile 

bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019, în conformitate cu Regulamentul 

privind constituirea şi funcționarea Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia 

nr. 03.1/2019, art. 24 al Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale, art.43 şi 

art.46  al Legii nr. 436 din 28.12.2006. 

Proiectul de decizie propus se află în competența de adoptare a CR Criuleni și 

corespunde art. 18 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative 

Respectarea rigorilor de transparență în procesul decizional la promovarea 

proiectului: 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 cu privire la transparența în 

procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina-web a CR Criuleni 

„criuleni.md” la directoriul „Transparența decizională”, secțiunea „Consultări 

publice”. Proiectul de decizie a fost avizat pozitiv de Secretarul CR Criuleni, Secția 

AJ și RP. Obiecții, propuneri și avize negative nu au parvenit. 

Scopul anunțat și scopul real al proiectului: 
Acoperirea parțială a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii 

nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum și a 

Hotărârii Guvernului nr.811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din 

unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019.    

.Scopul anunțat coincide cu scopul real, scopuri ascunse nu se regăsesc. 

Interesul public și interesele private aferente proiectului: 

Prin proictul de decizie se urmărește  asigurarea implementării prevederilor Legii 

nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a Hotărârii 

Guvernului nr.811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile 

bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019.    

Justificarea 

soluțiilor 

proiectului 

Suficiența argumentării din nota informativă 

Nota informativă este pregătită în conformitate cu Lega nr. 

100/2017 cu privire la actele normative. Nota informativă descrie 

condițiile care au impus elaborarea proiectului și finalitățile 

urmărite, redând în acest sens principalele prevederi, elementele 

noi, precum și modul de încorporare a proiectului în cadrul 

normative în vigoare. 

Argumentarea economico-financiară 
Modificările transferurilor de la bugetul de stat către bugetul 

raional se rezumă la ajustarea  acestora cu 1329,4 mii lei faţa de 

alocațiile aprobate, după cum urmează: 

1. Prin majorarea veniturilor cu 1329,4 mii lei la capitolul 



„Transferuri cu destinaţie specială”. 

2.  Prin majorarea cheltuielilor cu 1329,4 mii lei, după cum 

urmează: 

2.1   la grupa funcțională de cheltuieli   ”Cultura, sport, tineret și 

odihnă” - 276,6 mii lei;         

2.2 la grupa funcțională de cheltuieli ,,Învățământ” - 1052,8 mii lei 

pentru finanţarea instituțiilor învățământului primar și secundar 

general. 

Efectuarea analizei impactului de reglementare 
Nu este aplicabil 

Întocmirea studiilor de fezabilitate 

Nu este aplicabil 

Analiza 

generală 

a 

factorilor 

de risc 

ale 

proiectului 
 

 

Limbajul proiectului 

Limbajul proiectului de decizie corespunde tehnicii legislative de redactare. 

Coerența legislativă a proiectului 

Proiectul de decizie nu conține norme contradictorii, nu se contrazice cu normele în 

vigoare de forță juridică superioară, nu se află în conflict cu alte norme de drept din 

această categorie. 

Activitatea agenților publici și a entităților publice reglementată în proiect 

În proiect se abordează activitățile, ce țin de competența CR Criuleni. Factori și 

riscuri de corupție nu se constată. 

Atingeri ale drepturilor omului care pot fi cauzate la aplicarea proiectului 

Proiectul de decizie nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului. 

Analiza  

detaliată a  

factorilor  

de risc și a  

riscurilor  

de 

corupere  

ale 

proiectului 

Pct.___alin.____  
Nu este aplicabil 

Obiecții 

Nu sunt 

Recomandări 
Nu sunt 

Factori de risc 

Nu au fost 

identificați 

Riscuri de corupție 

Nu sunt prezenți  

Concluzia expertizei: 
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element ce ar favoriza corupția, 

recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor acesteia nu au parvenit  

 

 

_____________               ____________________   ______________________________________ 

       Data                                              semnătura                                  funcția, numele, prenumele 

 

 



Direcția Finanțe 

Raport de expertiză juridică nr. _______ 

 

Denumirea proiectului 

Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020  

Autorul proiectului 

Simon Olga, Șef Direcție Finanțe 

Observații cu 

caracter general 

Conceptul proiectului de decizie va atinge obiectivele care sunt proporționale 

scopului care urmează a fi atins. Proiectul deciziei a fost elaborat în 

conformitate cu Regulamentul privind constituirea şi funcționarea 

Consiliului raional Criuleni, aprobat prin decizia nr. 3.1/2019, Hotărârea 

Guvernului nr.896 din 14.12.2020,  art. 24 și art. 28 al Legii privind finanţele 

publice locale nr. 397/2003, art. 43 şi art.46 al Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436/2006. 

Scopul problemelor abordate în proiectul de decizie corespunde 

reglementării juridice în conformitate cu actele de însoțire 

La elaborarea proiectului de decizie a stat la bază actele normative de nivel 

superior ( art. 24 și art. 28 al Legii privind finanţele publice locale nr. 

397/2003, art. 43 şi art.46 al Legii privind administraţia publică locală nr. 

436/2006, Hotărârea Guvernului nr.896 din 14.12.2020). 

Observații ce 

vizează textul 

proiectului 

 

Proiectul de decizie corespunde criteriilor de calitate 

La redactarea proiectului de decizie s-a asigurat respectarea unității 

terminologice și unității de stil; 

Proiectul de decizie nu contravine actelor normative de nivel superior în 

vigoare 

Proiectul de decizie corespunde rigorii, stilului și uzanțelor normative; 

Modificările propuse de proiectul de decizie sunt întemeiate, adecvate 

scopului urmărit, justificate și nediscriminatorii; 

Sunt suficiente dispozițiile tranzitorii și dispozițiile finale în vederea 

asigurării punerii în aplicare fără deficiente a prevederilor deciziei, inclusiv 

din punct de vedere al acțiunii în timp a dispozițiilor acestuia. 

Proiectul de decizie corespunde criteriilor de calitate 

La redactarea proiectului de decizie s-a asigurat respectarea unității 

terminologice și unității de stil; 

Proiectul de decizie nu contravine actelor normative de nivel superior în 

vigoare 

Observații ce 

privesc Nota 

informativă 

 

Nota informativă corespunde cerințelor statuate în art. 30 din Legea cu 

privire la actele normative nr. 100/2017; 

Scopul reglementării juridice preconizate este indicat cu exactitate fără 

echivoc; 

Observații de 

tehnică legislativă 

Proiectul este elaborat și promovat în conformitate cu normele procesului 

legislativă 

Proiectul de decizie este încadrat corect în categoria actelor care se emit de 

Consiliul raional. 

Sursa publicării este corect indicată în actul normativ (Registrul de Stat al 

Actelor Locale) 

Proiectul corespunde cerințelor fată de limbajul și expresia juridică 

La elaborarea proiectului s-a ținut cont de alte reguli de tehnică 

Concluzia expertizei: 

Adoptarea proiectului de decizie ține de competența CR Criuleni și nu contravine Constituției și 

altor acte normative în vigoare și poate fi înaintat spre aprobare 

 

 

_____________               ____________________   ______________________________________ 

      data                                              semnătura                                  funcția, numele, prenumele  


