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MINISTERUL FINANŢELOR 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 

www.mf.gov.md, tel.(022) 26-26-00, fax 022-26-25-17 

 

24 noiembrie 2021 nr. 06/2-07-44  

La nr.  

Președintele raionului 

Primar general al mun. Chișinău 

Primar al mun. Bălți 

Guvernatorul UTA Găgăuzia 

Direcția finanțe a UAT 

 

Privind aprobarea de către autoritățile APL 

a proiectelor bugetelor locale pe anul 2022 

 

În conformitate cu prevederile art. 47 al Legii finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 21 a Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, 

autoritățile executive au obligația de a prezenta proiectul bugetului local pe anul 2022 

consiliilor locale respective, care la rîndul său, urmează să examineze și să aprobe bugetul 

local pentru anul următor pînă la data de 10 decembrie curent. 

 

De rînd cu cele expuse, Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că proiectul Legii 

bugetului de stat pentru anul 2022 a fost aprobat de către Guvern prin Hotărîrea nr.350 din 

19 noiembrie 2021 și poate fi accesat pe pagina web a Ministerului Finanțelor la adresa 

https://mf.gov.md/ro/content/proiectul-legii-bugetului-de-stat-pentru-anul-2022-0.  

 

Respectiv, volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pe anul 

2022, incluse în proiectul de lege menționat, se regăsesc în anexa nr.7 la proiect și pot fi 

utilizate la definitivarea proiectelor bugetelor locale. 

 

Reiterăm că particularitățile specifice de estimare a relațiilor interbugetare și limitele 

de transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale au fost expuse prin circulara 

Ministerului Finanțelor nr.06/2-07-18 din 23 august 2021 ’’Privind elaborarea proiectelor 

bugetelor locale pentru anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2024”. 

 

Totodată, reieșind din cadrul de resurse disponibil al bugetului de stat, solicitările 

suplimentare de mijloacele financiare înaintate de către APL la transferuri cu destinație 

specială și la transferuri de compensare, precum și a modificărilor unor politici bugetare, 

informăm despre ajustările efectuate la calculele volumelor transferurilor interbugetare, 

http://www.mf.gov.md/
https://mf.gov.md/ro/content/proiectul-legii-bugetului-de-stat-pentru-anul-2022-0
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precum și rezultatele examinărilor solicitărilor suplimentare de mijloace financiare 

înaintate de către APL. 

 

Cu referire la compartimentul ”Cheltuieli de personal” se menționează că, în scopul 

elucidării unor aspecte privind aplicarea prevederilor noi începând cu 1 ianuarie 2022 

operate la politica salarială  în sectorul bugetar și a măsurilor  politicii fiscale aprobate 

pentru 2022 de către Guvern, Ministerul Finanțelor vine cu următoarele precizări.  

 Guvernul va propune Parlamentului proiectul de modificare a Legii nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, cu implementare începînd cu 1 

ianuarie 2022, care va conține modificări redacționale de precizare și de clase pe 

următoarele poziții: 

 Funcții de conducere și didactice din instituțiile de învățământ general și 

profesional tehnic: 

 

   

1.1. Funcţii de conducere 

E4009 Director (şef) al altor instituţii de învăţămînt de categoria:   

 I 76 4,80 

 II 74 4,60 

 III 72 4,41 

 IV 70 4,23 

 V–VI 68 4,06 

 1.2.  Funcții de execuție   

E4021 Metodist în învățământul general și în învățământul profesional 

tehnic 

(pentru funcțiile didactice psihopedagog, psihopedagog 

special, pedagog, logoped, psiholog din structurile de asistență 

psihopedagogică) 

56 3,16 

 

 Personal de specialitate, de deservire tehnică, auxiliar și muncitoresc: 

  „H6174 Șofer (conducător auto)  30 1,83” 

 

 

 Acordarea plății compensatorii persoanelor a căror salariu lunar, calculat 

începând cu 01.01.2022 pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă, va fi mai 

mic decât 3100 lei, modificarea art. 27 alin. (2) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

 Valorile de referință se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2022 în următoarele 

mărimi: 
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Categoriile de angajați Proiect 2022 

angajaţii din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar 
1800 

valori de referință derogatorii, asupra cărora nu se aplică 

norma obligatorie privind indexarea anuală: 
  

personalul didactic, științifico-didactic și personalul de 

conducere din instituțiile de învățământ, conducători (directori 

și directori adjuncți) ai instituțiilor de educație timpurie, 

învățământ primar, gimnazial, liceal și profesional tehnic, 

directorii adjuncți din instituțiile de învățământ altele decât de 

educație timpurie, învățământ primar, gimnazial, liceal și 

profesional tehnic 

1900 

personalul care, conform anexelor la Legea nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, se 

încadrează în clasele de salarizare de la 1 pînă la 25 

1900 

 

 Pe termen mediu se menține cerința de eficientizare a utilizării resurselor disponibile, 

achitarea salariilor angajaților urmează a fi asigurată din contul alocațiilor bugetare 

aprobate pentru anul 2022, iar autoritățile publice sunt solicitate să efectueze analiza 

eficacității programelor existente de cheltuieli sectoriale, pentru a identifica măsurile 

realiste, care pot rezulta în economii de resurse pentru a fi îndreptate la prioritățile 

determinate în documentele strategice. 

 

Totodată, se menționează că în luna octombrie curent, de către  Ministerul Economiei 

în comun cu experții Fondul Monetar Internațional, a fost revizuită prognoza principalilor 

indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024, care se prezintă în tabelul nr.1 la 

prezenta circulară. 

De asemenea, pentru anul 2022, în baza prevederilor proiectului de lege pentru 

modificarea unor acte normative (politica bugetar-fiscală), au fost stabilite următoarele 

măsuri de politică fiscală: 

- revizuirea cuantumului scutirilor personale și a persoanelor întreținute:  

 

  

Stabilit 

2021 

 

Proiect 

2022 

1 2 3 

Scutirea personală (lei) 25 200         

 (pentru persoanele a 

căror venituri nu 

depășește suma de   

27 000         

(pentru persoanele a căror 

venituri nu depășește 

suma de  360 000 lei 
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Stabilit 

2021 

 

Proiect 

2022 

1 2 3 

360 000 lei anual) anual) 

Scutirea personală majoră (lei) 30 000 31 500 

Scutirea soț/soție majoră 18 900 19 800 

Scutirea pentru persoanele 

întreținute (lei) 

4 500 9 000 

Scutirea pentru persoane 

întreținute cu dizabilități 

18 900 19 800 

- eliminarea plafonării mărimilor maxime ale cotelor la taxele locale, ca urmare a 

Hotărârii Curții Constituționale din 14 septembrie 2021 de neconstituționalitate a 

prevederilor articolului VII, punctele 78-87 din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu 

privire la modificarea unor acte normative. 

 

Cu referire la ”Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea 

învătămîntului” (în continuare - TDS), informăm că au fost ajustate față de limitele 

comunicate inițial, luînd în considerare următorii factori: 

- costul măsurilor de politici salariale noi; 

- mijloace financiare suplimentare alocate pentru buna funcționare a instituțiilor de 

învățământ, inclusiv pentru deschiderea grupelor noi, servicii energetice și comunale 

precum și măsura de asigurare a alimentării copiilor din cadrul instituțiilor de educație 

timpurie; 

- costul majorării de la 2000 lei la 4000 lei a compensațiilor bănești anuale 

acordate personalului de conducere și didactic din instituțiile de învățământ general public, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.969/2018, în baza numărului de beneficiari 

prezentat de Ministerul Educației și Cercetări; 

- propunerile de redistribuire a transferurilor cu destinație specială între bugetele 

locale, înaintate în baza deciziilor autorităților reprezentative și deliberative, ca urmare a 

reorganizărilor instituțiilor de învățământ (Călărași, Căușeni, Edineț, Fălești, Florești, 

Nisporeni, Ocnița, Orhei, Soroca și Șoldănești). 

Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat” și a normativului valoric 

pentru o instituție, luat în calcul la stabilirea transferurilor categoriale constituie 14 916,0 

lei și, respectiv, 804 151,0 lei. 

Informația privind transferurile cu destinație specială pentru finanțarea 

învățământului general, ajustate pe subprograme de învățământ și măsuri, se conține în 

anexa nr.1 la prezenta circulară. 

Cu referire la ”Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea școlilor 

sportive” se menționează că volumul acestora a fost ajustat față de limitele comunicate 

anterior, luând în considerare următorii factori: 

- costul măsurilor de politici salariale noi; 
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- mijloace financiare suplimentare alocate pentru buna funcționare a școlilor 

sportive, inclusiv pentru deschiderea grupelor noi, servicii energetice și comunale, de 

locațiune și alte cheltuieli de întreținere a școlilor; 

- costul majorării de la 2000 lei la 4000 lei a compensațiilor bănești anuale 

acordate personalului de conducere și didactic din instituțiile de învățământ general public, 

conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.969/2018, în baza numărului de beneficiari 

prezentat de Ministerul Educației și Cercetări. 

Transferurile ajustate cu destinație specială de la bugetul de stat pentru școli sportive 

se conțin în anexa nr. 2 la prezenta circulară. 

 

Cu referire la ”Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

ramura protecție socială” menționăm că, la definitivarea transferurilor în cauză, s-a ținut 

cont de următorii factori: 

- modificarea contingentului de beneficiari, reieșind din propunerile autorităților 

publice locale; 

- ajustarea cheltuielilor cu indicele prețurilor de consum pentru prestațiile sociale 

pentru copiii plasați în serviciile sociale (bani de buzunar); 

- ajustarea cheltuielilor pentru serviciile sociale efectuate prin transferuri cu destinație 

specială, în legătură cu  majorarea salariului minim/ valorii de referință/ claselor 

pentru cadrele didactice, șoferi (Legea privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar nr.270/2018); 

- ajustarea cheltuielilor în legătură cu majorarea numărului de localități beneficiare de 

compensarea diferenței de tarife la energia electrică și la gazele naturale utilizate de 

locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, cît și a 

mărimii compensațiilor respective (Legea nr.1435/2002). 

 

Transferurile ajustate cu destinație specială de la bugetul de stat pentru ramura 

protecție socială se conțin în anexa nr. 3, anexa nr.4 și anexa nr. 5 la prezenta circulară. 

Cu referire la ”Transferurile cu destinație specială de la bugetul de stat pentru 

infrastructura drumurilor” menționăm că la definitivarea transferurilor în cauză pentru 

autoritățile APL de nivelul întîi (inclusiv pentru bugetele municipale Bălți și Chișinău) 

alocațiile au fost precizate reieșind din politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 și ca 

urmare a propunerii de modificare a art.12 alin. (2) din Legea nr. 397/2003 privind 

finanțele publice locale, prin care se prevede majorarea cuantumului de la 50% la 100% a 

distribuției taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în 

Republica Moldova. Astfel, acestea au fost calculate și distribuite proporțional numărului 

populației prezente din teritoriul unității administrativ-teritoriale respective la data de 1 

ianuarie 2021, în cuantum de 100% din volumul încasărilor prognozat pentru anul 2022 din 

taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 

Moldova. 

Transferurile ajustate cu destinație specială de la bugetul de stat pentru infrastructura 

drumurilor publice locale se conțin în anexa nr. 6 la prezenta circulară. 
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În procesul definitivării deciziilor bugetare anuale autoritățile APL, după caz, vor 

ține cont de particularitățile expuse în prezenta circulară, iar sumele definitive ale 

transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale vor fi comunicate ulterior, după 

adoptarea Legii bugetului de stat pe anul 2022 de către Parlament. Acestea din urmă, vor 

servi, după caz, drept temei pentru corelarea bugetelor locale cu volumul transferurilor 

aprobate în bugetul de stat. 

 

Atenționăm asupra faptului că, Direcțiile finanțe ale UAT obligatoriu vor informa 

APL de nivelul întîi, precum și vor dirija și ghida autoritățile APL de ambele nivele în 

vederea implementării particularităților prezentei circulare în strictă conformitate cu 

prevederile cadrului normativ în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

            MINISTRU                                                 Dumitru BUDIANSCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ex.: E.Chebici  

tel.: 26-26-03  

e-mail: eudochia.chebici@mf.gov.md 
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