
                                                                                                                                            

Proiect 

DECIZIE NR. 6/4 

 

Din 10 decembrie 2021                                                                           or. Drochia 

 

Cu privire la aprobarea bugetului raional 

Drochia pentru anul 2022, în lectura a doua 

 

       În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (4), (5) din Legea nr. 

397/2003 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (2), art. 12 

alin. (1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 

181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale, altor acte legislative şi 

normative care reglementează politica bugetar-fiscală, art. 43 alin. (1) lit. b), art. 46, 53 

alin.(1) lit. h) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările 

și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 728/2012 cu 

privire la finanțarea în baza cost standard per elev cu utilizarea coeficienților de ajustare 

în modul stabilit de Guvern pentru instituțiile de învățămînt primar și secundar general, 

finanțate de bugetele unităților administrativ teritoriale, circulara Ministerului Finanțelor 

nr. 06/2-07-18 din 23 august 2021 particularitățile privind elaborarea de către autoritățile 

administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2022 și a estimărilor 

pentru anii 2023-2024, ordinul Ministerului Finanțelor nr. 209/2015 cu privire la 

aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară, Consiliul 

raional Drochia, DECIDE: 

       1. Se aprobă: 

       1.1. Componența veniturilor bugetului raional Drochia pentru anul 2022, conform 

anexei nr. 1. 

       1.2. Resursele și cheltuielile bugetului raional Drochia, conform clasificației 

funcționale și pe programe pentru anul 2022, conform anexei nr. 2. 

       1.3. Efectivul-limită a unităților de personal pe autoritățile/instituțiile finanțate din 

bugetul raional Drochia pe anul 2022, conform anexei nr. 3. 

       1.4. Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată și donații voluntare 

de către instituțiile bugetare finanțate din bugetul raional pe anul 2022, conform anexei 

nr. 4. 

       1.5. Veniturile şi cheltuielile Fondului de susţinere a populaţiei, conform anexei nr. 

5. 

       1.6. Limita anuală de parcurs pentru autoturizme de serviciu pe anul 2022, conform 

anexei nr. 6 

        1.7. Reţeaua şcolară pentru anul 2021-2022 a instituţiilor de învăţămînt raionul 

Drochia, conform anexei nr. 7. 

       1.8. Cuantumul fondului de rezervă a bugetului raional, în suma de 500,0 mii lei. 

       1.9. Bugetele pe programe și performanță. 

       2. Se stabilește că datoriile creditoare, existente la 01.01.2022 ale instituțiilor 

finanțate din bugetul raional, se vor efectua din alocațiile bugetare pentru anul 2022, din 

acumulările restanțelor la impozite pentru anii precedenți și din prevalarea veniturilor 

asupra cheltuielilor acumulate în anul 2022. 

         3. Autorităţile instituţiile finanţate din bugetul raionului vor asigura: 

  - dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemul 

informaţional de management financiar; 

  - legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 
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  - utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate din 

bugetul de stat; 

  - contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor 

legislației. 

  - raportare în termeni stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei. 

      4. Direcţia finanţe (Irina Viţa), va analiza sistematic executarea bugetului raional şi 

va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei 

financiar - bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar. 

5. Se autorizează preşedintele raionului Alexei Vasilean, în calitate de 

administrator de buget: 

5.1. să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele ale clasificaţiei 

economice în cadrul aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi unui subprogram, fără majorarea 

cheltuielilor de personal şi fără modificarea cheltuielilor pentru investiţii capitale şi a 

transferurilor bugetare. 

5.2. să includă în programele respective de cheltuieli, în baza dispoziţiei, alocaţiile 

repartizate prin decizia Consiliului raional din fondul de rezervă, precum şi 

transferurile cu destinaţia specială de la bugetul de stat la bugetele locale, repartizate 

prin alte acte normative, de cît Legea bugetului de stat: 

    - autorităţile bugetare (Org1 şi Org1i) să modifice planurile de alocaţii între 

instituţiile subordonate între nivele K4, în cadrul aceeaşi funcţiei (F1-F3) şi aceluiaşi 

program P1P1, cu respectarea limitei stabilite la nivel de K1. Totodată, autorităţile 

care pot modifica resursele colectate între instituţiile din cadrul aceleiaşi funcţii (F1-

F3), fără modificare a limitei aprobate; 

    - instituţiile bugetare să modifice planurile de alocaţii între nivele K5-K6, cu 

respectarea limitei stabilite la nivel de K4 al clasificaţiei economice de către instituţia 

superioară. 

6. Prezenta decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2022, se publică în Registrul de 

Stat a actelor locale și pe site-ul Consiliului raional Drochia. 
 

 

   Inițiator: 

   Președintele raionului Drochia            Alexei VASILEAN  

 

   Avizează: 

                 Secretarul 

   Consiliului raional Drochia             Oxana GRIGORIȚA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              REPUBLICA MOLDOVA                                        РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

DIRECŢIA                            ФИНАНСОВОЕ 

FINANŢE DROCHIA                                                        УПРАВЛЕНИЕ ДРОКИЯ  

 
 

MD-5201, or. Drochia, bl Independenţei 15                                                        МД-5201, г. Дрокия, ул. Индепенденцей, 15 

Tel./fax (252) 2-46-20                                                                                                 Тел. (252) 2-46-20      

 

 

CONSILIULUI RAIONAL DROCHIA 

 

NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei “Cu privire la aprobarea bugetului raional Drochia  

pe anul 2022 în lectura a doua“ 

 

Bugetul Consiliului raional Drochia pe anul 2022 a fost estimat în conformitate cu 

prevederile Legii finanțelor publice și responsabilităților bugetar- fiscale nr.181 din 25.07.2014, 

Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale și în bază particularităţilor 

privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor bugetelor locale 

pentru anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2024, prezentat şi coordonat cu Ministerul 

Finanțelor. 

Prognoza veniturilor bugetului raional pe anul 2022 au fost efectuate reieșind din 

prevederile legislației fiscale. 

În baza calculelor efectuate partea de venituri ale bugetului raional pe anul 2022 a 

constituit –    238 467.7 mii lei, dintre care: 

 - defalcări de la impozite și taxe de stat – 7 647,5 mii lei; 

 - taxa pentru apa – 270,5 mii lei; 

 - venituri de la casele de schimb valutar – 170,0 mii lei; 

 - donații voluntare pentru cheltuielile curente – 1,0 mii lei; 

 - venituri colectate de către instituții bugetare – 2 967.3 mii lei. 

Transferuri de la bugetul de stat în sumă de – 227 411,4 mii lei, inclusiv: 

- transferuri de la bugetul de stat cu destinație generală – 36 620,7 mii lei; 

          - transferuri de la bugetul de stat cu destinație specială pentru ramură de 

învăţământul primar, secundar, general și extrașcolar – 153 828,2 mii lei; 

- transferuri cu destinație specială pentru asistența socială – 10 760,7 mii lei; 

- transferuri cu destinație specială pentru școală sportivă – 3 683,5 mii lei; 

- transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor 14 441,8 mii lei. 

- transferuri din fondul de compensare – 6 301,8 mii lei 

- transferuri din fondul de susținere a populației – 1 774,7 mii lei  

 Impozitul pe venit persoanelor fizice (în continuare IVPF) 

 La capitol impozitul pe venit pentru persoanele fizice  pentru anii 2022-2024 prin Legea 

cu privire la modificarea unor acte legislative nr.178 din 26 iulie 2018, se utilizează  cota unică 

la impozitul pe venitul persoanelor fizice, în mărimea de 12 %.   

        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 Proiect2022 

Scutirea personală (lei ) 25 200 

( pentru persoanele a căror venituri nu 

depășesc suma de 360 000 lei anual) 

27 000 

( pentru persoanele a căror venituri 

nu depășesc suma de 360 000 lei 

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 

        Calculele IVPF pe anul 2022 au fost efectuate reieșind din aplicarea ritmului de creștere a 

fondului de remunerare a muncii pe republică, prevăzut de indicatorii macroeconomici, către 

fondul de remunerare a muncii pe UAT. 

      La repartizarea IVPF între bugetele locale de nivelul I, bugetele locale de nivelul II și bugetul 

de stat au fost utilizate cotele specifice de defalcare pe tipuri de administrații locale, prevăzute de 

legislația în vigoare (Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale). 

      Începînd cu 1 ianuarie 2020 cotele defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice 

s-a  modificăt, după cum urmează : 

- pentru bugetele satelor ( comunelor ) și ale orașelor ( municipiilor ); 

100% din volumul total colectat pe teritoriul UAT; 

- pentru bugetele orașelor – reședință de raion – 50% din volumul total colectat pe 

teritoriul UAT respective; 

- pentru bugetele raionale – 25%  din volumul total colectat pe teritoriul orașelor- reședință 

de raion. 

Taxa pentru resursele naturale. 

Calcul taxei pentru apă s-au efectuat conform cotelor prevăzute în anexele la Titlul VIII 

al Codului fiscal “Taxele pentru resursele naturale”. 

Cheltuielile bugetului raional (cu excepţia celor efectuate din contul transferurilor 

cu destinaţie specială) sunt în dependenţă directă de suma veniturilor prognozate. 
La estimarea cheltuielilor aferente proiectului de buget pe anul 2022 ne-am condus de: 

- actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează activitatea 

autorităţilor APL şi a ramurilor (domeniilor) respective; 

- actele legislative şi normative care reglementează aspectele referitoare la remunerarea 

muncii (cu modificările și complectările ulterioare); 

- angajamentele contractuale de cheltuieli asumate în anii precedenţi cu impact financiar 

asupra anilor planificaţi (rambursarea împrumutului recreditat, majorarea salariilor în 

anul 2022); 

- cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor contra plata, precum şi veniturilor 

colectate de instituţii bugetare; 

- reformele promovate în cadrul ramurilor (schimbări instituționale). 

Bugetul pentru anul 2022 la compartimentul “cheltuieli de personal” a fost elaborat ţinând cont de 

măsurile prevăzute de legislația în vigoare și reformele structurale prevăzute. 
       Cu referire la comportamentul ,, Cheltuieli de personal “ se prevede aplicarea prevederilor noi 

începînd cu 1 ianuarie 2022. Modificări redacționale de precizare sunt pe următoarele poziții: 

     -     Funcții de conducere și didactice din instituțiile de învățămînt general și professional tehnic: 
1.1Funcții de conducere 

E4009 Director ( șef ) al altor instituții de învățămînt 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 Funcție de execuție   

E4021 Metodist în învățămînt general și învățîmînt profisional tehnic 

( pentru funcțiile didactice psihopedagog, psihopedagog special, logoped, 

psiholog din structurile de asistență psihopedagogică) 

56 3.16 

  



-      Personal de specialitate, de deservire tehnică , auxiliară și muncitoresc: 

 

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

       -  Acordarea plății compensatorii persoanelor a căror salariu lunar, calculate începînd cu 

01.01.2022 pentru o funcție cu durata normal a timpului de muncă, va fi  mai  mic decît  3 100 

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 începînd cu 1 ianuarie 2022 în următoarele mărimi: 

 

Categorii de angajați Proiect 2022 

Angajații din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile 

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

sectorul bugetar 

1 800 

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 învățămînt, conducători ( 

directori și directori adjuncți) ai instituțiilor de educație 

timpurie, învățămînt primar,gimnazial, licael și profisional 

tehnic, directorii adjuncți din instituțiilede învățămînt altele 

decît de educație timpurie, învățămînt primar, gimnazial, 

liceal și profesional tehnic 

1 900 

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 

1 900 

 

      La estimarea cheltuielilor cotelor contribuțiilor la bugetul de asigurări sociale  de stat și a 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, achitate de angajator s-a luat în 

considerare modificările efectuate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de 

susținere a activității de întreprinzător, respectiv, modificarea Legii nr.1585/1998 cu privire la 

asigurarea obligatorie de asistență medicală, Legii nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și Legii 

nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, începînd cu 1 ianuarie 2021. 

  Astfel, cotele contribuțiilor la bugetul de asigurări sociale datorate de angajator și angajați se 

comasează la nivel de angajator, în mărime de 29% din fondul de retribuire a muncii față de 23% 

achitate în anul precedent, angajatul fiind scutit de o asemenea contribuție. Cota primelor de 

asigurare obligatorie de asistență medicală a persoanelor angajate se efectuiază din contul 

angajatului, în mărime de 9% față de 4,5% achitate în anul precedent. 

 

 Serviciile de stat cu destinație generală  

 

       Estimarea cheltuielilor pe anul 2022 pentru întreţinerea Aparatului preşedintelui raionului, 

direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Drochia, precum şi 

pentru asigurarea activităţii angajaţilor în serviciile de deservire a clădirilor Consiliului raional a 

fost efectuată în conformitate cu prevederile  actelor legislative şi normative, care reglementează 

activitatea acestora și anume:   

-   Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003; 

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public;  

- Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea 

Normativelor vizînd numărul abonamentelor de telefoane de serviciu,faxuri, telefoane mobile 



pentru colaboratorii autorităţilor administraţiei publice’’ cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Totodată s-a ţinut cont de: 

- normele vizînd aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a 

parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu 

ale autorităţilor APL de nivelul al doilea 

- organigrama şi statele de personal ale Aparatului  preşedintelui raionului, ale direcţiilor 

şi altor subdiviziuni subordonate Consiliului raional Drochia pentru anul 2022. 

La grupa Servicii de stat cu destinație generală pentru anul 2022 se prevăd alocaţii în 

sumă de 8 780.2 mii lei, sau 3.8 %  din cheltuielile totale ale bugetului raional. Comparativ cu 

planul  aprobat  pentru anul 2021, alocațiile prevăzute în anul 2022  înregistrează o diminuare de 

1057.3 mii lei. Resursele financiare au fost direcționate pentru soluționarea problemelor strict 

necesare  

- 500.0 mii lei constituie fondul de rezervă, destinat pentru finanțarea cheltuielilor 

urgente, care survin pe parcursul anului;  

- 3792.6 mii lei sunt prevăzute pentru întreținerea Aparatului președintelui, din care 

84.0 la sută sau 3 186.1 mii lei pentru cheltuieli de personal. Pentru bunuri și servicii sunt 

direcționate  507.5 mii lei. Alte cheltuieli în mărime de 99.0 mii lei sunt prevăzute pentru 

achitarea indemnizației aleșilor locali, pentru participarea la ședințe ale consiliului raional; 

-6 385.3  mii lei sunt  prevăzute  pentru  asigurarea achitării împrumutului recreditat 

Energetic II . Consiliul raional Drochia a participat la proiectul destinat îmbunatațirii sistemelor 

de încălzire la obiecte publice de menire socială și are  semnat un Contract de recreditare a unui 

împrumut contractat de la Ministerul Finanţelor în valoare de 2 302 455,08 dolari  SUA pe un 

termen de15 ani cu rata dobînzii stabilită  anual de1,5 la sută . 

-          263.3 mii lei sunt preconizate pentru  achitarea dobinzii . 

- 2 448.1 mii lei sunt prevăzute pentru cheltuieli destinate deservirii clădirii . 

          Pentru activitatea Direcției  |Finanțe  în proiectul bugetului pe anul 2022 sunt 

prevăzute alocații în sumă de 1 776.2 mii lei 

Apărare națională  

La estimarea cheltuielilor pentru apărarea naţională s-a ţinut cont de prevederile Legii 

nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Hotărîrii 

Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001 ,,Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea 

administrativ-militară şi efectivul limită al organelor administrativ-militare, Hotărîrii Guvernului 

nr.631 din 23 mai 2003  

 ,, Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”. 

Pentru anul 2022 s-au estimat cheltuieli pentru activitatea administrativ-militară în sumă 

de 213.5 mii lei, dintre care: servicii medicale pentru examinarea recruților – 85.0  mii lei, 

pentru întreţinerea centrului militar – 128.5 mii lei. Cheltuielile  de personal vor însuma 24.0 mii 

lei sau 11.2 la sută din totalul cheltuielilor. 

Servicii în domeniul economiei 

Cheltuielile incluse în proiectul de buget pe anul 2022 la grupa dată constituie 16 414.3 

mii lei, cu o scadere  de 1 738.9 mii lei faţă de cheltuielile aprobate în anul 2021, care sunt 

direcţionate pentru întreţinera următoarelor instituţii şi activităţi: 

 Direcția economie , reforme si atragerea investitiilor– 1126.8 mii lei; 

 Directia agricultura , alimentatie si  relații funciare  - 273.7 mii lei; 

 Direcţia construcţii , gospodarie comunala și drumuri – 572.0 mii lei; 

 Pentru infrastructura drumurilor publice locale -14 441,8 mii lei. 

 Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 

La această grupă  sunt prevăzute alocații în sumă de 11 612,7 mii lei pentru întreținerea 

următoarelor instituţii:  Biblioteca raională,  Biblioteca pentru copii Şcoala sportivă, , Directia 



cultură,   doua case de cultura . trei muzee, precum și pentru activităţi cultural-artistice și 

sportive,  care vor fi organizate în anul 2022.Comparativ cu anul precedent cheltuielile s-au 

majorat cu 932.2 mii lei sau cu 8 la sută. 

Pentru măsuri sportive în bugetul raional pe anul 2022 sunt planificate 65.0 mii lei, cheltuielile 

fiind la nivelul  anului precedent  , iar pentru activitati pentru tineret  - 64.0 mii lei. 

Învăţămînt 

La estimarea cheltuielilor pentru grupa „Învăţămînt” s-a ţinut cont de prevederile 

următoarelor acte legislative şi normative: 

 Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014; 

 Hotărîrea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 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 doile; 

 Hotărârea Guvernului nr. 969 din 03 octombrie 2018 pentru aprobarea 

Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de 

conducere şi didactic din instituţiile de învățămînt general public; 

 Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 cu privire la alimentarea 

elevilor; 

 Alte acte legislative şi normative care reglementează activitatea ramurii. 

Transferurile cu destinaţie specială pentru învăţămîntul primar şi secundar general includ 

transferurile categoriale pentru educația preșcolară, învățămîntul primar și secundar general, 

special și extrașcolar, calculate după metodologia de finanţare în bază de cost standard per elev.  

În proiectul bugetului raional Drochia pentru anul 2022 la compartimentul „Învățămîntul” 

se prevăd  alocații în sumă de 159 615,2 mii lei,  cu 10 516,7 mii lei mai mult decît alocațiile 

aprobate în anul 2021. Transferurile cu destinație specială pentru finanțarea învățămîntului 

constituie 153 828,2 mii lei, cu o majorare de  10 381 ,8 mii lei comparativ cu anul 2021. 

Reieșind din prevederile Regulamentului cu privire la gestionarea veniturilor colectate de 

către instituțiile finanțate de la bugetul raional Drochia, în bugetele instituțiilor de învățămînt 

pentru anul 2022  sunt incluse resurse financiare în sumă de 1 920,5  mii lei din contul 

veniturilor colectate ale instituțiilor publice, inclusiv:  

- 1 786,1 mii lei venituri de la prestarea serviciilor contra plată; 

- 134,4 mii lei din plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public. 

Bugetele instituțiilor de învățămînt primar și secundar general pentru anul 2022 au fost 

determinate în baza formulei  prescrise în Anexa nr. 1 la  Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 

08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățămînt 

primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea. 

Cuantumul normativului valoric pentru un „elev ponderat” şi a normativului valoric pentru o 

instituţie, luat în calcul la stabilirea volumului transferurilor categoriale distribuite instituțiilor, 

constituie – 14 916 lei şi, respective 804 151 lei. 

 Astfel, între 36 de instituții publice  de învățământ primar şi secundar general, au fost 

distribuite resurse financiare din contul transferurilor categoriale în sumă de 132 956,1  mii lei. 

Concomitent, din contul mijloacelor în valoare de 2 la sută din volumul transferurilor 

categoriale este formată Componenta raională, care constituie 4 793,7 mii lei și urmează a fi 

distribuită instituţiilor de învăţămînt în conformitate cu Regulamentul privind repartizarea și 

utilizarea mijloacelor financiare din componenta unității. Similar, pentru acoperirea cheltuielilor 

de personal ale cadrelor de sprijin din  centre de resurse este format Fondul educației incluzive,  

care în  anul 2022 va constitui 2 659,1 mii lei și urmează a  fi repartizat la propunerea Serviciului 

de Asistenţă Psihopedagogică, reieşind din numărul faptic al personalului.  

Cheltuielile pentru învăţămîntul extraşcolar se efectuează din contul  transferurilor cu 

destinație specială pentru finanțarea învățământului și  constituie 13 998,7 mii lei, dintre care 

2 192,4 mii lei sunt preconizate pentru finanțarea activității centrului de creație a copiilor , 

1 574,3 mii lei destinate organizării odihnei de vară a copiilor , 4 738,8 mii lei destinate 



activitatii Scolii muzicale din or. Drochia, 3 434,9 mii lei – Scolii muzicale Pelinia , 974,2 mii 

lei – Scolii muzicale Sofia , 1 055,9 mii lei – Scolii de arta plastic  și 28,2 mii lei – mijloace 

financiare pentru organizarea și desfășurarea olimpiadelor raionale.  

 În proiectul bugetului raional Drochia  pe anul 2022 sunt prognozate mijloace financiare 

pentru educația timpurie în mărime de 619,9 mii lei, destinate  activității  școlii primare-grădiniță 

din s.Macareuca. 

Pentru studierea limbilor minorităţilor ( studierea istoriei, culturii şi tradiţiilor poporului  ) 

sunt prevăzute mijloace financiare suplimentare în sumă de 230,1  mii lei, care vor fi utilizate 

pentru predarea limbii ucraineana în gimnaziul din s.Baroncea. 

În scopul asigurării perfecționării activității personalului didactic din instituțiile de 

învățămînt general și creșterii calității pregătirii de specialitate, în proiectul bugetului raional 

pentru anul 2022 sunt prevăzute resurse financiare în sumă de  2 460,0 mii lei pentru acordarea 

compensațiilor bănești anuale în mărime de 4000 lei pentru 615 cadre didactice și de conducere 

din instituțiile de învățămînt din subordinea Consiliului raional Drochia.  

Pentru acordarea dejunurilor calde pentru elevii claselor I-IV din instituțiile de învățămînt 

în anul 2022 se prevăd mijloace financiare în sumă de  5 256,0 mii lei. La estimarea acestor 

cheltuielilor s-au luat în calcul numărul elevilor la situația din 1 octombrie  2021, numărul de 

171 zile de alimentaţie şi norma de alimentaţie în mărime de 10,80 lei/zi.  

Pentru asigurarea transportării elevilor  în proiectul bugetului Consiliului raional Drochia  

au fost preconizate 2 224,6  mii lei.  

         Din contul mijloacelor financiare proprii ale bugetului raional, pentru întreţinerea 

aparatului Direcţiei Învăţămînt şi a Serviciului de Asistenţă Psihopedagogică pentru anul 2022 

sunt prevăzute cheltuieli,  respectiv în sumă de 1 489,9 mii lei şi 1 192,3 mii lei. 

 Pentru anul 2022, în procesul elaborării propunerilor de buget pentru instituțiile de 

învățământ general  din subordinea Consiliului raional Drochia, în 29 de instituții se 

înregistrează un deficit anual de surse financiare pentru acoperirea cheltuielilor curente în sumă 

totală de 10 252.1 mii lei,  inclusiv: 

- în 17 instituții de învățământ gimnazial în sumă de 6 591,6 mii lei; 

- în 1 instituții de învățământ liceal  în sumă de 432,9  miii lei; 

- in 6 institutii de învățământ primar  în sumă de 2 645,6  miii lei; 

        - în 5 instituție de învățământ extrașcolar în sumă de 582.0 mii lei. 

Transferurile categoriale calculate după metodologia de finanţare în bază de cost standard 

per elev ponderat şi a normativului valoric pentru o instituţie nu acoperă nici cheltuielile de 

personal  în 28 instituţii . 

        Transferurile pentru învățămînt primar și secundar general include și mijloace în vederea 

organizării și desfășurării examenelor de absolvire, în conformitate cu prevederile HG nr.391 din 

28.05.20014 ”Cu privire la acțiunile de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a 

nivelurilor de învățămînt” – 114,6 mii lei. 

Protecție socială 

La elaborarea proiectului bugetului pe anul 2022 în domeniul protecției sociale s-a ţinut cont de 

prevederile actelor legislative şi normative cu accent pe următoarele priorități:  

- promovarea politicilor în domeniul protecţiei familiei şi copilului; 

- asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi; 

- dezvoltarea serviciilor sociale de calitate. 

În bugetul raional Drochia pe anul 2022 cheltuielile destinate domeniului protecției 

sociale se estimează  în volum de 35 446,5 mii lei, cu  o majorare de 2 055,4  mii  lei sau cu 5,8 

%  mai mult în raport cu  cheltuielile prevăzute pentru anul 2021.   Pentru bugetul 2022 la 

ramura Asistența Socială şi Protecţia a Familiei  s-a preconizat activitatea 20 de instituții, 319.5 

unități de personal cu 13 018 de beneficiari, 

Executarea cheltuielilor la aceasta  grupă vor fi finanțate din următoarele surse: 



• Venituri proprii a bugetului raional –22 741,1 mii lei, ce constituie 64,1%; 

• Transferuri de la bugetul de stat cu destinaţie specială –12 535,4 mii lei, sau 35,4%; 

• Resursele colectate în valoare de 170,0 mii lei, ce constituie 0,5 %. 

Cheltuielile pentru plățile sociale, care vor fi acoperite din contul transferurilor cu 

destinaţie specială de la bugetul de stat către bugetele locale de nivelul al doilea sunt constituite 

din:  

- 4 231,0 mii lei, compensații pentru serviciile de  transport comun urban, suburban şi 

interurban (cu excepția taximetrelor) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, prevăzute în 

art.49(1) al Legii nr.60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități;  

 Cuantumul anual al compensațiilor respective va constitui: 

 - pentru persoane cu dizabilități severe și copiilor cu dizabilități în vârstă de până la 18 

ani, precum și persoanelor care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu 

dizabilități – 1440 lei/anual ( 1375 beneficiari ); 

 -  pentru persoane cu dizabilități accentuate – 498 lei/anual ( 3524 beneficiari) 

         -  pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi 

ale aparatului locomotor, prin care se prevede acordarea unei compensații anuale pentru 

acoperirea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului 

locomotor, în cuantum de 800 lei/an ( 620 beneficiari ); 

- 3 029,5 mii lei, pentru indemnizații pentru 68 copiii adoptați şi 74 cei aflaţi sub 

tutelă/curatelă (plata indemnizaţiei respective constituie 800 lei lunar pentru fiecare beneficiar 

adoptat, 1400 lei pentru copiii plasați în serviciul tutelă/ curatelă și indemnizația unică la 

plasament - 3688,7 lei) si indemnizatii pentru unele categorii de copii si tineri in baza HG nr. 

132/2020 , care include indemnizatii lunare pentru intretinere , locatiunea locuintei si 

indemnizatia unica la absolvirea institutiei de invatamint; Indemnizația pentru copiii adoptați și 

cei aflați sub tutelă/curatelă, care prevede plata indemnizației pentru copiii rămași fără ocrotirea 

părintească și a celor rămaș temporar fără ocrotirea părintească, conform prevederilor prevăzute 

în art.14 și 15 din Legea nr.140/2013 “ Privind protecția specială a copiilor aflați în situație de 

risc și a copiilor separați de părinți”. Plata indemnizației pentru copii adoptați constituie 800 

lei/lunar pentru fiecare beneficiar. Plata indemnizației unice pentru copii plasați în serviciul de 

tutelă/curatelă s-a calculat, reieșind: 

-  indemnizație unică la plasament – 3 688,70 lei. 

-  indemnizație lunară – 1 400 lei. 

   Condițile de stabilire și plata indemnizațiilor pentru copii adoptați sau cei aflați sub 

tutelă/curatelă sunt stipulate în Regulamentul aprobat prin HG nr.581/2006 și Regulamentul cu 

privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice  de acordare a indemnizațiilor pentru 

creșterea și îngrijirea copiilor plesați în serviciul de tutelă/curatelă, asistență parentală 

profesională și casa de copii de tip familial,aprobat prin HG nr.1278/2018. 

- 1 839,8 mii lei  pentru întreținerea  centrelor   psihosociale de reabilitare violentei in familiaa 

(Agresori , Ariadna);  

- 1 251,0 mii lei pentru indemnizaţiile şi compensaţiile pentru absolvenţii instituţiilor de 

învăţămînt superior şi postsecundar pedagogic, încadraţi în instituţiile de învăţămînt, prin 

repartizare de către Ministerul Educaţiei, în primii trei ani de activitate (potrivit art.134(5) şi (6) 

din Codul Educaţiei nr.152 din 17 iulie 2014), din care fac parte:plata indemnizaţiei unice, 

compensarea cheltuielilor de închiriere a spaţiului locativ, consumul de energie termică şi 

electrică a personalului didactic angajat în instituţiile de învăţămînt din mediul rural şi centrele 

raionale. 

       Prestatiile  sociale pentru copii plasati in servicii sociale ( bani de buzunar ) sunt preconizate 

in marime de 409.4 mii lei pentru 77 beneficiari. Indemnizatiile pentru fiecare beneficiar sunt 

stabilite conform HG nr. 378 din 25.04.2018. inclusiv  ( zilnic 13 x 365 ) – 4745 lei ; zile de 



naștere adăugător 113 lei ; 4 sărbători ( Anul Nou, Nașterea lui Isus, Ziua copilului, Ziua de Paști 

4 x 80 =320 lei) 

   Centrul de plasament pentru persoane în vîrstă,persoane în etate și persoane cu dizabilități 

Gribova. 

Efectivul de personal este 15 unități cu 32 de beneficiari. Suma cheltuielilor pentru centrul pe 

anul 2022 este de 2 330.3 mii lei. 

     Serviciu de îngrijire socială la domiciliu 

     Sunt planificate activitatea celor  3 instituții de Serviciu de îngrijire socială la domiciliu cu 

95 de unități și 702 de beneficiari. Pentru activitatea acestui serviciu sunt necesare mijloace 

financiare în sumă de 5834.4 mii lei. 

     Serviciu comunitar de asistență socială. 

     Sunt planificate 37,5 unități pentru care sunt necesare cheltuieli în sumă de 3 430.2 mii 

lei. 

Centrul de plasament pentru copii separați de părinți Căldura casei 

 Efectivul de personal - 14,75  unități, cu 20 de beneficiari de zi și cu plasament. Pentru 

2022 centrului îi este necesar cheltuieli în sumă de 1570.4 mii lei. 

 Pentru serviciul de ortopedie și protezare în anul 2022 sunt necesare  mijloace financiare 

în sumă de  130.1  mii lei.  

Serviciu de asistență parentală profesionistă (APP). 

Efectivul de personal –8 unități, 15 de beneficiari. Pentru anul 2022 sunt prevăzute 

cheltuieli pentru măsurile de majorare a plăților sociale copiilor plasați în servicii sociale 

Asistență parentală profesionistă (APP) și Case de copii de tip familial (CCTF), după cum 

urmează: 

- la APP cuantumul alocației unice la plasament va constitui 3 688,70 lei, , menținerea 

alocației lunare în sumă  1 400 lei; indemnizația unice la împlinirea vîrstei de 18 ani în sumă de 1 

000 lei. 

- la CCTF cuantumul alocației unice la plasament va constitui 3 688,70, menținerea 

alocațiilor lunare care va constitui 1 400 lei . 

Sunt planificate activitatea celor 7 case de copiii de tip familial: Bubulici , Cazacu, 

Porcesco, Musteață, Marcu, Curmei – Colesnic, Burlacu cu întreținerea 36 de tutelați. Pentru 

întreținerea acestora sunt necesare cheltuieli în sumă de 1647.4 mii lei.  

Serviciu de asistență personală. 

Efectivul de personal – 67,5  unități de personal, întreţinerea 65 de beneficiari, suma 

cheltuielilor necesară este de 4298.9 mii lei. Întrținerea 25,5 unități de asistenți personali sunt 

preconizate din pachetul minim de servicii sociale , suma preconizată de către Agenția Națională 

Asistență Socială- 1774.7 mii lei .  

Autoritățile executive ale administraţiei publice locale. 

Sunt planificate 14 unități de personal și cheltuieli de 1944.7 mii lei pe anul 2022. 

Serviciu de sprijin familial și reintegrare. 

 Preconizat cu suma cheltuielilor de 420,0 mii lei pentru un număr de 100 beneficiari.  

 

          Bugetele pe programe și performanță  

         La elaborarea proiectului bugetului raional pe programe și performanță la formularea 

programelor scopurilor, obiectivelor și indicatorilor de performanță s-a aplicat Metodologia 

bugetării pe programe (capitolul XI al Setului). 

 

     Şef  Direcţia  finanţe                         

a Consiliului raional Drochia                                                            Irina VIŢA 
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