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LEGEA
bugetului de stat pe anul 2005
Parlamentul adopt[ prezenta lege organic[.

Capitolul I
DISPOZI|II GENERALE
Art.1. – (1) Bugetul de stat se aprob[ la venituri ]n
sum[ de 7 473,2 milioane lei =i la cheltuieli ]n sum[ de
7 724,2 milioane lei, cu o dep[=ire a cheltuielilor asupra
veniturilor de 251,0 milioane lei, determinat[ de intr[rile
de credite externe pentru finan\area proiectelor investi\ionale.
(2) Sinteza veniturilor, cheltuielilor =i surselor de finan\are
ale bugetului de stat se prezint[ ]n anexa nr.1*.
(3) Volumele bugetelor judec[toriilor se aprob[ potrivit
anexei nr.2.
(4) Lista bugetelor autorit[\ilor administra\iei publice centrale, fundamentate pe programe =i performan\[, se prezint[ ]n anexa nr.3.
(5) Repartizarea aloca\iilor pentru finan\area investi\iilor
capitale pe beneficiari =i obiective se prezint[ ]n anexa nr.4.
(6) }n componen\a bugetului de stat se aprob[ urm[toarele
fonduri speciale:
a) fondul pentru manuale, prev[zut ]n anexa nr.5;
b) fondul pentru sus\inerea financiar[ a unor m[suri ]n
domeniul ]nv[\[m]ntului, prev[zut ]n anexa nr.6;
c) fondul na\ional pentru sus\inerea =tiin\ei, prev[zut ]n
anexa nr.7;
d) fondul pentru sus\inerea unor m[suri ]n domeniul
ocrotirii s[n[t[\ii, prev[zut ]n anexa nr.8;
e) fondul republican de sus\inere social[ a popula\iei,
prev[zut ]n anexa nr.9;
f) fondul pentru ]ncurajarea dezvolt[rii culturii nucului,
prev[zut ]n anexa nr.10;
g) fondul ecologic na\ional =i fondurile ecologice locale
(sintez[), prev[zute ]n anexele nr.11 =i 12;
h) fondul pentru finan\area lucr[rilor de constituire a bazei
normative ]n construc\ii, prev[zut ]n anexa nr.13;
i) fondul na\ional pentru conservarea energiei, prev[zut
]n anexa nr.14;
j) fondul pentru realizarea Programului complex de valorificare a terenurilor noi =i de sporire a fertilit[\ii solurilor,
prev[zut ]n anexa nr.15;
k) fondul de sus\inere a exportului, prev[zut ]n anexa nr.16;
l) fondul pentru promovarea =i dezvoltarea turismului,
prev[zut ]n anexa nr.17;
m) fondul sistemului penitenciar, prev[zut ]n anexa nr.18.

Capitolul II
REGLEMENT{RI SPECIFICE REFERITOARE
LA VENITURI +l LA CHELTUIELI
Art. 2. – (1) Taxa pentru ap[ se stabile=te potrivit anexei
nr.19.
(2) Pl[titori ai taxei pentru apa consumat[ s]nt persoanele
juridice =i fizice care practic[ activitate de ]ntreprinz[tor.

(3) Termenul de prezentare a calculului taxei pentru ap[
se consider[ termenul stabilit pentru efectuarea acestei
pl[\i.
(4) Pl[titorii achit[ taxa pentru ap[ trimestrial, p]n[ la ultima zi a lunii imediat urm[toare trimestrului de gestiune.
Art.3. – (1) Taxa pentru folosirea resurselor minerale se
stabile=te potrivit anexei nr.20.
(2) Pl[titori ai taxei pentru folosirea resurselor minerale
s]nt persoanele juridice =i fizice la practicarea urm[toarelor
genuri de activitate:
a) explor[ri geologice;
b) prospec\iuni geologice;
c) extrac\ia mineralelor utile;
d) folosirea spa\iilor subterane pentru construc\ii subterane, altele dec]t cele destinate extrac\iei mineralelor
utile;
e) folosirea spa\iilor subterane ]n alte scopuri dec]t cele
legate de extrac\ia mineralelor utile.
(3) Pl[titorii prezint[ darea de seam[ =i achit[ taxa pentru folosirea resurselor minerale trimestrial, p]n[ la ultima
zi a lunii imediat urm[toare trimestrului de gestiune.
Art.4. – (1) Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (venit
silvic) se stabile=te potrivit anexei nr.21.
(2) Pl[titori ai taxei pentru lemnul eliberat pe picior din
fondul silvic de stat s]nt persoanele juridice exploatatori
forestieri, indiferent de tipul de proprietate =i forma juridic[ de organizare, =i persoanele fizice.
(3) Persoanele juridice prezint[ darea de seam[ =i achit[
taxa pentru lemnul eliberat pe picior trimestrial, p]n[ la
ultima zi a lunii imediat urm[toare trimestrului de gestiune. Persoanele fizice achit[ taxa p]n[ la ob\inerea permisului (autoriza\iei de exploatare =i biletului silvic) eliberat
de autorit[\ile silvice.
Art.5. – (1) Impozitul privat se percepe ]n propor\ie
de 1% din valoarea bunurilor proprietate public[ procurate ]n procesul privatiz[rii, inclusiv din valoarea ac\iunilor
procurate.
(2) Impozitul privat se achit[ p]n[ la semnarea contractului de v]nzare-cump[rare.
Art.6. – (1) Nu se aplic[ tax[ pentru:
a) apele subterane extrase din subsol concomitent cu
minereuri sau extrase pentru prevenirea (lichidarea)
ac\iunilor d[un[toare ale acestor ape;
b) apa folosit[ la stingerea incendiilor;
c) apa consumat[ de ]ntreprinderile societ[\ilor orbilor,
surzilor, invalizilor =i de institu\iile medico-sanitare
publice.
(2) Se scutesc de v[rsarea la buget a taxei pentru folosirea resurselor naturale ]ntreprinderile penitenciarelor.
(3) Mijloacele b[ne=ti sub form[ de taxe calculate, dar
l[sate, conform alin.(2), la dispozi\ia contribuabilului, se
consider[ venit neimpozabil.

*Nota redac\iei. Anexele 1–18 =i 24–26 nu se public[.
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Art.7. – La solicitarea importatorilor, Departamentul Vamal va prelungi, ]n condi\iile art. 126 =i 127 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
cu cel mult 90 de zile termenul de plat[ a taxei pe valoarea ad[ugat[ la materia prim[, cu excep\ia m[rfurilor
(produc\iei) indicate ]n anexa nr.22, la materialele =i articolele de completare importate de agen\i economici produc[tori, precum =i de agen\i economici specializa\i ]n
prest[ri de servicii ]n agricultur[ care dispun de autoriza\ie
pentru prestarea serviciilor Ia producerea produc\iei
agricole, eliberat[ de Ministerul Agriculturii =i Industriei
Alimentare.
Art.8. – (1) Cuantumul minim al chiriei/arendei bunurilor
proprietate public[ se stabile=te conform anexei nr.23.
(2) Pentru acoperirea cheltuielilor proprii, institu\iile
publice finan\ate de la bugetul de stat s]nt ]n drept s[ utilizeze, ]n modul stabilit pentru gestionarea mijloacelor speciale, mijloacele b[ne=ti ob\inute din loca\iunea/ arenda
bunurilor. Suma cu care veniturile dep[=esc cheltuielile,
potrivit devizelor de mijloace speciale ale acestor institu\ii,
se vars[ la bugetul de stat.
(3) Institu\iile publice finan\ate de la buget se scutesc de
plat[ pentru ]nc[perile ]nchiriate de la institu\iile publice
finan\ate de la bugetele de toate nivelurile, cu excep\ia
pl[\ii pentru serviciile comunale.
Art.9. – (1) Volumul fondului rutier se aprob[ ]n sum[ de
150,0 milioane lei.
(2) Din ]ncas[rile ]n limita veniturilor aprobate la bugetul
de stat ca accize la benzin[ =i motorin[, ]n fondul rutier
se vireaz[ 15%, dar nu mai mult de 69,6 milioane lei.
Accizele la benzin[ =i motorin[ ]ncasate peste suma aprobat[ la bugetul de stat se vireaz[ integral ]n fondul rutier.
Art. 10. – }n componen\a bugetului de stat se aprob[ fondul pentru sus\inerea sectorului agrar ]n sum[ de 60,0 milioane lei, care vor fi utilizate ]n baza regulamentului aprobat de Parlament.
Art.11. – (1) Cheltuielile de exploatare a lacurilor de acumulare de folosin\[ comun[, a construc\iilor de protec\ie
]mpotriva inunda\iilor, a terenurilor din luncile inundabile
=i a instala\iilor hidrotehnice intergospod[re=ti se finan\eaz[ de la bugetul de stat ]n limita a 8 545,0 mii lei.
(2) Pentru finan\area cheltuielilor ce \in de siguran\a
barajului nodului hidrotehnic Coste=ti – St]nca, de la bugetul de stat se aloc[ 2,0 milioane lei.
(3) Cheltuielile pentru plata energiei electrice =i altor resurse energetice utilizate la pomparea apei pentru irigare
se finan\eaz[ de la bugetul de stat ]n limita a 7,0 milioane lei.
(4) Din contul grantului Comisiei Europene ]n cadrul Programului pentru Securitate Alimentar[, pentru procurarea
utilajului de irigare mic[ se repartizeaz[ 7 620,0 mii lei.
Art. 12. – (1) B[ncilor comerciale care au acordat p]n[ la
29 iulie 1994 credite preferen\iale pe termen lung cooperativelor de construc\ie a locuin\elor ]nfiin\ate p]n[
la 1 ianuarie 1993 ce au ]nceput construc\ia caselor p]n[
la aceast[ dat[, b[ncilor comerciale care au acordat dup[

29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construc\ie a locuin\elor specificate ]n Hot[r]rea Parlamentului
nr.209-XIII din 29 iulie 1994, ]n condi\iile prev[zute ]n
Hot[r]rea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum
=i b[ncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construc\ie a locuin\elor specificate ]n hot[r]rile
Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1011Xlll din 23 octombrie 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1611-XIII din 17 martie 1998, nr.1147-XIV
din 20 iulie 2000 =i nr.905-XV din 7 martie 2002, ]n
condi\iile prev[zute ]n aceste hot[r]ri, li se compenseaz[
de la bugetul de stat venitul ratat din acordarea acestor
credite.
(2) }n modul indicat la alin.(1), b[ncilor comerciale li se
compenseaz[ =i veniturile ratate din acordarea de credite
preferen\iale =i de credite f[r[ dob]nd[ categoriilor de
persoane care, conform legisla\iei, beneficiaz[ de acest
drept, ]n dependen\[ de sursa de compensare a acestor
pierderi prev[zut[ ]n actele normative.
(3) Prevederile alin.(1) =i (2) nu se extind asupra creditelor folosite contrar destina\iei.
(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare
acordate Cooperativei de construc\ie a locuin\elor nr.244
(municipiul Chi=in[u) =i Cooperativei de construc\ie a
locuin\elor «Apartament» (municipiul B[l\i), constituite
exclusiv pentru construc\ia spa\iului locativ destinat participan\ilor la ac\iunile de lupt[ pentru ap[rarea independen\ei
=i integrit[\ii teritoriale a Republicii Moldova, se efectueaz[
de la bugetele municipale Chi=in[u =i B[l\i, ]n func\ie de
costul construc\iilor aprobat ]n modul stabilit la data
semn[rii documentelor de predare-primire ]n exploatare
a obiectivelor men\ionate.
Art. 13. – Cheltuielile de la buget prev[zute pentru asigurarea obligatorie de asisten\[ medical[ a categoriilor
de persoane care, conform legisla\iei, se asigur[ din contul bugetului de stat se stabilesc ]n sum[ de 664,8 lei de
persoan[.
Art.14. – }n bugetul de stat se stabilesc =i se aprob[
aloca\ii pentru compensarea par\ial[ a contribu\iilor de
asigur[ri sociale de stat obligatorii, pe care le pl[tesc
organiza\iile =i ]ntreprinderile Societ[\ii Orbilor ]n sum[ de
560,0 mii lei, Societ[\ii Surzilor ]n sum[ de 446,0 mii lei =i
Societ[\ii Invalizilor ]n sum[ de 252,0 mii lei.
Art.15. – Desp[gubirile de asigurare pentru persoanele
supuse, conform legisla\iei, asigur[rii sociale de stat obligatorii se pl[tesc, ]n baza documentelor perfectate de
c[tre serviciile de specialitate din autorit[\ile (institu\iile)
]n care s]nt angajate aceste persoane, cu avizul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigur[rilor =i Fondurilor Nestatale de Pensii de pe l]ng[ Ministerul Finan\elor,
din mijloacele autorit[\ilor (institu\iilor) respective.
Art.16. – Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor,
indemniza\iilor, compensa\iilor =i altor ajutoare prev[zute
]n bugetul de stat pentru pensionarii din r]ndul militarilor,
persoanelor din corpul de comand[ =i din trupele organelor afacerilor interne =i pentru alte categorii de persoane,
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servicii prestate de Banca de Economii, se stabilesc, la
]ncheierea contractelor dintre banc[ =i autorit[\ile administra\iei publice de resort, ]n propor\ie de p]n[ la 0,8%
din suma distribuit[.
Art.17. – (1) Tarifele la serviciile institu\iilor financiare
(b[ncilor comerciale) de ]ncasare de la popula\ie a v[rs[mintelor la bugetul de stat (cu excep\ia pl[\ii drepturilor
de import-export) =i la bugetele unit[\ilor administrativteritoriale se stabilesc ]n propor\ie de p]n[ la 0,8% din
suma ]ncasat[.
(2) Cheltuielile aferente serviciilor indicate la alin.(1) se
efectueaz[ din contul bugetelor respective.
(3) Comisionul pentru recep\ionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achit[ de organele
vamale din contul mijloacelor proprii, ]n baz[ de contract
cu institu\iile financiare.
Art.18. – (1) Datoriile de creditor, existente la 1 ianuarie
2005, ale institu\iilor publice finan\ate de la bugetul de
stat vor fi achitate de acestea din contul =i ]n limita aloca\iilor bugetare aprobate pentru ]ntre\inerea lor ]n anul 2005.
(2) }n anul 2005, achizi\ionarea de m[rfuri, lucr[ri =i servicii, precum =i efectuarea de cheltuieli de c[tre executorii de buget se fac numai ]n limita aloca\iilor repartizate
institu\iilor respective, reduse cu suma datoriilor de creditor, existente la 1 ianuarie 2005, ale institu\iei.
Art. 19. – Contribuabilii pentru care, conform art.228
alin.(5) din titlul V al Codului fiscal nr.407-XV din 26 iulie
2001, nu se aplic[ (nu se calculeaz[) major[ri de ]nt]rziere
(penalit[\i) nu vor calcula penalit[\i institu\iilor publice
finan\ate de la buget pentru neefectuarea ]n termen a
pl[\ilor la m[rfuri =i servicii ]n partea care se ]ncadreaz[
]n limitele aloca\iilor bugetare aprobate.

Capitolul III
DATORIA DE STAT
+l }MPRUMUTURILE GUVERNULUI
Art.20. – Se stabile=te c[, la situa\ia din 31 decembrie
2005, datoria de stat intern[ nu va dep[=i 3 687,4 milioane lei, iar datoria de stat extern[, administrat[ de Guvern, 687,2 milioane dolari S.U.A.
Art.21. – Veniturile ob\inute din privatizarea obiectivelor
din sectorul energetic conform proiectelor individuale se
utilizeaz[ la rambursarea ]mprumuturilor contractate de
la Banca Na\ional[ a Moldovei ]n anul 2004.
Art.22. – (1) La aprobarea =i aplicarea tarifului la gazele
naturale, ]n acest tarif se includ mijloace ]n valoare de
4 dolari S.U.A. la 1000 m 3, destinate recuper[rii cheltuielilor bugetului suportate la r[scump[rarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe
Ac\iuni „Gazprom» din Federa\ia Rus[.
(2) Mijloacele indicate la alin.(1) ]ncasate prin metoda de
cas[ se transfer[ la bugetul de stat lunar, cel t]rziu la data
de 20 a lunii imediat urm[toare lunii de gestiune.
(3) Venitul Societ[\ii pe Ac\iuni «Moldovagaz» ob\inut ]n
urma includerii ]n tariful la gazele naturale a acestor mijloace se scute=te de impozit pe venit.
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(4) Urm[rirea ]ndeplinirii prezentului articol se efectueaz[ de c[tre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe
l]ng[ Ministerul Finan\elor.
Art.23. – Banca Na\ional[ a Moldovei:
a) va acorda Guvernului ]mprumuturi, cu scaden\a ]n anul
2005, pentru acoperirea decalajului temporar de cas[
al bugetului de stat, format de intrarea neuniform[ a
veniturilor la buget, lu]nd ]n considerare limitele trimestriale stabilite ]n programul monetar al b[ncii;
b) va prelungi pentru anul 2006 termenul de circula\ie a
h]rtiilor de valoare de stat ]n sum[ de 400,0 milioane
lei la pre\ de cump[rare, pe care le-a procurat contra
]mprumuturi contractate de Guvern ]n anii preceden\i;
c) va re]nnoi contractele la ]mprumuturi ]n sum[ de
2 211,0 milioane lei, acordate cu garan\ia h]rtiilor de
valoare de stat, stabilind scaden\a pentru anul 2006.

Capitolul IV
RAPORTURILE DINTRE BUGETUL
DE STAT +l BUGETELE UNIT{|ILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
Art.24. – (1) Se aprob[ normativele defalc[rilor din
veniturile generale de stat (cu excep\ia taxei pe valoarea
ad[ugat[ =i a accizelor) la bugetele raionale, bugetele
municipale Chi=in[u =i B[l\i =i bugetul central al unit[\ii
teritoriale autonome G[g[uzia, potrivit anexei nr.24.
(2) Taxa pe valoarea ad[ugat[ la m[rfurile =i serviciile
livrate de c[tre agen\ii economici ]nregistra\i ]n unitatea
teritorial[ autonom[ G[g[uzia, precum =i accizele la m[rfurile (produc\ia) supuse accizelor fabricate ]n aceast[
unitate se vars[ integral la bugetul ei central.
(3) Sumele defalc[rilor din veniturile generale de stat destinate bugetelor indicate la alin.(1) nu pot fi dezafectate
pentru scopurile bugetului de stat dec]t pentru achitarea
datoriilor bugetelor respective fa\[ de bugetul de stat.
Art.25. – }n conformitate cu art.10 alin.(3) din Legea
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finan\ele publice locale, de la bugetul municipal Chi=in[u =i bugetul
municipal B[l\i se transfer[ ]n fondul de sus\inere financiar[ a teritoriilor al bugetului de stat 110,0 milioane lei =i,
respectiv 23,0 milioane lei.
Art.26. – (1) }n componen\a bugetului de stat se aprob[ fondul de sus\inere financiar[ a teritoriilor ]n sum[ de
778,4 milioane lei.
(2) Transferurile din fondul de sus\inere financiar[ a teritoriilor la bugetele raionale, bugetele municipale Chi=in[u
=i B[l\i =i bugetul central al unit[\ii teritoriale autonome
G[g[uzia s]nt stabilite ]n anexa nr.25.
Art.27. – (1) }n componen\a bugetului de stat se aprob[
un fond ]n sum[ de 3 300,0 mii lei pentru compensarea,
conform legisla\iei, a diferen\ei de tarife la energia electric[
=i la gazele naturale utilizate de locuitorii unor localit[\i
din raioanele Dub[sari =i C[u=eni.
(2) Compensarea cheltuielilor din fondul men\ionat la
alin.(1) se efectueaz[ trimestrial ]n baza rapoartelor prezentate de c[tre autorit[\ile administra\iei publice respective.
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Art.28. – Prin derogare de la art.6 alin.(9) din titlul I al
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 =i art.4 =i 5
din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind
finan\ele publice locale se stabile=te c[ suma taxei pe
valoarea ad[ugat[ la m[rfurile produse =i serviciile prestate pe teritoriul republicii, ]ncasat[ ]n anul 2005 peste
sumele indicative prev[zute la anexa nr.26, se distribuie
]ntre bugetul de stat =i bugetele unit[\ilor administrativteritoriale ]n propor\ie de 70 =i, respectiv 30%.
Art.29. – (1) }n componen\a bugetului de stat se aprob[
un fond de 15,0 milioane lei pentru compensarea veniturilor ratate de bugetele unit[\ilor administrativ-teritoriale prin
executarea art. 18 din Legea restructur[rii ]ntreprinderilor agricole ]n procesul de privatizare nr.392-XIV din
13 mai 1999.
(2) Compensarea din fondul men\ionat la alin.(1) se efectueaz[ de c[tre Ministerul Finan\elor ]n baza datelor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind stingerea, prin
crean\e trezoreriale ale Ministerului Finan\elor, a obliga\iilor curente la buget ]n trimestrul de gestiune.

Capitolul V
DISPOZI|II FINALE +l TRANZITORII
Art.30. – Prin derogare de la art.20 alin.(2) din Legea
nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Na\ional[ a Moldovei, Banca Na\ional[ va transfera la bugetul
de stat, cel t]rziu la data de 15 a lunii imediat urm[toare
trimestrului de gestiune, pentru trimestrele I, II =i III ale
anului 2005, 90% din venitul net ]ncasat prin metoda de
cas[, dup[ deducerea cheltuielilor opera\ionale, formarea provizioanelor la activele dubioase =i compromise,
r[scump[rarea h]rtiilor de valoare de stat de\inute de
Banca Na\ional[, efectuarea defalc[rilor ]n fondul de
rezerv[, precum =i dup[ deducerea pierderilor nerealizate legate de dinamica modific[rii cursului valutar =i de
reevaluarea h]rtiilor de valoare. Transferarea venitului net
]n trimestrul IV al anului 2005 se va efectua ]n acela=i
termen, ]n propor\ie de 50%, pe baza datelor operative.
Transferarea soldului venitului net r[mas din anul 2005
se va efectua numai dup[ primirea avizului auditului extern
la raportul financiar anual al B[ncii Na\ionale.
Art.31. – Se permite, la cererile ]ntemeiate ale executorilor primari de buget =i cu acordul Ministerului Finan\elor,
efectuarea de cheltuieli peste limitele prev[zute ]n bugetul de stat din contul veniturilor acumulate suplimentar la
mijloacele =i fondurile speciale aprobate, al intr[rilor de
]mprumuturi =i granturi externe suplimentare pentru proiecte investi\ionale, precum =i al soldurilor de mijloace b[ne=ti
la ]nceputul anului 2005 la conturile de mijloace =i fonduri speciale =i la conturile speciale ale proiectelor investi\ionale.
Art.32. – (1) Guvernul se abiliteaz[ cu dreptul de redistribuire a aloca\iilor pentru finan\area investi\iilor capitale
]ntre beneficiarii =i ]ntre obiectivele men\ionate ]n
anexa nr.4, ]n func\ie de ]ndeplinirea lucr[rilor respective
de c[tre beneficiari.
(2) Aloca\iile bugetului de stat (cu excep\ia intr[rilor de
credite externe =i contribu\iei Guvernului ]n proiectele
investi\ionale) repartizate autorit[\ilor administra\iei
publice locale conform anexei nr.4 se vor transfera la

bugetele unit[\ilor administrativ-teritoriale respective ca
transferuri cu destina\ie special[.
(3) Autorit[\ile administra\iei publice centrale =i locale,
ca beneficiari ai obiectivelor ]n construc\ie prev[zute ]n
programele investi\ionale, aprobate de Parlament =i Guvern, inclusiv ai obiectivelor enumerate ]n anexa nr.4, s]nt
responsabile de corectitudinea determin[rii volumelor
lucr[rilor efectuate =i a cheltuielilor ]n construc\ie =i de
reflectarea cheltuielilor ]n eviden\a contabil[.
Art.33. – Ministerul Finan\elor se autorizeaz[:
a) din veniturile acumulate la bugetul de stat, s[ vireze
pe un cont special p]n[ la 20% care vor fi direc\ionate,
conform regulamentului aprobat de Guvern, la preg[tirea =i func\ionarea stabil[ a institu\iilor publice ]n
perioada de toamn[-iarn[, ]n limitele aloca\iilor aprobate ]n buget ]n acest scop;
b) s[ efectueze, la solicitarea beneficiarilor ]n construc\ii
=i repara\ii capitale, pl[\i prealabile, ]n propor\ie de p]n[
la 30% din limita stabilit[ pe obiectiv, pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de
materiale =i utilaj, ]n func\ie de condi\iile prev[zute ]n
contractele de antrepriz[ ]ncheiate ]ntre beneficiari =i
antreprenori, cu confirmarea ulterioar[, prin volumele
de lucr[ri executate efectiv pe parcursul anului de
gestiune, a sumelor pl[tite;
c) s[ sting[ din mijloacele generale ale bugetului de stat
datoriile acestuia formate la situa\ia din 31 decembrie
2004 fa\[ de bugetele unit[\ilor administrativ-teritoriale =i
fa\[ de bugetul asigur[rilor sociale de stat, reflect]nd aceste opera\iuni ]n executarea de cas[ a bugetului de stat;
d) s[ efectueze, ]n limitele anului bugetar, cheltuieli de
r[scump[rare a h]rtiilor de valoare de stat din mijloacele
ob\inute prin realizarea ]mprumuturilor interne de stat
ulterioare =i prin dezafectarea temporar[ a mijloacelor
bugetare;
e) s[ utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor
=i fondurilor speciale ale institu\iilor publice finan\ate
de la bugetul de stat pentru efectuarea cheltuielilor de
baz[ ale bugetului de stat, cu restituirea lor pe parcursul
anului bugetar;
f) s[ redistribuie aloca\iile aprobate ]n bugetul de stat, ]n
baza adres[rilor ]ntemeiate ale executorilor primari de
buget:
– ]ntre grupele unei ramuri (func\ii), cu excep\ia grupei
„Organele administrative»;
– ]ntre autorit[\ile publice centrale, ]n cazul trecerii ]n
modul stabilit (inclusiv ]n urma diviz[rii) a unor
unit[\i, subdiviziuni sau a unor institu\ii din subordinea unei autorit[\i publice centrale ]n subordinea
altei autorit[\i publice centrale;
– ]ntre programele aprobate unui executor primar de
buget ]n cadrul unei grupe func\ionale, cu excep\ia
programelor organelor administrative;
g) s[ recrediteze, din ]mprumuturi externe, autorit[\ile
administra\iei publice locale de nivelul al doilea =i ale
municipiului B[l\i, f[r[ solicitarea garan\iilor de plat[;
h) s[ modifice raporturile dintre bugetul de stat =i bugetele
unit[\ilor administrativ-teritoriale ca urmare a modific[rii

CONTABILITATE +I AUDIT 1/2005

Legea bugetului de stat pe anul 2005

actelor normative ]n vigoare =i adoptarea actelor noi
ce vizeaz[ organizarea administrativ-teritorial[ sau
trecerea, ]n modul stabilit, a unor institu\ii din subordinea autorit[\ilor administra\iei publice locale ]n subordinea autorit[\ilor administra\iei publice centrale =i
viceversa;
i) s[ suspende, ]n limitele anului bugetar, plata la bugetul
de stat =i bugetele unit[\ilor administrativ-teritoriale a
sumelor decontate de pe conturile contribuabililor, dar
nev[rsate la aceste bugete de c[tre institu\iile financiare declarate insolvabile.
Art.34. – }n func\ie de volumul ]ncas[rilor la bugetul de
stat, se finan\eaz[ ]n mod prioritar cheltuielile de retribuire a muncii, de plat[ a burselor, pensiilor, compensa\iilor
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=i indemniza\iilor, de asigurare obligatorie de asisten\[
medical[ =i de onorare a angajamentelor aferente datoriei de stat.
Art.35. – Guvernul va repartiza pe destinatari aloca\iile
prev[zute ]n bugetul de stat pentru cotiza\ii ]n organiza\iile
interna\ionale la care Republica Moldova este membru,
demarcarea frontierei de stat =i majorarea salariilor ]n
sectorul bugetar.
Art.36. – Anexele nr.1–26 fac parte integrant[ din prezenta lege.
Art.37. – Prezenta lege intr[ ]n vigoare la 1 ianuarie 2005.
Pre=edintele Parlamentului

Eugenia OSTAPCIUC

Chi=in[u, 11 noiembrie 2004.
Nr.373-XV.

Anexa nr.19

Taxa pentru ap[
1. Taxa pentru consumul apei captate din sistemele
gospod[riei apelor se percepe ]n urm[toarele m[rimi:
a) pentru fiecare 10 m 3 de ap[ captat[ ]n limitele stabilite
din izvoarele de suprafa\[ =i din cele subterane, cu
excep\ia apei indicate la lit. b) – 5 lei;
b) pentru fiecare 10 m 3 de ap[ captat[ din izvoarele de
suprafa\[ =i din cele subterane, destinat[ ]mbutelierii
]n sticle =i ]n alte recipiente, folosit[ ]n scopuri curative
=i ]n calitate de ap[ potabil[ – 80 de lei.
2. Pentru utilizarea apei din izvoarele de suprafa\[ la iri-

garea terenurilor, taxa se percepe ]n propor\ie de 20%
din cota stabilit[.
3. Pentru utilizarea apei la hidrocentrale, taxa se percepe
]n m[rime de 0,03 lei pentru fiecare 10 m 3.
4. Limitele consumului de ap[ se stabilesc de Concernul Republican pentru Gospod[ria Apelor „Apele Moldovei». Nu se stabilesc limite de consum al apei agen\ilor
economici al c[ror volum de ap[ consumat[ pe parcursul unui an nu dep[=e=te 80 m 3.
5. Pentru volumul de ap[ captat[ peste limitele stabilite,
taxa se aplic[ ]n m[rime tripl[.
Anexa nr.20

Taxa pentru folosirea resurselor minerale
1. Taxa pentru dreptul de a efectua explor[ri geologice
se percepe e=alonat pe parcursul ]ntregii perioade de efectuare a acestora. Cuantumul taxei constituie 1–2% din
valoarea contractual[ (de deviz) a lucr[rilor, ]n func\ie de
tipul mineralului util, se stabile=te de organul central de
specialitate ]n baza rezultatelor concursurilor sau licita\iilor
=i se indic[ ]n licen\a pentru desf[=urarea acestui gen de
activitate, eliberat[ de Camera de Licen\iere.
2. Taxa pentru dreptul de a efectua prospec\iuni geologice se percepe ]n condi\ii similare cu cele stabilite pentru
dreptul de a efectua explor[ri geologice =i constituie
3–5% din valoarea de deviz a lucr[rilor. Pentru prospec\iunile de exploatare efectuate ]n limitele perimetrului minier al ]ntreprinderii de extrac\ie minier[ ]n func\iune nu
se percepe tax[.

3. Taxa pentru dreptul de a extrage minerale utile se percepe de la ]nceputul extrac\iei sub form[ de tax[ ini\ial[
=i taxe periodice ulterioare, achitate ]n termenul de realizare a dreptului acordat.
Cuantumul taxei ini\iale nu poate fi mai mic de 10% din
cuantumul taxelor periodice, raportat la capacitatea medie anual[ de proiect a ]ntreprinderii extractive.
Cuantumul taxelor periodice se stabile=te separat pentru
fiecare z[c[m]nt concret, lu]ndu-se ]n considerare categoria materiei prime, volumul =i calitatea rezervelor,
condi\iile geografice naturale =i condi\iile tehnice de
extrac\ie minier[, starea =i stadiul procesului de extrac\ie,
evaluarea riscului =i a rentabilit[\ii z[c[m]ntului, ]n limitele urm[toarelor niveluri:

Minerale utile

1
Materii prime metalifere =i materii prime nemetalifere pentru industrie (granit, gabronorit,
diantomite, tripoluri, calcaruri fondate, argile bentonitice, greu fuzibile, refractare
=i de modelare, materii prime pentru fabricarea sticlei de cuar\ =i silicioase)
Materiale de construc\ie nemetalifere (materii prime pentru ciment, ghips, gresie, cret[,
piatr[ de parament, piatr[ t[iat[, piatr[ brut[, piatr[ spart[, nisip de construc\ie,
amestecuri de pietri= cu nisip, prundi=, pietri=, materie prim[ pentru cheramzit[,
argil[ pentru c[r[mid[ etc.)
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Cuantumul exact al taxei se calculeaz[ separat pentru
fiecare z[c[m]nt =i se indic[ la eliberarea licen\ei. La
calcularea taxei se iau ]n considerare volumul extrac\iei
mineralului util =i pierderile suportate ]n procesul de
extrac\ie a acestuia.
Suma taxelor periodice stabilite pentru mineralele utile
extrase, ]mpreun[ cu pierderile normative aferente, se
include ]n costul produc\iei.
4. Taxa pentru dreptul de a folosi spa\ii subterane pentru

construc\ii subterane, altele dec]t cele destinate extrac\iei
mineralelor utile, se ]ncaseaz[ o singur[ dat[, iar cuantumul ei se stabile=te ]n limita a 1–3% din costul de deviz al
obiectivului ]n cauz[.
5. Taxa pentru dreptul de folosire a spa\iilor subterane ]n
alte scopuri dec]t cele legate de extrac\ia mineralelor utile (]n scopul desf[=ur[rii activit[\ii de ]ntreprinz[tor) se
]ncaseaz[ anual, iar cuantumul ei se stabile=te ]n limita a
0,1% din costul de deviz al construc\iei subterane.
Anexa nr. 21

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior (venit silvic)
Specia forestier[

Taxa pentru 1 m3, ]n lei
lemn de lucru (f[r[ scoar\[)
mare

Pin
Molid
Stejar, frasin, ar\ar, fag
Salc]m
Cais, cire=, dud, m[r, p[r
Mesteac[n, ulm, tei, carpen, gl[di\[
Plop tremur[tor, plop, salcie
Nuc
Salcie (lozie)

16
14
28
25
43
16
10
52
–

mijlociu

mic

lemn de foc
(cu scoar\[)

11
10
20
19
30
11
7
37
–

6
5
10
9
16
6
4
26
2

2
2
3
3
3
2
2
2
–

Anexa nr.22

M[rfurile (produc\ia) pentru care termenul de plat[ a taxei pe valoarea ad[ugat[
la import nu poate fi prelungit
Codul m[rfii
0201
0202
0203
0204
0206
0207
0209 00
0402
1108 13 000
1502 00
1701 11

Denumirea m[rfii (produc\iei)
M[rfurile (produc\ia) supuse accizelor conform anexei la titlul IV al Codului fiscal
Carne de bovine, proasp[t[ sau refrigerat[
Carne de bovine congelat[
Carne de porcine, proasp[t[, refrigerat[ sau congelat[
Carne de ovine sau caprine, proasp[t[, refrigerat[ sau congelat[
Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, m[gari, cat]ri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
Carne =i organe comestibile ale p[s[rilor de la pozi\ia nr. 0105, proaspete, refrigerate sau congelate
Sl[nin[ f[r[ carne slab[, gr[sime de porc =i de pas[re, netopit[, nici altfel extras[, proasp[t[, refrigerat[,
congelat[, s[rat[ sau ]n saramur[, uscat[ sau afumat[
Lapte =i sm]nt]n[, concentrate sau cu adaos de zah[r sau al\i ]ndulcitori
(edulcoran\i)
Amidon de cartofi
Gr[simi de animale din specia bovin[, ovin[ sau caprin[, altele dec]t cele de la pozi\ia tarifar[ nr.1503
Zah[r brut din trestie de zah[r

Determinarea cuantumului minim al chiriei/arendei
bunurilor proprietate public[
1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea ]nc[perilor se calculeaz[ aplic]ndu-se formula:
]n care:
Pa]
Tb
K1
K2
K3
K4
S

Pa] Ў Tb x (1 ў K1 ў K2 ў K3) x K4 x S,
– cuantumul chiriei anuale;
– tariful de baz[ pentru chiria anual[ a unui metru p[trat de spa\iu;
– coeficientul de amplasare a ]nc[perii;
– coeficientul amenaj[rii tehnice;
– coeficientul ramural de utilizare a ]nc[perii;
– coeficientul de pia\[;
– suprafa\a ]nc[perii.
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Valoarea coeficien\ilor folosi\i ]n calcule se determin[ dup[ urm[toarele criterii:
a) tariful de baz[ pentru chiria anual[ a unui metru p[trat de spa\iu (Tb ):
municipiul Chi=in[u
155 lei
municipiul B[l\i
110 lei
celelalte municipii, ora=ele-re=edin\[
80 lei
ora=ele =i localit[\ile suburbane din componen\a municipiilor
60 lei
localit[\ile s[te=ti
20 lei;
b) coeficientul de amplasare a ]nc[perii (K1 ):
cl[dire separat[
0,5
construc\ie ]ncorporat[ sau anexat[
0,45
]nc[pere suprateran[ (parter)
0,4
soclu
0,35
demisol
0,3
subsol cu geamuri, etaj tehnic
0,2
alte subsoluri
0;
c) coeficientul amenaj[rii tehnice (K2):
apeduct, canalizare, ap[ cald[,
]nc[lzire central[
0,5
apeduct, canalizare, ]nc[lzire central[
0,4
apeduct, canalizare, ap[ cald[
0,3
apeduct, canalizare
0,2
]nc[lzire central[
0,2
amenajarea tehnic[ lipse=te
0;
d) coeficientul ramural de utilizare a ]nc[perii (K3):
1) ateliere de crea\ie ale pictorilor, sculptorilor, arhitec\ilor, me=terilor populari, spa\ii utilizate de c[tre
chiria=i ]n scopuri medicale =i farmaceutice, ]ntreprinderi de produc\ie ale societ[\ilor persoanelor cu handicap
0,05
2) institu\ii finan\ate de la bugetul de stat, bugetele unit[\ilor administrativ-teritoriale =i bugetul asigur[rilor
sociale de stat; uniuni de crea\ie; patronate
0,1
3) garaje, depozite =i alte ]nc[peri auxiliare
0,3
4) spa\ii pentru prestarea serviciilor c[tre popula\ie (ateliere de repara\ie a ]nc[l\[mintei, ]mbr[c[mintei
=i a obiectelor de uz casnic, frizerii, cur[\[torii chimice, puncte de ]nchiriere a obiectelor, b[i), birouri de avoca\i
0,4
5) spa\ii folosite pentru comercializarea produselor de panifica\ie, a produselor lactate, alimentare =i de
cofet[rie, a b[uturilor nealcoolice; unit[\i de alimenta\ie public[ cu preparare =i comercializare a bucatelor;
spa\ii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea lucr[rilor de cercet[ri =i proiectare; spatii pentru
prestarea serviciilor po=tale, sportive =i de ]ntremare a s[n[t[\ii; spa\ii de produc\ie; sedii (]nc[peri) folosite
de organele de informare ]n mas[
0,5
6) ]nc[peri pentru repara\ia =i deservirea tehnic[ a automobilelor, a tehnicii de calcul =i a altor utilaje
0,7
7) spa\ii folosite ]n scopuri de comer\, altele dec]t cele prev[zute la pozi\ia 5)
0,8
8) saloane de jocuri electronice, jocuri computerizate =i alte jocuri distractive pentru copii
1,2
9) ]nc[peri utilizate ]n calitate de oficii
1,5
10) institu\ii financiare, burse, institu\ii de asigurare
2,0
11) restaurante, baruri, cafenele cu servirea b[uturilor alcoolice
2,5
12) case de schimb valutar, puncte de ]nregistrare video =i ]nchiriere a produc\iei video
3,0
13) cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc
4,0
14) ]nc[peri cu alt[ destina\ie dec]t cele enumerate la pozi\iile 1)–13)
1,0;
e) coeficientul de pia\[ (K4) se stabile=te prin ]n\elegerea p[rtilor =i nu poate fi mai mic de 1,0, iar pentru genurile de
activitate desf[=urate ]n ]nc[perile men\ionate la lit. d) pozi\iile 1)–6) nu poate fi mai mic de 0,5, excep\ie fac]nd spa\iile
folosite de c[tre organele de informare ]n mas[ pentru care coeficientul de pia\[ (K4) va fi ]n m[rime de 0,5. La stabilirea
acestui coeficient trebuie s[ se \in[ cont de cererea =i oferta spa\iilor ce ar putea fi date ]n chirie, de posibilitatea utiliz[rii
terenului aferent, de caracteristicile zonei teritorial-economice =i de alte criterii calitative ale ]nc[perilor, necuprinse ]n
coeficien\ii aplica\i.
}n cazul ]n care se dau ]n chirie mai multe ]nc[peri cu diferite condi\ii de amplasare =i de amenajare tehnic[ sau ]nc[peri
care vor fi utilizate ]n diverse scopuri, cuantumul total al chiriei se constituie din suma pl[\ilor pentru chirie, calculate
pentru fiecare ]nc[pere sau grup de ]nc[peri.
2. Cuantumul arendei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport =i alte fonduri fixe (denumite ]n continuare utilaje)
arendate se calculeaz[ aplic]ndu-se formula:
P au Ў U a x K1 x K2 ў Q,
]n care:
P au – cuantumul arendei anuale pentru utilajul arendat;
U a – uzura anual[ a utilajului dat ]n arend[;
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K1 – coeficientul de calcul;
K2 – coeficientul de pia\[;
Q – cheltuielile suportate de arendator la ]ntre\inerea =i exploatarea utilajelor date ]n arend[.
Valoarea coeficien\ilor folosi\i ]n calcule se determin[ dup[ urm[toarele criterii:
a) uzura anual[ a utilajului (Ua) se calculeaz[ pentru fiecare pozi\ie aparte, conform tabelului nr. 1:
Tabelul nr. 1
Nr. Denu- Nr. de Termenul Valoarea
Codul Norma de Uzura
crt. mirea inven- de exploa- ini\ial[
normei
amor- (contabil[)
utilatar
tare, ]n reevaluat[, de amor- tizare,
la data
jului
ani.
]n lei
tizare
]n %
d[rii ]n
Distan\a,
arend[
]n km
(4 x 7)
U,
]n %
1

2

3

4

5

6

7

8

Uzura
anual[
Ua
(5 x 7)
100%,
]n lei

Coefi
Coefi- Cheltuielile Cuantumul
cientul de cientul
de ]ntrearendei
calcul de pia\[ \inere =i
anuale
K1
K2
exploatare
Pau,
Q,
]n lei
]n lei

9

10

11

12

13

b) coeficientul de calcul (K 1) se va stabili, ]n func\ie de uzura contabil[, la data d[rii ]n arend[ a fondurilor fixe (tabelul nr.2).
Tabelul nr.2
U (%)
K1

0
1,88

10
1,79

20
1,71

30
1,62

40
1,53

50
1,44

60
1,35

70
1,27

80
1,18

90
1,09

100
1,0

Pentru utilajul complet amortizat (uzura contabil[ – 100%), valoarea coeficientului de calcul se determin[ ]n func\ie de
uzura fizic[ real[ a utilajului;
c) coeficientul de pia\[ (K2) se stabile=te prin ]n\elegerea p[r\ilor =i nu poate fi mai mic de 1,0. La stabilirea acestui
coeficient se va \ine cont de cerere =i ofert[, de venitul neob\inut, de diferen\a dintre valoarea ini\ial[ de bilan\ =i pre\ul
de pia\[ la utilajul de acela=i tip sau cu caracteristici comparabile, precum =i de al\i factori.
}n tabelul nr. 1 se introduc, de asemenea, valoarea coeficientului de calcul, a coeficientului de pia\[, m[rimea cheltuielilor de ]ntre\inere =i exploatare a utilajului =i cuantumul arendei anuale, calculate pentru fiecare pozi\ie.
}n cazul ]n care cheltuielile de ]ntre\inere =i exploatare a utilajului variaz[, ele se recalculeaz[ =i se achit[ suplimentar.
3. Cuantumul arendei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante se calculeaz[ aplic]ndu-se formula:
Pac Ў C x R x K,
]n care:
Pac – cuantumul arendei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante;
C – costul mijloacelor circulante la data calcul[rii arendei;
R – rata de baz[ aplicat[ de Banca Na\ional[ a Moldovei la refinan\area b[ncilor comerciale prin opera\iuni
REPO de cump[rare a h]rtiilor de valoare de stat ]n termen de 2 luni, ]n %, ]mp[r\it[ la 100%;
K – coeficientul de pia\[.
Valoarea coeficien\ilor folosi\i ]n calcule se determin[ dup[ urm[toarele criterii:
a) costul mijloacelor circulante se calculeaz[ pentru fiecare pozi\ie separat, conform tabelului nr.3:
Tabelul nr.3
Nr.
crt.

Denumirea
mijloacelor
circulante

Cantitatea

Unitatea
de m[sur[

Costul unei unit[\i
la data calcul[rii
arendei, ]n lei

Costul la data
calcul[rii arendei
(3 x 5),
]n lei

Note

1

2

3

4

5

6

7

b) rata de baz[ aplicat[ de Banca Na\ional[ a Moldovei la refinan\area b[ncilor comerciale prin opera\iuni REPO de
cump[rare a h]rtiilor de valoare de stat ]n termen de 2 luni se public[ periodic ]n pres[. }n calcule se folose=te valoarea
ratei ]n vigoare la data ]ncheierii contractului de arend[;
c) coeficientul de pia\[ se stabile=te prin ]n\elegerea p[r\ilor =i nu poate fi mai mic de 1,0.
Dup[ ]ncetarea contractului de arend[, arenda=ul restituie mijloacele circulante ]n volumele fixate la data d[rii lor ]n
arend[. }n cazul imposibilit[\ii restituirii mijloacelor circulante, costul lor se recupereaz[ la pre\urile ]n vigoare la data
]ncet[rii contractului de arend[.
Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 224–225 din 5 decembrie 2004, partea I, art. 978
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