ANEXA I: REPUBLICA MOLDOVA: SCRISOAREA DE INTENŢII
Chişinău, 12 ianuarie 2012
Ms. Christine Lagarde
Managing Director
International Monetary Fund
700 19th Street NW
Washington, DC 20431 USA

Stimată Doamnă Lagarde,
Politicile macroeconomice adecvate din cadrul programului susţinut de FMI au propulsat în 2011
PIB-ul real cu mult peste nivelul de până la criză. În acelaşi timp, comerţul extern a înregistrat o
creştere majoră, iar sectorul financiar în general a continuat să se consolideze. Preconizata încetinire
a activităţii economice la nivel global probabil va afecta ritmul de creştere economică a Moldovei pe
perioada următoare, dar—graţie succesului programului nostru—noi vom confrunta aceste provocări,
având la bază o poziţie fiscală şi externă robustă.
Implementarea programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, deşi unii indicatori ai
programului stabiliţi pentru sfârşitul lunii septembrie nu au fost respectaţi. Colectarea slabă a
impozitelor a dus la depăşirea criteriului de performanţă privind deficitul bugetului guvernului
general cu 0,4 procente din PIB. Ţinta indicativă cu privire la reducerea arieratelor pe cheltuielile
guvernului general, de asemenea, nu a fost respectată, din cauza neachitării complete a facturilor
pentru agentul termic de către primăria Municipiului Chişinău, iar implementarea criteriului de
performanţă structural cu privire la reformarea cadrului de restructurare a datoriilor a întârziat din
cauza discuţiilor prelungite pe intern. Toate celelalte criterii de performanţă cantitative, ţinte
indicative şi criterii de performanţă structurale pentru sfârşitul lunii septembrie au fost respectate.
În regim de prioritate, vom realiza măsuri pentru a elimina aceste derapaje. În calitate de acţiuni
prealabile, noi vom modifica bugetul pentru anul 2011 şi vom consolida administrarea fiscală pentru
a asigura conformarea cu plafonul deficitului bugetar pentru sfârşitul anului curent. Primăria
Municipiului Chişinău îşi va limita cheltuielile până la sfârşitul anului 2011 pentru a elimina
restanţele. Iar guvernul deja a aprobat modificările la legislaţie privind reformarea cadrului de
restructurare a datoriilor şi le-a transmis Parlamentului. Aceste măsuri, precum şi implementarea în
continuare a reformelor în alte domenii, conform prevederilor programului, vor veni întru susţinerea
obiectivelor de politici mai largi legate de sporirea bunăstării populaţiei şi reducerea sărăciei, prin
menţinerea stabilităţii macroeconomice, promovarea creşterii economice durabile şi reducerea
deficitului bugetar structural încă destul de înalt.
Luând în considerare rezultatele noastre bune de implementare a programului şi acţiunile de
remediere propuse, solicităm finalizarea celei de-a patra revizuiri a programului susţinut prin
Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă şi debursarea sumei respective de

50 milioane de DST. De asemenea, solicităm o derogare de la nerespectarea criteriului de
performanţă pentru sfârşitul lunii septembrie cu privire la deficitul bugetului guvernului general. A
cincea revizuire a programului, în cadrul căreia va fi evaluată performanţa în baza criteriilor de
performanţă cantitative şi a criteriilor de performanţă structurale conform situaţiei la sfârşitul lunii
martie 2012, este preconizată pentru finele lunii iunie 2012.
Credem că politicile stipulate în Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice şi
financiare (SMEFP), anexat, sunt adecvate pentru a atinge aceste obiective, dar vom întreprinde şi
măsuri adiţionale, după necesitate, pentru a atinge scopurile propuse. Ne vom consulta cu FMI cu
privire la adoptarea unor astfel de măsuri suplimentare înainte de a fi revizuite politicile specificate în
SMEFP, în conformitate cu politicile Fondului privind asemenea consultări. Vom pune la dispoziţia
Fondului informaţiile solicitate pentru monitorizarea progresului pe parcursul implementării
programului. De asemenea, ne vom consulta cu Fondul asupra politicilor noastre economice şi după
expirarea programului, în conformitate cu politicile Fondului privind astfel de consultări, atât timp
cât vor exista debursări nerealizate în cadrul tranşelor de credit preconizate.
Cu respect,
/s/
Vladimir Filat
Prim-ministru
Guvernul Republicii Moldova

/s/
Valeriu Lazăr
Viceprim-ministru
Ministrul Economiei

/s/
Veaceslav Negruţa
Ministrul Finanţelor

/s/
Dorin Drăguţanu
Guvernator
Banca Naţională a Moldovei

Anexe: Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice si financiare (SMEFP)
Memorandumul tehnic de înţelegere (TMU)
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ANEXA II: MEMORANDUMUL SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA POLITICILE ECONOMICE ŞI FINANCIARE
12 ianuarie 2012
1.
Prezentul document completează şi actualizează Memorandumurile cu privire la politicile
economice şi financiare (MEFP) semnate de autorităţile Republicii Moldova la 14 ianuarie 2010, 30
iunie 2010, 24 martie 2011 şi 27 iunie 2011. El reflectă evoluţiile macroeconomice recente şi
introduce ajustări la politici, precum şi include politici suplimentare necesare atingerii obiectivelor
din program. Rămânem hotărâţi să ne onorăm angajamentele asumate anterior în cadrul programului.
I. EVOLUŢII MACROECONOMICE ŞI PERSPECTIVE
2.
După doi ani de creştere robustă, se pare că ritmul creşterii va încetini. În prima jumătate
a anului 2011, PIB real a crescut cu 7½ procente, depăşind nivelul de până la criză, iar rata şomajului
a scăzut la 6¼ procente. Creşterea generală a fost susţinută de cererea internă puternică—alimentată
de creşterea veniturilor şi creditării bancare—şi exporturile crescânde facilitate de îmbinarea a mai
mulţi factori, cum ar fi conjunctura externă, noile capacităţi şi accesul îmbunătăţit la pieţele
internaţionale. Totuşi, afluxul de remitenţe a început să crească în ritm mai moderat, iar încetinire în
activitatea economică globală preconizata se va răsfrânge, probabil, asupra creşterii economice a
Moldovei. Astfel, noi prevedem o diminuare a ratei creşterii PIB real până la 6 procente anul acesta şi
până la 3½ procente în 2012.
3.
Moderarea cererii va reduce deficitul contului curent în anul 2012. Majorarea preţurilor
internaţionale la resurse energetice şi creşterea cererii de importuri au umbrit creşterea substanţială a
exportului cu circa 57 procente până la momentul actual în 2011. Totuşi, ne aşteptăm că reducerea
cererii interne va inversa această tendinţă în 2012, micşorând deficitul contului curent de la 11¾ la
10½ procente din PIB. Pe termen mediu, deficitul urmează să se contracteze în continuare până la
circa 8 procente din PIB ca urmare eforturilor susţinute de promovare a reformelor şi exporturilor,
precum şi ca rezultat al redresării economiei partenerilor comerciali şi accesului mai mare la pieţele
UE şi CSI.
4.
Presiunile actuale asupra inflaţiei se vor atenua până la începutul anului 2012. Inflaţia se
menţine la nivel de cca. 8-9 procente, începând cu luna iulie, fiind zdruncinată de o serie de şocuri
aferente preţurilor la produsele alimentare şi resursele energetice, precum şi de cererea internă
puternică. Aceste efecte îşi vor urma, probabil, cursul până la sfârşitul anului 2011, când se aşteaptă
ca inflaţia să atingă circa 9 procente. Dată fiind şi contribuţia pozitivă a înăspririi politicii monetare la
mijlocul anului 2011, inflaţia se va reduce până la 6½ procente către sfârşitul anului 2012.
5.
Sectorul financiar rămâne a fi puternic, în pofida unor provocări. Continuarea trecerii la
pierderi a creditelor compromise din sectorul bancar şi creditarea robustă au redus astfel ponderea
creditelor neperformante (CNP) de la 13 procente la sfârşitul anului 2010 la 9,7 procente către
sfârşitul lunii octombrie 2011. Creşterea volumului creditării minus creditele trecute la pierderi
rămâne a fi la o rată adecvată de 22 procente, în timp ce lichiditatea şi suficienţa capitalului rămân a
fi mult peste normele regulatorii. Două bănci care s-au confruntat cu probleme (¶13) au realizat
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acţiunile de remediere prescrise de Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi nu par să cauzeze riscuri
sistemice.

II. CADRUL REVIZUIT DE POLITICI PENTRU 2011-2012
6.
În pofida încetinirii creşterii economice, noi suntem hotărâţi să realizăm obiectivele
cheie ale programului susţinut de FMI până la sfârşitul anului 2012. Vom continua să punem
accent pe menţinerea stabilităţii macroeconomice, consolidarea finanţelor publice, accelerarea
reformelor structurale în vederea susţinerii strategiei bugetar-fiscale şi promovării creşterii, şi
consolidarea stabilităţii sectorului financiar. La concret:


Va fi finalizată ajustarea fiscală, proces facilitat de implementarea accelerată a reformelor
structurale cheie. În acest context, noi ne vom mişca rapid pentru a corecta devierile din anul
curent, pentru a implementa următoarea etapă a reformei învăţământului, pentru a pune în
aplicare amendamentele la politica fiscală cu scopul extinderii bazei de venituri, pentru a
îmbunătăţi în mod decisiv administrarea fiscală şi pentru a raţionaliza cheltuielile curente. Noi
vom cimenta aceste evoluţii pozitive, stabilind menţinerea durabilităţii fiscale drept piatră de
temelie a cadrului bugetar pe termen mediu (MTBF).



BNM va continua să ţintească o inflaţie de cca. 5-6 la sută, neîmpiedicând, în acelaşi timp,
flexibilitatea ratei de schimb. În afară de aceasta, planificăm să adoptăm modificări la cadrul
legal în vederea consolidării independenţei şi administrării BNM şi îmbunătăţirii coordonării
dintre BNM şi Ministerul Finanţelor în ceea ce ţine de gestionarea lichidităţii.



Politicile sectorului financiar vor avea ca scop consolidarea stabilităţii şi sporirea gradului
de pregătire pentru crize, prin intensificarea supravegherii băncilor care se confruntă cu
probleme, adoptarea multaşteptatei reforme a cadrului de insolvabilitate şi instituirea unui
mecanism eficient de promovare a transparenţei acţionarilor.



Noi vom persevera în realizarea reformelor structurale cheie. Noi vom avea drept scop
normalizarea plăţilor pe facturile curente şi asigurarea recuperării costurilor în sectorul
energetic, vom avansa în ceea ce priveşte planurile de privatizare, vom finaliza tranziţia la un
sistem de asistenţă socială bine direcţionată şi vom continua eforturile de reducere a
birocraţiei, eliminare a barierelor în calea comerţului şi îmbunătăţire a competitivităţii.
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A. Politica bugetar-fiscală
7.
Noi ne-am angajat să depăşim dificultăţile anterioare şi să atingem ţinta deficitului
bugetar de 1,9 procente din PIB stabilită pentru anul 2011. Colectarea slabă a impozitelor, în
special a taxei pe valoarea adăugată (TVA) şi impozitelor pe veniturile salariale, pe fundalul unei
economii în creştere, trezeşte îngrijorare; prognozăm că în rezultat se va înregistra o insuficienţă de
venituri la sfârşit de an de 417 milioane de lei (0,5 procente din PIB) comparativ cu bugetul aprobat.
Mai mult ca atât, spaţiul bugetar a fost îngustat cu 150 milioane de lei (0,2 procente din PIB) ca
urmare a acumulării cererilor de acordare a subvenţiilor agricole în volum mai mare decât a fost
prevăzut la buget. Aceşti paşi neadecvaţi necesită întreprinderea unor măsuri compensatorii în
valoare de circa 0,7 procente din PIB. Planificăm să lichidăm acest decalaj prin economii
compensatorii: vom face în continuare reduceri la capitolul cheltuieli curente (0,4 procente din PIB)
şi anticipăm că cheltuielile capitale planificate nu vor fi valorificate pe deplin (0,3 procente din PIB).
Noi am rectificat bugetul pe anul 2011 pentru a reflecta aceste schimbări, aceasta fiind o acţiune
prealabilă.
8.
În acest context, prioritatea noastră imediată este de a inversa derapajele fiscale recente.
Cu acest scop:


Noi vom acorda un grad sporit de urgenţă procesului de reformare a administrării fiscale.
Pentru a asigura atingerea ţintelor deficitului bugetar, Ministerul Finanţelor a emis un ordin la
începutul lunii noiembrie (acţiune prealabilă) Serviciului Fiscal de Stat (SFS) în vederea
intensificării controalelor lunare ale contribuabililor cu risc sporit şi extinderii programului de
conformare voluntară pentru toţi contribuabilii mari la capitolele TVA şi impozitul pe
veniturile salariale. În paralel, până la sfârşitul anului 2011, vom adopta modificări în
legislaţie, care să permită evaluarea indirectă a veniturilor persoanelor fizice în baza activelor
deţinute şi a altor indicatori. Concomitent, SFS va crea o subdiviziune responsabilă care va
lucra cu persoanele fizice cu venituri foarte mari şi va avea sarcina de a controla declaraţiile
fiscale relevante, a aplica politica de impozitare şi a comunica cu publicul. Mai mult decât
atât, până la finele lunii iunie 2012, vom extinde domeniul de activitate al Direcţiei marilor
contribuabili, astfel încât aceasta să acopere cel puţin 50 procente din veniturile fiscale,
precum şi vom îmbunătăţi capacităţile de control ale Direcţiei, cu accent deosebit pe
conformare la capitolul TVA şi venituri din salarii. În final, SFS îşi va revedea şi îmbunătăţi
strategia de conformare pentru anul 2012, cu includerea mai multor sectoare ale economiei.



Noi vom reforma mecanismul de alocare a subvenţiilor în agricultură pentru a asigura
asumarea angajamentelor în limita fondurilor disponibile. În anul 2011 acceptarea cererilor
de subvenţionare a fost stopată la 31 octombrie. După modificarea bugetului pe anul 2011 noi
vom emite o nouă decizie a guvernului pentru distribuirea noii alocaţii de 150 milioane de lei
pentru finanţarea activităţilor subvenţionate, asigurând astfel acoperirea financiară deplină a
cererilor deja acceptate în anul 2011. Ulterior, mecanismul de alocare a subvenţiilor va fi
modificat conform următoarelor principii: i) numărul de activităţi subvenţionate va fi redus
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pentru a permite o mai bună ierarhizare a priorităţilor privind acordarea ajutorului din partea
statului, în particular, vor fi excluse subvenţiile pentru fertilizanţi şi pesticide; ii) cererile
pentru acordarea subvenţiilor vor fi acceptate după adoptarea hotărârii de Guvern privind
domeniul de aplicare şi alocarea subvenţiilor până la 1 noiembrie a anului bugetar; iii) pentru
a asigura credibilitatea alocaţiei bugetare, plata subsidiilor până la 1 noiembrie a anului
bugetar va alcătui nu mai mult de 75 procente din suma calculată pentru fiecare cerere, şi
posibilitatea de ajustare a sumelor rămase neplătite va fi reflectată în contractul cu cel ce
primeşte subvenţia; iv) înainte de efectuarea plăţilor finale de subvenţionare, normele de
subvenţionare vor fi ajustate în funcţie de numărul de cereri, astfel încât să fie asigurată
corespunderea cu alocaţia bugetară, şi în conformitate cu politicile Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare; v) nu se vor adopta prevederi legislative pentru plata subvenţiilor
conform cererilor depuse în ciclul anterior. Lista activităţilor subvenţionate în 2012 va fi
adoptată de Parlament ca parte a bugetului pentru anul 2012. Până la finele lunii martie 2012
va fi adoptată o hotărâre a Guvernului, în care vor fi respectate principiile stipulate mai sus
(criteriu de performanţă structural).


Municipalitatea Chişinăului s-a angajat să elimine arieratele sale acumulate în sectorul de
termoficare până la sfârşitul anului 2011 (¶16).

9.
Bazându-ne pe aceste eforturi, ne propunem ca scop să finalizăm ajustările bugetarfiscale prin reducerea deficitului bugetar până la circa 0,9 procente din PIB în anul 2012 şi ¾
procente din PIB pe termen mediu. Acest nivel ar asigura viabilitatea bugetului, fără a recurge la
asistenţă excepţională din exterior. În conformitate cu strategia noastră bugetar-fiscală generală,
consolidarea definitivă a bugetului va fi realizată prin îmbinarea veniturilor suplimentare (0,3
procente din PIB) cu reducerea în continuare a cheltuielilor curente (1½ procente din PIB),
compensată parţial prin majorarea investiţiilor (0,7 procente din PIB). Câştigurile semnificative
obţinute în urma reintroducerii impozitului pe venitul persoanelor juridice (CIT) şi din contul
ajustării ratelor accizelor vor fi parţial reduse datorită extinderii mecanismului de rambursare a TVA
în numerar pe teritoriul întregii ţări şi datorită pierderilor la impozitele directe din cauza reducerii
ponderii fondului de salarizare în PIB. Ca acţiune prealabilă, vom adopta bugetul pentru anul 2012
cu un deficit corespunzător celui planificat, care va fi susţinut prin politica fiscală şi reformele ce ţin
de cheltuieli (¶10). Pentru a ancora ferm politica bugetar-fiscală pentru perioadele ce vor urma, vom
adopta până la sfârşitul lunii iunie 2012 un Cadru Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) pentru anii
2013-2015, care va prevedea un deficit bugetar de circa ¾ procente din PIB. Fondul de salarii şi
cheltuielile pentru bunuri şi servicii vor fi plafonate, respectiv, la 9½ şi 8¾ procente din PIB,
creându-se spaţiu pentru majorarea cheltuielilor capitale până la 6¼ procente din PIB până în anul
2015, pe măsură ce se vor îmbunătăţi capacităţile de implementare.
10.
Pentru a atinge aceste obiective va fi necesară realizarea consecventă a reformelor cheie
care stau la baza strategiei bugetar-fiscale. Accentul se va pune pe următoarele domenii:


Prin noul cadrul de responsabilitate fiscală nou se va introduce un cadru fiscal bazat pe
reguli, care va duce la sporirea disciplinei fiscale şi îmbunătăţirea transparenţei. Aceste
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principii reprezintă piatra de temelie a legii noi privind finanţele publice şi responsabilitatea,
care va fi adoptată de Parlament până la sfârşitul lunii martie 2012.


O reformă complexă a politicilor fiscale în corespundere cu ¶12 din SMEFP din 27 iunie
2011 va fi pusă în aplicare până la sfârşitul anului 2011 pentru a crea o bază durabilă pentru
venituri şi a stimula investiţiile. Elementele cheie includ reintroducerea CIT la cota unică de
12 procente (criteriu de performanţă structural); extinderea mecanismului de restituire a
TVA în numerar pentru bunurile investiţionale achiziţionate după 31 decembrie 2011 asupra
teritoriului întregii ţări (criteriu de performanţă structural); şi ajustarea unor cote ale
accizelor în conformitate cu agenda de integrare în UE. În plus, vom reintroduce impozitul pe
venitul persoanelor fizice (PIT) pentru angajaţii sectorului de elaborare a produselor soft,
bazat pe aceleaşi principii pe care le aplică la plata contribuţiilor de asigurări sociale (două
salarii medii pe economie). Mai mult ca atât, municipalitatea Chişinăului intenţionează să
majoreze impozitul său pe bunurile imobile cu 0.02 puncte procentuale pentru toate
categoriile de imobile.



Politica noastră privind salariile în sectorul public va corespunde în anul 2011 acordurilor
anterioare. La concret, noi vom implementa politicile de salarizare tergiversate din 2009, aşa
cum este menţionat în MEFP din 14 ianuarie 2010, şi aşa cum a fost prevăzut în Legea nr.
355 de la finele anului 2009. Fondul de salarizare prevăzut de buget de asemenea va reflecta
politicile specificate în noua Lege privind Salarizarea funcţionarilor publici, care limitează
majorarea fondului de retribuire a muncii pentru funcţionarii publici la 12 procente. Aceste
politici sunt în conformitate cu ţinta noastră privind fondul de salarizare de 8745 milioane de
lei pentru anul 2012.



În cooperare strânsă cu Banca Mondială, noi vom continua să implementăm o reformă
cuprinzătoare a sectorului învăţământului, care este supradimensionat, ceea ce creează
impedimente serioase în calea creşterii economice şi durabilităţii bugetar-fiscale. Reforma se
va axa pe sporirea calităţii şi eficienţei în sector, odată cu reducerea costurilor bugetare nete
cu 0,5 procente din PIB la momentul finalizării acesteia. Reforma va primi un impuls
suplimentar datorită modificărilor legislaţiei menite să deblocheze optimizarea în continuare a
sectorului (¶19 SMEFP din 24 martie 2011). După adoptarea acestor modificări de către
Guvern, urmează să solicităm aprobarea lor de către Parlament până la sfârşitul lunii martie
2012 (criteriu de performanţă structural). Această măsură va veni întru susţinerea
credibilităţii bugetului pentru anul 2012, permiţând economii de 0,2 procente din PIB după
rezervarea fondurilor pentru îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea reformei. În plus, pentru a
asigura în continuare accesul sigur şi adecvat la educaţie, vom stabili ca prioritate a Fondului
Rutier pentru anii 2012-2013 reabilitarea drumurilor pe rutele autobuzelor şcolare.



Sporirea eficienţei investiţiilor publice va fi esenţială pentru promovarea creşterii economice.
Noi deja am revăzut şi ierarhizat după gradul de prioritate proiectele de investiţii capitale
pentru anul 2012 în funcţie de viabilitate, potenţial de stimulare a creşterii economice şi
capacitatea existentă de implementare. În afară de aceasta, Ministerul Finanţelor a elaborat
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propuneri pentru reformarea mecanismului de alocare a fondurilor pentru cheltuielile capitale
în baza aceloraşi principii. Noi planificăm să finalizăm aceste propuneri, în consultare cu
experţii FMI, astfel încât noul mecanism să fie adoptat de guvern până la sfârşitul lunii martie
2012 şi să fie pus în aplicare începând cu anul 2013.


Alte reforme structurale, menite să asigure raţionalizarea utilizării serviciilor de sănătate şi
îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice se vor realiza în termenii prevăzuţi (¶11 din
SMEFP din 24 martie 2011). Mai concret, în 2012 mecanismul de acordare a beneficiilor în
legătură cu concediul medical va fi îmbunătăţit în continuare prin sporirea numărului de zile
compensate de patron până la 3 zile; va fi introdusă o plată de 20 lei pentru vizitele primare
ale pacienţilor neasiguraţi, cu excepţia persoanelor din categoriile cele mai vulnerabile şi a
bolnavilor cu boli cronice; iar Agenţia de Achiziţii Publice va institui un sistem electronic de
recepţie a ofertelor de livrare a bunurilor şi de prestare a serviciilor.



În cele din urmă, pentru a asigura credibilitatea fondului de salarizare bugetat, se stabileşte
pentru bugetul pe anul 2012 o ţintă de 208700 poziţii în sectorul public şi 125900 poziţii în
sectorul educaţiei la finele anului 2012 (conform ţintelor stabilite în ¶19 al SMEFP din 24
martie 2011), cu îngheţarea în continuare a procesului de angajare a personalului nondidactic. În acest context, noi vom include în bugetul pentru anul 2012 o prevedere privind
stabilirea unui plafon pentru fondul de salarizare în învăţământ de 4770 milioane de lei.
B. Politica monetară şi valutară

11.
Orientarea actuală a politicii monetare a BNM urmează a fi relaxată, în contextul
perspectivelor de diminuare a riscurilor inflaţioniste. Presiunea inflaţionistă puternică pe
parcursul anului 2011 şi excesul substanţial de lichiditate din sistemul bancar au impus pe parcursul
anului câteva modificări ale ratei de bază a dobânzii şi ale cerinţelor privind normele rezervelor
obligatorii. Aceste măsuri au ajutat la menţinerea inflaţiei sub zece procente. În anul viitor, anticipăm
ca diminuarea cererii şi reducerea impactului şocurilor anterioare ale preţurilor la produsele
alimentare şi energie să favorizeze atingerea obiectivului BNM privind inflaţia de 5 ±1½ procente. În
consecinţă, în decembrie-ianuarie BNM a redus ratele de dobândă a politicii monetare cu 150 de
puncte de bază şi planifică să continue relaxarea treptată a politicii monetare în continuare. În caz
dacă perspectivele privind inflaţia se vor îmbunătăţi mai rapid decât s-a anticipat, relaxarea politicii
monetare ar putea interveni pe parcursul anului 2012. Acestea fiind spuse, creşterea încă rapidă a
agregatelor monetare impune о vigilenţă continuă. Între timp, BNM trebuie să menţină flexibilitatea
ratei de schimb valutar, limitând intervenţiile sale pe piaţa valutară la atenuarea fluctuaţiilor eratice.
12.
Aspectele operaţionale şi juridice ale politicii monetare vor fi actualizate în anul viitor.
Retragerea semnificativă a depozitelor guvernului de la BNM pe parcursul anului 2011 a condus la
slăbirea impactului politicii monetare de austeritate, ceea ce a făcut mai dificilă sterilizarea lichidităţii
excesive. Pentru a reduce la minimum astfel de efecte adverse, Ministerul Finanţelor şi Banca
Naţională vor căuta să-şi îmbunătăţească coordonarea prin reluarea activităţii Comitetului pentru
gestionarea lichidităţii. În plus, până la sfârşitul anului 2011, BNM va propune modificări la Legea
8

cu privire la Banca Naţională pentru a spori independenţa acesteia, în corespundere cu cele mai bune
practici internaţionale, şi va crea mecanisme potrivite de control intern asupra guvernării corporative
în cadrul BNM.
C. Politica din sectorul financiar
13.
Eforturile de supraveghere ale BNM se vor axa pe diagnosticarea continuă şi pe
acţiunile de remediere a situaţiei băncilor vulnerabile.


Recent, o bancă de mărime mică (Universalbank) depunea eforturi pentru a menţine la un
nivel adecvat suficienţa capitalului şi lichiditatea, fiind impusă instituirea regimului de
supraveghere specială, urmat de administrarea specială din partea BNM. Până la momentul
când banca va fi recapitalizată, BNM planifică să continue , reducerea treptată a volumului de
operaţiuni ale băncii, în concordanţă cu setul de instrumentele de soluţionare a problemelor cu
care se confruntă băncile, care a fost introdus recent.



Am luat de pe umerii Băncii de Economii (BEM), în care statul deţine pachetul majoritar de
acţiuni, povara legată de implicarea acesteia în soluţionarea problemei de insolvabilitate a
băncii falimentate “Investprivatbank” (¶17, SMEFP din 27 iunie 2011). Acest fapt i-a permis
băncii să păstreze un nivel bun al suficienţei capitalului, precum şi al coeficienţilor de
lichiditate. În vederea consolidării în continuare a băncii, vom soluţiona problema
insuficienţei rezervelor sale pentru a minimiza riscurile de stabilitate bugetar-fiscală şi
financiară. Mai concret, în consultare cu personalul FMI, BNM va introduce un program de
măsuri de remediere care va cuprinde, printre altele, supravegherea îndeaproape a politicilor
de creditare si gajare ale băncii şi conformarea cu cerinţele BNM de gestionare a riscurilor.
Implementarea acestor măsuri va fi evaluată în contextul următorului control al BNM la faţa
locului. Ministerul Finanţelor, prin reprezentanţii săi din Consiliul BEM, va insista pe
ameliorarea auditului intern şi a controlului intern şi pe consolidarea supravegherii
managementului băncii de către Consiliu.



Mai general, Guvernul îşi păstrează angajamentul de a menţine BEM viguroasă în contextul
pregătirii acesteia pentru privatizare şi va examina posibilitatea majorării capitalului băncii în
caz dacă va apărea o asemenea necesitate. La sfârşitul lunii ianuarie 2012, Guvernul îşi va
reactiva contractul cu consultantul existent de privatizare şi-i va solicita să întocmească un
plan de acţiuni şi un grafic de privatizare a BEM (criteriu de performanţă structural).

14.
În paralel, suntem hotărâţi să sporim transparenţa sistemului bancar. Disputele legale
recente—şi transferurile dubioase— aferente titlurilor de proprietate din câteva bănci denotă carenţe
semnificative în cadrul legal existent. Deja au fost implementate câteva modificări ale legislaţiei care
reduc substanţial riscul unor asemenea incidente în viitor. Însă deficienţa majoră—lipsa de
transparenţă a proprietarilor băncilor—persistă. Acest fapt nu numai instigă la un comportament
ilegal şi pune în pericol stabilitatea financiară, dar şi creează riscuri pentru spălare de bani şi evaziune
fiscală, precum şi invocă temeri privind reputaţia întregului sistem bancar. Prin urmare, BNM va crea
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un grup de lucru care va întruni reprezentanţi ai mai multor instituţii, în sarcina căruia va fi pusă
elaborarea—cu asistenţa tehnică din partea FMI şi a Băncii Mondiale—unor modificări ale legislaţiei
în vederea asigurării transparenţei depline şi dezvăluirii deţinătorilor finali ai controlului asupra
băncilor, în conformitate cu Principiile de bază de la Basel şi cu standardele FATF. Vom elabora
aceste modificări până la finele lunii martie 2012 şi vom asigura adoptarea acestora de către
Parlament până la finele lunii iunie 2012 (criteriu de performanţă structural).
15.
Măsurile mult întârziate de fortificare a cadrului de restructurare a datoriilor sunt pe
punctul de lansare. Guvernul a aprobat modificările legislaţiei pentru sporirea vitezei şi
predictibilităţii executării gajului de către instituţiile creditare şi pentru fortificarea stimulentelor de
restructurare a creditelor neperformante (¶15, SMEFP din 30 iunie 2010). Se preconizează ca acestea
să fie adoptate de către Parlament până la sfârşitul lunii martie 2012 (criteriu de performanţă
structural modificat). Mai mult decât atât, cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale şi în
consultare cu experţii FMI, vom încerca să fortificăm şi să simplificăm şi alte aspecte ale cadrului de
insolvabilitate. Modificările cadrului legal în acest domeniu vor fi adoptate de Guvern până la
sfârşitul lunii martie 2012. Între timp, vom continua lucrul asupra finalizării cadrului de planificare
pentru evenimentele excepţionale şi optimizării cadrului de supraveghere a sectorului financiar (¶1618, SMEFP din 24 martie 2011).
D. Reformele structurale
16.
Atingerea stabilităţii în achitarea facturilor curente din sectorul energetic constituie un
deziderat cheie pe termen scurt. În pofida semnării Memorandumului de înţelegere (MoU) din
sectorul energetic, incapacitatea Primăriei Chişinău de a-şi onora obligaţia de a achita facturile către
operatorul serviciilor de termoficare Termocom (¶21, SMEFP din 24 martie 2011) a subminat
implementarea adecvată a prevederilor MoU şi a impus Termocom-ul să contracteze noi împrumuturi
bancare pentru a-şi achita facturile curente. Acest fapt, în combinare cu presiunea exercitată de
Primărie pentru a limita majorarea tarifelor la energia termică, a deteriorat semnificativ poziţia
financiară a Termocom-ului la începutul unui sezon dificil de încălzire. În vederea soluţionării
acestor dificultăţi:


Municipalitatea Chişinăului îşi va reduce cheltuielile şi va rambursa arieratele rămase pentru
2011 faţă de Termocom în sumă de 62 milioane de lei către sfârşitul anului 2011, fără a
acumula noi arierate. În acest scop, municipalitatea a identificat deja economii în sumă de 60
milioane de lei, care urmează a fi aprobate de Consiliul municipal. În afară de aceasta,
Primarul General al mun. Chişinău a emis o dispoziţie care stabileşte că plăţile pentru
Termocom vor fi o prioritate, fiind îngheţate toate cheltuielile discreţionare până la momentul
când arieratele către Termocom precum şi facturile curente sunt achitate complet. Aceeaşi
prevedere va fi de asemenea inclusă în bugetul mun. Chişinău pe anul 2012.



Între timp, Ministerul Economiei, în colaborare cu părţile implicate, va coordona discuţii
axate pe implementarea unui cadru durabil de achitare a facturilor curente în sectorul de
termoficare până la sfârşitul lunii noiembrie 2011. Elementele-cheie ale acestui cadru vor fi
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conforme ¶21 al SMEFP din 27 iunie 2011 sau ¶21 al SMEFP din 24 martie 2011. Mai mult
ca atât, până la sfârşitul lunii noiembrie 2011, Municipalitatea Chişinăului va asigura prin
intermediul organelor de conducere ale Termocom-ului impunerea unei interziceri de a
contracta noi împrumuturi bancare până când va fi elaborat proiectul cadrului pentru sectorul
energetic. Ministerul Economiei, prin intermediul pachetului său de control, va implementa o
restricţie similară pentru CET-urile din Chişinău.


Până la sfârşitul anului 2011, Guvernul va aproba conceptul de restructurare a sectorului
energetic şi deciziile privind lansarea procesului de restructurare corporativă, financiară şi
instituţională a acestui sector, elaborate în strânsă colaborare cu Banca Mondială.



Suplimentar la măsurile adoptate recent pentru asigurarea recuperării cheltuielilor în sectorul
de termoficare (¶22, SMEFP din 27 iunie 2011), sub egida Ministerul Economiei vom crea un
grup de lucru comun din care vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Mediului, Primăriei mun. Chişinău, Termocom-ului,
distribuitorului de apă Apă-Canal şi reprezentanţilor societăţii civile în vederea curmării
practicilor persistente de facturare sub nivelul necesar a consumului de apă şi elaborării unui
cadru de reconciliere a datelor contoarelor comune şi individuale de apă rece şi apă caldă în
Chişinău, până la sfârşitul anului 2011.

17.
Vom continua eforturile în vederea reducerii gradului de implicare a statului în
economie. Până la sfârşitul lunii martie 2012 vor fi adoptate hotărâri de Guvern în vederea reducerii
semnificative a listelor de obiective care nu vor fi supuse privatizării şi extinderii listei companiilor
supuse privatizării în cadrul organizării ordinare de privatizare. De asemenea, în baza rezultatelor
activităţii în derulare de consultare în domeniul privatizării companiei Moldtelecom, până la sfârşitul
lunii martie 2012 Ministerul Economiei va propune o foaie de parcurs pentru introducerea participării
private în companie şi implementarea reformelor sectoriale aferente. În contextul accederii noastre la
spaţiul aerian comun cu UE, ne aflăm în procesul de transformare a companiei Air Moldova într-o
societate pe acţiuni, fiind în continuă căutare de investitori potenţiali.
18.
Reformele de reducere a birocraţiei, asigurare a competitivităţii şi stimulare a
comerţului se încadrează, în linii mari, în parametrii stabiliţi. În primul rând, în august 2011
Guvernul a adoptat o strategie de conformare la standardele veterinare şi de inofensivitate ale UE. În
al doilea rând, au fost prezentate Parlamentului modificările legislative pentru a liberaliza cerinţele
privind repatrierea veniturilor din export prin extinderea perioadei de repatriere şi reducerea
penalităţilor pentru neconformare. În al treilea rând, Guvernul a aprobat planul de acţiuni de
eliminare a barierelor netarifare în calea comerţului identificate de Ministerul Economiei. În cele din
urmă, proiectul legii cu privire la controalele de stat în redacţie nouă, obiectivul căreia este de a
reduce considerabil numărul de controale de stat, sporind concomitent răspunderea, urmează a fi
aprobat de Guvern.
19.
Planificăm trecerea în anul 2012 la sistemul de ajutor social bazat pe evaluarea
indirectă a veniturilor, cu asigurarea protecţiei persoanelor eligibile. Capacitatea îmbunătăţită de
prestare a serviciilor sociale şi organizarea campaniilor permanente de informare au sporit în anul
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2011 numărul de cereri şi au extins gradul de încadrare în sistemul de ajutor social bazat pe
evaluarea indirectă a veniturilor până la 70 la sută din beneficiarii potenţiali. Menţinerea acestei
tendinţe ne va permite să eliminăm, cu începere din 1 aprilie 2012, vechiul sistem de compensaţii
nominative, cu excepţia asistenţei care se acordă în prezent persoanelor care au participat la
lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi veteranilor de război. Modificările legislative
corespunzătoare vor fi adoptate concomitent cu adoptarea Legii bugetului pe anul 2012. În vederea
facilitării acestui proces de tranziţie şi asistării mai adecvate a grupurilor vulnerabile în contextul
majorării preţurilor la resursele energetice, vom întreprinde următoarele măsuri:


Nivelul minim garantat de venituri va fi majorat până la 640 de lei cu începere de la 1
ianuarie 2012, iar suma totală de ajutor social va fi majorată, de asemenea, cu 23 la sută.



Alocaţia pentru perioada rece a anului va fi majorată până la 150 de lei pe lună. Mai mult
decât atât, vom autoriza aprobarea alocaţiilor pentru perioada rece a anului în lunile
noiembrie şi decembrie 2011 pentru familiile care vor deveni eligibile pentru această alocaţie
din ianuarie 2012, odată cu aprobarea nivelului minim garantat majorat. De asemenea, toate
gospodăriile eligibile pentru alocaţia pentru perioada rece a anului vor beneficia de un suport
suplimentar de 50 lei pe lună în perioada noiembrie 2011 - martie 2012.



În cele din urmă, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va aloca mijloace
financiare suplimentare în vederea consolidării capacităţii acestuia de a procesa prompt
cererile de ajutor social în vederea asigurării unui acces adecvat la asistenţa socială.

20.
Concomitent, vom continua să descurajăm dependenţa excesivă de ajutorul social,
promovând o piaţă a muncii activă şi flexibilă. Modificările legislative adoptate în luna iulie 2011
au condiţionat accesul la asistenţă socială pentru şomeri, ajutorul de şomaj fiind acordat şomerilor
care sunt în căutare activă de un loc de muncă şi care n-au refuzat nici o ofertă. Indemnizaţia de
şomaj se bazează pe salariul efectiv, spre deosebire de practica anterioară când se baza pe salariul
mediu din economie, iar perioada obligatorie de vechime în muncă a fost majorată de la şase luni la
nouă luni, pentru obţinerea ajutorului de şomaj. Pe viitor, vom examina posibilitatea de a obliga
beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj să participe la lucrări publice. Legislaţia prin care va fi realizată
decuplarea nivelului de salarizare din economie de salariul minim garantat, care urmează a fi
adoptată de Parlament până la sfârşitul anului 2011, va reduce rigiditatea stabilirii salariilor,
promovând remunerarea muncii pe bază de merit în întreaga economie. În cele din urmă, Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei urmează să finalizeze analiza în derulare şi să adopte un plan de
acţiuni în vederea corelării altor prestaţii şi plăţi sociale la nivelul de venituri, testat indirect, până la
sfârşitul lunii iunie 2012.
21.
Pentru a încuraja creşterea economică şi a promova reducerea sărăciei, vom adopta o
nouă Strategie naţională de dezvoltare pe termen mediu (2012-2020). Termenul strategiei
anterioare (2008-2011) expiră la sfârşitul acestui an. Noua strategie—bazată pe contribuţiile
ministerelor de ramură şi ale agenţiilor guvernamentale—va fi adoptată de Parlament până la finele
lunii martie 2012, după consultări active cu societatea civilă şi partenerii noştri externi. Strategia
cuprinde şapte domenii prioritare de reformare şi dezvoltare: învăţământ, acces la finanţare,
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infrastructura drumurilor, reglementarea mediului de afaceri, eficienţa energetică, sistemul de justiţie
şi asistenţa socială. Pe măsura implementării acestei strategii se aşteaptă ca PIB-ul să crească cu 12
puncte procentuale în perioada de nouă ani şi, până în anul 2020, să fie redusă rata sărăciei până la
nivelul de sub 15 la sută.
E. Monitorizarea Programului
22.
Programul va fi monitorizat pe baza revizuirilor semi-anuale, acţiunilor prealabile,
criteriilor de performanţă cantitative şi a ţintelor indicative, precum şi pe baza criteriilor de
performanţă structurale. Etapele achiziţionărilor în cadrul programului şi calendarul revizuirilor
sunt expuse în tabelul 1 al prezentului Memorandum. Lista criteriilor de performanţă cantitative şi a
ţintelor indicative va rămâne la fel ca şi în alineatul 27 al MEFP din 14 ianuarie 2010, cu excepţia
faptului că obiectivul privind baza monetară nu mai este aplicat după 31 martie 2011. Solicităm
modificarea criteriului de performanţă pentru deficitul total de casă al guvernului general pentru
finele lunii martie 2012 (Tabelul 2). Mai mult decât atât, propunem noi criterii de performanţă şi ţinte
indicative pentru 30 septembrie 2012 şi 31 decembrie 2012. Acţiunile prealabile pentru finalizarea
celei de a patra revizuiri, precum şi criteriile de performanţă structurale existente şi propuse sunt
incluse în Tabelul 3. Acordurile vizând criteriile de performanţă cantitative incluse în prezentul
Memorandum sunt descrise detaliat în Memorandumul tehnic de înţelegere (TMU), anexat. La fel,
este propusă o modificare a coeficientului de ajustare a plafonului vizând deficitul general de
numerar, astfel încât investiţiile finanţate din surse interne să poată acoperi insuficienţa de investiţii
finanţate din surse externe, concomitent asigurând prevenirea creşterii cheltuielilor curente (TMU
¶25).
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Tabelul 1. Moldova: Debursarea fondurilor şi termenii de efectuare a revizuirilor în conformitate cu aranjamentele ECF/EFF
Data disponibilităţii

2

Condiţii

(milioane de DST)
Total

29 ianuarie 2010
16 iulie 2010
6 aprilie 2011
13 iulie 2011
31 decembrie 2011
30 iunie 2012
31 decembrie 2012

Aprobarea programului de către Consiliul de directori executivi al FMI
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii martie şi finalizarea primei
revizuiri
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii septembrie şi finalizarea
celei de-a doua revizuiri
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii martie şi finalizarea celei
de-a treia revizuiri
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii septembrie şi finalizarea
celei de-a patra revizuiri
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii martie şi finalizarea celei
de-a cincea revizuiri
Respectarea criteriilor de performanţă la finele lunii septembrie şi finalizarea
celei de-a şasea revizuiri

Total

din care
ECF
EFF

1

Procent din cotă
Total

din care
ECF
EFF

60.00

40.00

20.00

48.70%

32.5%

16.2%

60.00

40.00

20.00

48.70%

32.5%

16.2%

50.00

40.00

10.00

40.58%

32.5%

8.1%

50.00

20.00

30.00

40.58%

16.2%

24.4%

50.00

16.96

33.04

40.58%

13.8%

26.8%

50.00

13.92

36.08

40.58%

11.3%

29.3%

49.60

13.92

35.68

40.26%

11.3%

29.0%

369.60 184.80

184.80

300.0% 150.0% 150.0%

Sursă: Estimările şi prognozele personalului FMI.
Notă: Suma totală în valoare de 95 milioane de DST, alocată în cadrul ECF, a fost debursată Ministerului Finanţelor pe contul BNM, pentru susţinere bugetară. Această sumă a
fost împărţită între primele trei achiziţii, după cum urmează: (i) 40 milioane de DST din prima procurare; (ii) 40 milioane de de DST din a doua procurare şi (iii) 15 milioane de
DST din a treia procurare.
1/ Cota Moldovei este egală cu 123.2 milioane de DST.
2/ Pentru debursările din trecut sunt indicate datele efective. Pentru debursările preconizate sunt indicate cele mai timpurii date.

Tabelul 2. Moldova: Criteriile cantitative de performanţă şi ţintele indicative, decembrie 2010-decembrie 2012 1/
(cumulativ de la inceputul anului calendaristic, în milioane de lei moldoveneşti, daca nu este indicat altfel)
2010

2012

2011

31 dec.

31 mar.

30 iunie

30 sep.

31 dec.

31 mar.

Ţinte indicative

Criterii de
performanță

Ţinte indicative

Criterii de
performanță

Ţinte
indicative

Criterii de
performanță

de
program
program ajustat

de
program
program ajustat

de
program
program ajustat

de
program
program ajustat

de
program

de
program revizuit

30 iunie

30 sep.

31 dec.

Ţinte indicative

Criterii de
performanță

Ţinte
indicative

de
program

revizuit

de program de program

1. Criterii cantitative de performanţă
Plafon privind deficitul total de casa al guvernului general
2/
Efectiv
Plafon privind activele interne nete ale BNM (stoc) 2/
Efectiv
Nivelul minim al stocului rezervelor internaţionale nete ale
BNM (stoc, milioane dolari SUA) 2/ 3/
Efectiv

3,596

3,491
1,786

685

610
518

994

1,121
1,363

1,119

1,093
1,407

1,596

218

-6,224

-5,609
-7,049

-5,594

-5,051
-7,090

-7,003

-6,531
-6,781

-6,509

-6,137
-6,551

-6,500

1,464

1,414
1,594

1,430

1,423
1,614

1,603

1,565
1,652

1,707

1,677
1,699

312

470

505

673

837

-6,190

-5,754

-5,949

-6,170

-5,856

1,730

1,706

1,682

1,702

1,176

1,821

Plafon privind contractarea sau garantarea datoriilor
externe neconcesionale de către guvernul general
(milioane dolari SUA) 3/
Efectiv

125
28

50
0

80
0

80
0

80

80

80

80

80

2. Criterii permanente de performanţă
Plafon privind acumularea arieratelor la plăţi externe
(milioane dolari SUA) 2/
Efectiv

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

-107
-187

0
63

-25
1

-50
-41

-50

0

-24

-12

-24

-24

Plafonul privind fondul de retribuire a muncii al guvernului
general
Efectiv

7,550
7,317

1,830
1,767

4,064
3,939

5,807
5,677

7,844

2,028

4,538

4,628

6,650

8,745

Nivelul minim privind cheltuielile sociale prioritare ale
guvernului general 4/
Efectiv

9,634
9,717

2,369
2,403

4,933
5,118

7,391
7,657

10,457

2,590

5,179

5,181

7,852

10,696

50
40

0
0

20
0

20
20

50

0

0

0

0

0

…

…

…

797
549

1,488

236

236

288

506

981

232
180

20
13

88
50

126
96

201

30

40

59

91

160

1,070
619

299
132
…

834
368
…

1,117
719
…

1,331

165

350

373

551

748

…

448

793

1,714

3,000

8
11

11
11

14

14

14

14

14

14

14

3. Tinte indicative
Plafonul privind modificarea arieratelor la cheltuielile
interne ale guvernului general
Efectiv

2,482

De referinţă:
Granturi bugetare în cadrul asistenței macro-financiare din
partea CE (milioane EURO)
Efectiv
Granturi pentru susţinerea bugetului
Efectiv
Programele oficiale de sustinere a bugetului şi a
proiectelor prin granturi si imprumuturi ale Comisiei
Europene si Bancii Mondiale (milioane dolari SUA)
Efectiv
Împrumuturi pentru proiecte finanţate din exterior
Efectiv
Alte cheltuieli capitale 5/
Efectiv
Rata rezervelor obligatorii
Efectiv

8
8

288

52

14

Surse: Autoritățile Moldovei și estimările și prognozele personalului FMI
1/ Coloanele 'de program' până în iunie 2012 se refera la ţintele în vigoare în timpul revizuirii a treia din cadrul programului; coloanele 'program ajustat' se referă la ţintele programului ce
includ ajustorii definiţi în TMU; coloanele 'revizuit' se referă la ţintele modificate, dacă au fost, în timpul revizuirii a patra.
2/ Ajustările se aplică la plafonul deficitului total de casă al guvernului general, la plafonul activelor interne nete, la nivelul minim al rezervelor internaționale nete
și la plafonul bazei monetare. Ţinta indicativă asupra bazei monetare a fost eliminată dupa luna martie 2011.
3/ Ținta programului bazată pe ratele de schimb prevăzute de program.
4/ Cheltuielile sociale prioritare ale bugetului guvernului general reprezintă o sumă a cheltuielilor esenţiale şi recurente, direcționate pentru asistență socială.
5/ Definite ca: cheltuieli capitale totale minus împrumuturile pentru proiecte finanțate din exterior.
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Tabelul 3. Moldova: Acţiuni prealabile şi criteriile de performanţă structurală pentru revizuirea a 4-a
Măsuri

Termene

Situaţia

Obiective

Acţiuni prealabile pentru revizuirea a 4-a
Adoptarea în Parlament a rectificarii bugetului pentru 2011 cu o
ţintă a deficitului conformă cu obiectivele programului (¶7). 1/

AP

A mentine in 2011 ajustarea bugetar-fiscală conform
parametrilor stabiliţi.

Ministerul Finanţelor va emite un ordin Serviciului Fiscal de Stat în
vederea intensificării controalelor lunare ale contribuabililor cu risc
sporit şi extinderii programului de conformare voluntară pentru toţi
contribuabilii mari la capitolele TVA şi impozitul pe veniturile
salariale (¶8). 1/

AP

A depăsi vulnerabilitatea la capiutolul venituri în
raport cu performanţa întregii economii.

Adoptarea în Parlament a bugetului pentru 2012 cu o ţintă a
deficitului conformă cu obiectivele programului, susţinută prin
reforme ale politicii fiscale şi la nivel de cheltuieli (¶9). 1/

AP

A menţine viteza programată a ajustării bugetarfiscale structurale.

Criterii de performanţă structurale
Consolidarea şi administrarea bugetar-fiscală
Reintroducerea impozitului pe venitul din activitatea de
întreprinzător la o cotă unică de 12 procente (¶12). 2/

31-Dec-11

Majorarea venituror fiscale.

Aprobarea la Guvern a mecanismului de alocare a subvenţiilor în
agricultură pentru a asigura asumarea angajamentelor în limita
fondurilor disponibile (¶8). 1/

31-Mar-12

Criteriu
propus

Controlul asupra cheltuielilor şi menţinerea
disciplinei fiscale.

Aprobarea in Parlament a amendamentelor legale în vederea
continuarii reformei în sectorul educaţiei (¶10). 1/

31-Mar-12

Criteriu
propus

Susţinerea credibilităţii bugetului pentru 2012.

Aprobarea de către Parlament a modificărilor la legislație care vor
facilita procesul de restructurare a datoriilor compromise ale
băncilor şi procedurile de executare a gajului (¶18). 1/

30-Sep-11

A asana bilanţurile băncilor şi a reduce obstacolele
Întârziat.
structurale pentru creditarea bancară.
Propus
pentru
modificare
pentru finele
lui martie

Aprobarea in Parlament a amendamentelor legale in vederea
consolidării procesului de dezvăluirie a proprietarilor băncilor
(¶14). 1/

30-Jun-12

Criteriu
propus

Sporirea transparentei in sectorul bancar, pentru a
intari increderea deponentilor si a preveni pe viitor
atacurile raider.

Realizat

De a asigura stabilitatea financiară a companiilor de
termoficare şi efectuarea plăților curente pentru
gazul natural importat.

Stabilitatea financiară

Susţinerea creşterii economice şi diminuarea riscurilor bugetar-fiscale
Adoptarea amendamentelor cu caracter legislativ şi regulatoriu
pentru introducerea unei plăți minime de 40 la sută din valoarea
facturii lunare de încălzire şi fixarea datei de 1 august drept
termen legal pentru achitarea tuturor facturilor de încălzire pentru
sezonul de termoficare încheiat, precum şi majorarea plății pentru
agentul termic pentru apartamentele debranşate de la sistemul
centralizat de încălzire de la 5 la 20 procente din valoarea medie
a facturii de încălzire a locatarilor blocului (¶22). 2/

30- Sep-11

Extinderea mecanismului de restituire a TVA la procurarea de noi 31-Dec-11
bunuri investiţionale (cu excepţia clădirilor şi autoturismelor) pe
întreg teritoriul ţării (¶12) 2/

31-Jan-12
Guvernul va adopta o hotarare de a reactiva contractul cu
consultantul de privatizare BNP Paribas şi-i va solicita să
întocmească un plan de acţiuni şi un grafic de privatizare a Băncii
de Economii (¶13) 1/

1
2

Promovarea noilor investiții şi crearea unui regim
echitabil de impozitare pentru toate companiile

Criteriu
propus

Numărul paragrafului se referă la paragraful corespunzător din MSPEF din 12 ianuarie 2012.
Numărul paragrafului se referă la paragraful corespunzător din MSPEF din 27 iunie 2011.

Promovarea procesului de luare a deciziilor la Banca
de Economii in baza criteriilor economiei de piață.

MEMORANDUMUL TEHNIC DE ÎNŢELEGERE
1.
Prezentul Memorandum tehnic de înţelegere (TMU) are drept scop definirea variabilelor
determinate de ţintele cantitative (acţiuni prealabile, criteriile de performanţă şi ţinte indicative)
stabilite de Memorandumul cu privire la politicile economice şi financiare (MEFP) şi
descrierea metodelor care urmează a fi utilizate pentru evaluarea performanţei programului în
raport cu aceste ţinte.
A. Ţintele cantitative ale Programului
2.
Programul va fi evaluat în baza criteriilor de performanţă şi ţintelor indicative
referitoare la:
• plafonul privind deficitul de casă total al guvernului general;
• plafonul privind activele interne nete (AIN) ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM);
• nivelul minim al stocului rezervelor internaţionale nete (RIN) ale BNM;
• plafonul privind contractarea sau garantarea datoriilor externe ne-concesionale de
către guvernul general;
• plafonul privind acumularea arieratelor la plăţi externe de către guvernul general
(continuu);
Ţintele indicative stabilite se referă la:
• plafonul privind baza monetară (aplicat până la data de raportare - 31 martie 2011,
ulterior nu va mai fi aplicabil);
• plafonul privind modificarea arieratelor la cheltuielile interne ale guvernului general;
• plafonul privind fondul de salarizare al guvernului general;
• nivelul minim privind cheltuielile sociale prioritare ale guvernului general.
B. Parametrii iniţiali ai Programului
3.
Pentru scopurile monitorizării programului, componentele bilanţului contabil BNM
exprimate în dolari SUA vor fi evaluate la cursul de schimb stabilit de program. Cursul de
schimb stabilit de program pentru leul moldovenesc (MDL) în raport cu dolarul SUA este fixat
la 12,3000 lei pentru un dolar SUA. Pentru scopurile programului, sumele denominate în alte
valute vor fi convertite în dolari SUA prin aplicarea cursurilor de schimb încrucişate de la
sfârşitul lunii septembrie 2009, publicate pe Website-ul FMI http://ww w.imf.org, inclusiv
US$/EUR = 1.4643, JPY/US$ = 89.7700, CHF/US$ = 1.0290, US$/GBP = 1.6113, CNY/US$
= 6.8290, SDR/US$ = 0.631164.

C. Definiţii instituţionale
4. Definiţia bugetului guvernului general include bugetele de nivel central şi local. Bugetul
guvernului central include bugetul de stat (inclusiv fondurile speciale, mijloacele speciale şi
proiectele finanţate din surse externe), bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Bugetele locale includ fondurile speciale,
mijloacele speciale şi proiectele finanţate din surse externe. Nu se permite crearea de fonduri
speciale sau extrabugetare noi pe durata programului. Vor fi excluse din această definiţie orice
entităţi de stat care au un statut juridic separat.
D. Definiţiile din Program
5. Rezervele internaţionale nete (RIN) ale BNM în valute convertibile sunt definite ca
diferenţa dintre rezervele brute şi obligaţiunile ce reprezintă rezervele autorităţilor străine în
valută convertibilă. Pentru scopurile de monitorizare a acestui program, rezervele brute ale
BNM includ aurul monetar, disponibilităţile de DST, mijloacele rezervate la FMI şi
disponibilităţile de valută convertibilă aflate în posesia sau sub controlul BNM, inclusiv
disponibilităţile de hârtii de valoare denominate în valute convertibile, care pot fi utilizate liber
pentru achitări la efectuarea tranzacţiilor internaţionale, - toate fiind calculate reieşind din
prevederile programului la rate de schimb bilaterale. Din activele de rezervă se exclud
subscrierile de capital la instituţiile financiare străine, activele ne-financiare pe termen lung,
mijloacele debursate de Banca Mondială sau alte instituţii internaţionale, destinate re- creditării
şi implementării proiectelor, activele în valute neconvertibile şi activele de rezervă depuse
drept gaj sau altfel grevate, precum şi cererile în valută străină rezultate din tranzacţiile cu
active derivative (contracte de tip futures, forward, swap sau opţiuni). Pasivele de rezervă în
valute convertibile includ, prin definiţie, utilizarea creditului FMI de către BNM, şi pasivele
BNM în valute convertibile faţă de nerezidenţi cu scadenţa iniţială de până la un an şi un an.
Obligaţiunile care apar din utilizarea creditului Fondului de către BNM nu includ obligaţiunile
ce apar din utilizarea alocaţiei SDR şi utilizarea creditului FMI de către guvernul general. Din
pasivele de rezervă se exclud pasivele cu scadenţa iniţială mai mare de un an.
6. Baza monetară include banii în circulaţie (din afară băncilor), numerarul în casele băncilor,
totalul rezervelor obligatorii şi soldurile aflate la conturile corespondente în lei ale băncilor la
BNM. Pentru scopurile evaluării respectării obiectivelor-ţintă stabilite în program, valoarea
bazei monetare va fi calculată ca media aritmetică a valorilor sale pentru ultimele cinci zile
lucrătoare, înainte de şi inclusiv data de control din program.
7. Activele externe nete (AEN) ale BNM includ rezervele brute în valute convertibile
(conform definiţiei din parag.5) plus activele externe în valute neconvertibile, mijloacele
debursate de Banca Mondială sau alte instituţii internaţionale, destinate pentru re-creditare şi
implementarea proiectelor, precum şi activele externe gajate sau grevate într-un alt mod,
inclusiv creanţele în valută străină rezultate din tranzacţiile cu activele derivative şi alte active
externe nete, minus obligaţiunile în valută străină ale BNM faţă de nerezidenţi.

8. Activele interne nete (AIN) ale BNM sunt definite ca diferenţa dintre baza monetară (vezi
definiţia din pct.6) şi activele externe nete ale BNM. Pentru scopurile evaluării respectării
obiectivelor-ţintă stabilite în program, valoarea AIN va fi calculată ca media aritmetică a
valorilor sale pentru ultimele cinci zile lucrătoare, înainte de şi inclusiv data de control din
program.
9. Pentru scopurile calculării deficitului de casă total al bugetului guvernului general,
creditarea netă de către sistemul bancar a guvernului general include datoria guvernului
general faţă de sectorul bancar (cu excluderea creanţelor aferente dobânzilor acumulate, plăţilor
fiscale şi contribuţiilor sociale ale băncilor comerciale, precum şi excluderea creditelor acordate
de băncile comerciale din contul creditelor externe), plus overdraft-urile, creditele directe şi
disponibilităţile de valori mobiliare de stat, minus depozitele guvernului general (cu excluderea
dobânzii calculate la depozitele guvernului şi cu includerea conturilor proiectelor finanţate din
surse externe)1. Ministerul Finanţelor va pune la dispoziţie datele cu privire la valorile
mobiliare de stat deţinute şi datele vizând proiectele finanţate din surse externe.
10. Plafoanele asupra deficitului de casă total al bugetului guvernului general sunt
cumulative de la începutul anului calendaristic şi vor fi monitorizate din punct de vedere al
finanţării după următoarele componente: creditul net al sistemului bancar acordat guvernului
general, plus volumul net al valorilor mobiliare plasate de guvernul general în afara sistemului
bancar naţional, plus alte credite nete acordate guvernului general de sectorul nebancar al ţării,
plus mijloacele obţinute de guvernul general din contul debursărilor datoriei externe2 pentru
susţinerea directă a bugetului şi pentru implementarea proiectelor specifice, minus rambursările
efectuate, precum şi veniturile din privatizare obţinute în rezultatul vânzării activelor
guvernului general, după deducerea costurilor direct asociate cu vânzarea acestor active.
11.
Valorile mobiliare de stat sub formă de instrument financiar cu cupon se vând la
valoarea lor nominală şi vor fi tratate în conturile bugetului drept instrumente de finanţare, prin
înregistrarea sumelor de facto obţinute de la cumpărători. La data răscumpărării, valoarea de
vânzare (nominală) va fi înregistrată ca amortizare, iar plata cupoanelor va fi înregistrată ca
achitare a dobânzilor la datoria internă.
12.
Plafoanele vizând datoria externă se aplică la contractarea sau garantarea de către
guvernul general, sau orice altă structură din numele guvernului general, a (i) datoriei externe
pe termen scurt (cu scadenţa iniţială până la şi inclusiv un an) şi (ii) contractarea sau garantarea
datoriei neconcesionale pe termen mediu şi lung cu scadenţa iniţială mai mare de un an.
Datoria denominată în alte valute decât dolarul SUA va fi convertită în dolari SUA la ratele de
schimb bilaterale prevăzute de program. Plafoanele datoriei nu vor fi aplicate la (i) creditele
clasificate drept obligaţiuni internaţionale de rezervă ale BNM, (ii) modificările gradului de
îndatorare rezultate din creditele refinanţate şi operaţiunile de reeşalonare a datoriei existente,
(iii) creditele de la instituţiile financiare internaţionale (IFI), inclusiv creditele FMI.

La calculul creditului net al sistemului bancar către al bugetul guvernului general, se exclud următoarele conturi:
1731, 1732, 1733, 1735, 1761, 1762, 1763, 1801, 1802, 1805, 1807, 2711, 2717, 2721, 2727, 2732, 2733, 2796,
2801 şi 2802.
1

2

Datoria se determină în conformitate cu referinţa 3, mai jos.

13.
Pentru scopurile de program, noţiunea de datorie are sensul definit în punctul 9 al
Ghidului privind criteriile de performanţă aferente datoriei externe (decizia Consiliului
Directorilor FMI nr. 12274, adoptată la 24 august 2000 şi modificată la 31 august 2009)3.
Această definiţie se aplică şi la angajamentele contractate sau garantate pentru care nu a fost
primită valoarea, precum şi la datoria privată pentru care s-au acordat garanţii oficiale şi care,
în consecinţă, constituie o obligaţiune a sectorului public. Sunt excluse din această definiţie
creditele obişnuite de import-export, definite ca obligaţiuni care apar în legătură cu acordarea
directă, în activitatea comercială obişnuită, a creditului de la un furnizor la un cumpărător,
adică când plata pentru bunuri şi servicii este efectuată la un moment care diferă de momentul
schimbării dreptului de proprietate asupra acestor bunuri şi servicii. Aranjamentele de creditare
a importului cuprinse de această excludere, sunt auto-amortizabile; ele conţin limite prespecificate pentru sumele incluse şi perioade de efectuare a plăţilor; ele nu implică emiterea de
valori mobiliare.
14.
Pentru scopurile programului, garantarea unei datorii apare din orice angajament
legal explicit al guvernului general sau al BNM, sau a oricărei alte instituţii ce acţionează din
numele guvernului general de a deservi o astfel de datorie în cazul neachitării din partea
recipientului (se includ atât plăţile în numerar şi cele în natură), sau din orice obligaţiune legală
sau contractuală implicită de finanţare parţială sau integrală a unui deficit de mijloace a părţii
ce a luat împrumutul.
15.
Concesionalitatea va fi calculată prin aplicarea unor rate de scont specifice
pentru fiecare valută, în baza ratelor de dobândă comerciale de referinţă (CIRR) ale OECD, şi
ţinându-se cont de toate detaliile acordului de împrumut, inclusiv scadenţa, perioada de graţie,
graficul de achitare, comisionul iniţial şi comisioanele de gestiune. Media CIRR pe zece ani va
fi utilizată ca rată de scont pentru evaluarea concesionalităţii creditelor cu scadenţa iniţială de
cel puţin 15 ani, iar media CIRR pe şase luni va fi utilizată pentru evaluarea concesionalităţii
creditelor cu scadenţa iniţială de mai puţin de 15 ani. Atât la media pe zece ani, cât şi la cea pe
şase luni vor fi plusate următoarele marje: 0,75 procente pentru perioada de rambursare mai
mică de 15 ani; 1 procent pentru perioada de 15-19 ani; 1,15 procente pentru perioada de 20-30
ani şi 1,25 procente pentru perioada de mai mult de 30 ani. Elementul de grant al împrumutului
poate fi calculat utilizând calculatorul concesionalităţii accesibil pe Website-ul FMI
http://www.imf.org .4 Pentru scopurile programului, o datorie este concesională dacă include un
element de grant de cel puţin 35 procente, calculat în modul următor: elementul de grant a unei
datorii este diferenţa dintre valoarea prezentă (VP) a datoriei şi valoarea ei nominală, exprimată
ca procentaj din valoarea nominală a datoriei. La calculul VP a datoriei la momentul
contractării ei se utilizează reducerea valorii şirului viitor de plăţi aferente deservirii acestei
datorii. Ratele de scont utilizate pentru acest scop sunt ratele CIRR publicate de OECD.
Datoria este definită ca un angajament curent, nu extraordinar, survenit în baza unei obligaţiuni contractuale prin
furnizarea unei valori, fie sub formă de active (inclusiv monetare) sau servicii, şi care solicită de la cel obligat să
efectueze una sau mai multe plăţi sub formă de active (inclusiv monetare) sau servicii, la un moment dat în viitor;
aceste plăţi vor fi deduse din suma principalului şi/sau dobânzilor aferente contractului. Vor fi considerate datorii arieratele, penalităţile şi prejudiciile pronunţate de organele judiciare, rezultate în urmă neonorării unor plăţi
prevăzute de obligaţiunile contractuale de stingere a datoriilor. Neachitarea unor plăţi aferente unor angajamente
care, conform acestei definiţii, nu se consideră datorii (de exemplu, achitarea la momentul livrării) nu va duce la
majorarea datoriei.

3

4

Actualmente disponibil la adresa http://www.imf.org/external/np/pdr/conc/calculator/default.aspx.

16.
Pentru scopurile programului, arieratele la plata datoriei externe vor include
toate angajamentele de deservire a datoriei ce au expirat (se au în vedere plăţile de rambursare a
sumei principale a împrumutului sau de achitare a dobânzii, luându-se în considerare perioadele
de graţie din contract) care apar în legătura cu orice datorie contractată sau asumată de
Guvernul central sau de BNM, sau de orice altă instituţie care acţionează din numele
Guvernului central. Plafonul privind arieratele noi la plăţile externe va fi aplicat permanent,
pe întreaga durată a Programului. Plafonul nu se va aplica faţă de arieratele la plata datoriei
externe care vor rezulta din renegocierea datoriei externe cu creditorii externi, inclusiv cu
creditorii Clubului de la Paris; şi în mod specific faţă de arieratele la plăţile externe în cazul în
care creditorul este de acord cu amânarea plăţilor pe parcursul negocierilor.
17.
Pentru scopurile programului, arieratele la cheltuieli ale guvernului general sunt
definite ca obligaţiuni de plată ce nu pot fi contestate (în cadrul sau în afara organelor
judecătoreşti) şi care trebuie să fie achitate, însă plata lor se reţine cu mai multe de 30 zile.
Acestea pot să apară la orice articol de cheltuieli, inclusiv transferuri, deservirea datoriei,
salarii, pensii, achitarea consumului de energie sau plata pentru bunuri şi servicii. Arieratele
acumulate reciproc între bugetul de stat, bugetele guvernelor locale, bugetul asigurărilor sociale
de stat şi fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - nu se includ în
plafonul privind arieratele aferente cheltuielilor bugetului guvernului general.
18.
Cheltuielile de personal ale guvernului general se definesc ca suma
cheltuielilor bugetare pentru salarii şi recompense ale angajaţilor din sectorul public. Acest
fond va include cheltuielile curente raportate la categoria „Salarii” în bugetul guvernului
general, potrivit clasificării de program a bugetului anual, cu excepţia salariilor angajaţilor
CNAS şi CNAM5.
19.
Cheltuieli sociale prioritare ale bugetului guvernului general se definesc ca
suma cheltuielilor periodice pentru asistenţa socială, ajutoarele de şomaj şi plata pensiilor,
precum şi 95 procente de la cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii.
E. AJUSTORI
20.
Ajustorii stabiliţi în acest TMU se vor aplica pentru a evalua respectarea ţintelor
cantitative din program începând cu sfârşitul lunii martie 2010.
21.
Plafonul deficitului total de casă al bugetului guvernului general va fi majorat cu
suma mijloacelor în numerar utilizate pentru recapitalizarea BNM, sau va fi majorat cu
valoarea nominală valorilor mobiliare de stat emise pentru acelaşi scop.
22.
Plafonul deficitului total de casă al bugetului guvernului general va fi ajustat în
sus – adică deficitul bugetar planificat va fi majorat - cu valoarea netă a valorilor mobiliare de
stat emise Băncii de Economii în contextul lichidării Investprivatbank şi înregistrate drept
cheltuieli bugetare curente.
23.
Plafonul deficitului total de casă al bugetului guvernului general va fi ajustat în
sus (în jos) – adică deficitul bugetar planificat va fi majorat (redus) - cu diferenţa totală (în plus
La calculul cheltuielilor totale de personal ale guvernului general, vor fi utilizate următoarele conturi ale
guvernului central, local, şi fondurilor speciale, din sistemul Trezorerial al Ministerului Finanţelor: 111, 112 şi
116.
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sau minus) dintre granturile bugetare efectiv debursate din asistenţa macro-financiară acordată
de Comisia Europeană (CE) şi cele programate.
24.
Mai mult ca atât, de la finele lunii septembrie 2011, plafonul deficitului total de
casă al bugetului guvernului general va fi ajustat în sus (în jos) - adică deficitul bugetar
planificat va fi majorat (redus) – cu diferenţa (în plus sau minus) dintre volumul total al
granturilor pentru susţinerea bugetului efectiv debursate şi cele programate, excluzând asistenţa
macro-financiară acordată de Comisia Europeană. Ajustarea în sus se plafonează la 250
milioane lei.
25.
Plafonul deficitului total de casă va fi ajustat prin micşorare (prin majorare), cu
alte cuvinte, deficitul bugetar planificat va fi redus (majorat), pornind de la debursarea mai
mică (mai mare) a mijloacelor programate din debursările pentru proiectele finanţate din
exterior, după cum este specificat în Tabelul 2 din MEFP. Începând cu sfârşitul lunii martie
2012, ajustarea prin micşorare (prin majorare) a plafonului deficitului va fi redusă cu suma
cheltuielilor capitale finanţate din alte surse în exces (insuficient) în raport cu alocaţiile
preconizate pentru fiecare dată-ţintă. Din cauza decalajului în monitorizare, ajustarea netă prin
micşorare este plafonată la o pătrime din suma programată a împrumuturilor pentru proiectele
finanţate din surse externe. Ajustarea netă prin majorare se va limita la suma echivalentă cu 25
milioane de dolari S.U.A., calculată la ratele de schimb prevăzute în program. Diagrama 1
ilustrează pe etape procesul de aplicare a acestui ajustor.
Diagrama 1. Aplicarea ajustorului descris în paragraful 25

1/ “Ţinta” se referă la ţinta de program.
2/ “Alte cheltuieli capitale” înseamnă cheltuielile capitale totale minus împrumuturile pentru proiectele finanţate
din surse externe.
3/ Plafoanele se aplică asupra reducerii sau majorării ţintei deficitului, aşa cum e descries în parag. 25.

26.
Plafonul bazei monetare va fi ajustat în jos (sus) şi plafonul activelor interne
nete ale BNM va fi ajustat în jos (sus) în mod simetric la orice reducere (majorare) în
coeficientul rezervelor obligatorii la depozitele băncilor comerciale denominate în lei. Suma
ajustării va fi calculată prin înmulţirea modificării în coeficientul rezervelor obligatorii la suma
depozitelor şi obligaţiunilor băncilor comerciale în lei supuse cerinţelor privind rezervele
obligatorii.
27.
Nivelul minim al RIN ale BNM va fi redus şi plafonul AIN ale BNM va fi majorat
în mod simetric reieşind din insuficienţa granturilor şi împrumuturilor oficiale externe de la CE
şi Banca Mondială, plafonat până la suma echivalentă a 50 milioane de dolari americani. În
scopurile acestei definiţii, pentru calcularea sumelor granturilor şi împrumuturilor, se vor aplica
cursurile de schimb din program.
F. Cerinţele de raportare
28.
Datele macroeconomice necesare pentru evaluarea respectării criteriilor de
performanţă, ţintelor indicative şi indicatorilor de bază, vor fi oferite personalului Fondului,
inclusiv, dar nu numai, datele specificate în Tabelul 1. Autorităţile vor prezenta cu
promptitudine colaboratorilor Fondului orice revizuiri în date.

Tabelul 1. Moldova: Datele raportate personalului FMI
Parametrii

Periodicitatea

Parametrii bugetari (date prezentate de Ministerul Finanţelor)
Operaţiunile bugetului guvernului general: veniturile, cheltuielile
şi finanţarea (clasificarea funcţională şi economică).
Fondul de retribuire a muncii al guvernului general
Numărul de unităţi ale sectorului bugetar, pe fiecare minister
Numărul de angajaţi din sectorul bugetar, pe fiecare minister
şi fondul lor de retribuire a muncii respectiv
Cheltuielile pentru asistenţă socială, după cum a fost stipulat în
cadrul activităţii 457 a plăţilor sociale achitate de la bugetul
asigurărilor sociale de stat
Cheltuielile pentru pensii şi prestaţii de şomaj, şi cheltuielile
pentru ocrotirea sănătăţii, raportate respectiv de CNAS si CNAM
Datoria internă
Arieratele interne
Veniturile din privatizare vărsate la buget (în lei şi în valută
străină, cu excluderea costurilor de tranzacţionare)

Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni

Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni

Parametrii monetari (date prezentate de BNM)
Sinteza monetară a BNM
Sinteza monetară a sistemului bancar
Cerinţele nete faţă de guvernul general (ale BNM şi băncilor
comerciale)
Indicatorii financiari ai băncilor comerciale (Departamentul
supraveghere bancară al BNM)
Fluxurile valutare de numerar
Operaţiunile valutare (datele BNM)
Datele pieţei valutare (volumul vânzărilor, intervenţiile BNM,
ratele de schimb)
Operaţiunile de sterilizare efectuate de BNM
Tranzacţiile de pe piaţa interbancară (volumul, ratele medii)
Balanţa de plăţi (date prezentate de BNM)
Datele contului curent şi ale contului de capital
Transferurile persoanelor fizice de peste hotare prin intermediul
sistemului bancar

Săptămânal, nu mai târziu de o săptămână de la finele fiecărei
săptămâni
Săptămânal, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei
săptămâni
Săptămânal, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei
săptămâni
Lunar, nu mai târziu de patru săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei luni
Lunar, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei luni
Zilnic, nu mai târziu de 12 ore de la finele zilei
Săptămânal, nu mai târziu de o săptămână de la finele fiecărei
săptămâni
Săptămânal, nu mai târziu de o săptămână de la finele fiecărei
săptămâni
Un trimestru după finele trimestrului precedent
Lunar, nu mai târziu de şase săptămâni de la finele fiecărei luni

Datoria externă (date prezentate de Ministerul Finanţelor şi BNM)
Informaţii vizând noile împrumuturi externe contractate sau
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
garantate de guvern
Deservirea datoriei: suma datorată fiecărui creditor în parte, şi
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
sumele real achitate
Debursarea granturilor şi creditelor, pe fiecare creditor
Lunar, nu mai târziu de trei săptămâni de la finele fiecărei luni
Alte date (prezentate de Biroul Naţional de Statistică)
Indicele preţurilor de consum (general)
Conturile naţionale, după sectoarele de producere, în termeni
nominali şi reali
Datele vizând exportul şi importul, cu indicaţia valorii, volumului
şi unităţilor de referinţă, pe principalele categorii de mărfuri şi ţări

Lunar, nu mai târziu de două săptămâni de la finele fiecărei luni.
Trimestrial, nu mai târziu de trei luni de la finele fiecărui trimestru
Lunar, nu mai târziu de două luni de la finele fiecărei luni

