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MODIFICAT
HG188 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.238
HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
HG754 din 23.06.08, MO112-114/27.06.08 art.754
NOTĂ:
În denumire, în tot textul hotărîrii, în titlu şi în nota la anexa nr.1, în titlu şi în tot textul
anexei nr.2, sintagma „Agenţia Sportului” se substituie cu sintagma „Ministerul Tineretului şi
Sportului” la cazul gramatical respectiv prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
În temeiul articolului 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi
procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie
specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către instituţiile sportive
subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, conform anexei nr. 1;
Regulamentul privind modul de formare şi de utilizare a mijloacelor speciale ale
instituţiilor sportive subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, conform anexei nr. 2.
2. Se stabileşte că soldurile mijloacelor speciale acumulate de la prestarea serviciilor în anii
precedenţi, neincluse în Nomenclator, rămîn disponibile pentru utilizare în anul 2007.
PRIM-MINISTRU

Vasile TARLEV

Contrasemnează:
Ministrul economiei şi comerţului
Ministrul finanţelor

Igor Dodon
Mihail Pop

Nr. 1137. Chişinău, 18 octombrie 2007.

anexa nr. 1
[Anexa nr.1 modificată prin HG188 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.238]
[Anexa nr.1 modificată prin HG754 din 23.06.08, MO112-114/27.06.08 art.754]
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1137
din 18 octombrie 2007
Regulament
privind modul de formare şi de utilizare a mijloacelor
speciale ale instituţiilor sportive subordonate Ministerului
Tineretului şi Sportului
I. Dispoziţii generale
1. Cadrul juridic privind prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile sportive
subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului îl constituie Legea nr. 330-XIV din 25 martie
1999 cu privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.8386, art. 399) şi Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială).
II. Particularităţile generale de formare şi de utilizare
a mijloacelor speciale
2. Modul de formare şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor sportive
subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, obţinute de la prestarea serviciilor sau
desfăşurarea altor activităţi, contra plată, este elaborat în conformitate cu actele normative în
vigoare.
3. Mijloacele speciale ale instituţiilor sportive se formează din veniturile acumulate pe
conturile acestora de la prestarea serviciilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată,
intrate legal în posesia instituţiilor.
4. La prestarea serviciilor sau la desfăşurarea altor activităţi, contra plată, stipulate prin acte
legislative şi normative, se va ţine cont de specificul activităţii instituţiilor, respectîndu-se
principiul de menţinere a nivelului adecvat al calităţii, cu tendinţa de îmbunătăţire a calităţii
numitelor servicii.
5. Modalitatea planificării şi utilizării mijloacelor speciale se efectuează conform
Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate
de la buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 31 decembrie 2004
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39-41, art. 125).
Evidenţa executării de casă pentru fiecare categorie de venituri se efectuează prin conturile
trezoreriale ale instituţiilor, deschise, în modul stabilit, în trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor.
Mijloacele de la prestarea serviciilor, încasate în numerar prin casierie, se depun zilnic la
conturile trezoreriale.
Utilizarea mijloacelor speciale direct din casierie, fără depunerea prealabilă la contul
trezorerial, nu se admite.

[Pct.5 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
6. Mijloacele speciale acumulate se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi se
utilizează pentru compensarea cheltuielilor aferente prestării serviciilor sau desfăşurării altor
activităţi, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a
bugetelor corespunzătoare.
7. Retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciilor sau
desfăşurarea altor activităţi, contra plată, se efectuează conform actelor normative şi
legislative în vigoare.
Stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material
personalului instituţiei se permite cu condiţia acoperirii celorlalte cheltuieli aferente prestării
serviciilor sau desfăşurării altor activităţi, conform ponderii acestora, aprobate în planurile de
finanţare, în conformitate cu actele normative în vigoare.
Mărimea sporului, suplimentului, premiei şi ajutorului material, acordate conducătorilor
instituţiilor publice, se aprobă de către directorul general al Ministerului Tineretului şi
Sportului, prin emiterea unui ordin, conform actelor normative în vigoare.
8. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni, se planifică şi se achită în mărimile
stabilite de actele normative pentru anul financiar curent.
III. Modul de formare şi de utilizare a mijloacelor speciale
Veniturile instituţiilor de cultură fizică şi sport de la activitatea
sportivă şi de întremare a sănătăţii
9. Constituirea mijloacelor speciale de la activitatea sportivă şi de întremare a sănătăţii este
reglementată de Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport.
10. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru o oră,
pentru o zi, pentru abonamente lunare, precum şi pentru orele de antrenament la probele
sportive.
[Pct.10 în redacţia HG188 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.238]
11. Costul unui abonament lunar, precum şi preţul unei ore de antrenament se calculează
reieşind din cheltuielile aferente activităţii sportive şi de întremare a sănătăţii, se coordonează
cu Ministerul
Tineretului
şi
Sportului şi
se
aprobă
de
Guvern.
12. Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor sportive şi de întremare a sănătăţii
se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii respective, conform
devizului de cheltuieli şi planurilor de finanţare.
Veniturile instituţiilor sportive de la prestarea serviciilor
aferente acordării spaţiilor în locaţiune
13. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, care sînt consumatori de
servicii aferente acordării spaţiilor în locaţiune de către instituţiile sportive.
14. Costul serviciilor aferente acordării spaţiilor în locaţiune se stabileşte în funcţie de
volumul serviciilor şi tariful (preţul) pentru serviciile comunale în vigoare.
15. Plata pentru serviciile aferente acordării spaţiilor în locaţiune se stabileşte în contractul
de prestare a serviciilor, fiind precizată de proprietar în cazul modificării tarifelor, precum şi
în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Contractele de prestare a serviciilor se aprobă de către organul ierarhic superior - Ministerul
Tineretului şi Sportului.
În baza contractului, instituţia lunar dispune factura de plată pentru achitare locatarului.
16. Încasările de la prestarea serviciilor aferente acordării spaţiilor în locaţiune de către

instituţiile sportive se vor utiliza în strictă conformitate cu tipurile de cheltuieli incluse în
costul serviciilor comunale.
Veniturile de la plata pentru chirie în căminele instituţiilor sportive
17. Constituirea mijloacelor speciale de la plata pentru chirie în cămine este reglementată de
Hotărîrea Guvernului nr. 46 din 24 ianuarie 1994 “Cu privire la taxele pentru închirierea
căminelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1, art.27).
18. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru chirie în
căminele instituţiilor sportive.
19. Plata pentru chirie în căminele instituţiilor sportive se stabileşte la nivelul taxei în
vigoare pentru 1 metru pătrat de spaţiu locativ din casele fondului locativ de stat şi ale celui
social.
Locatarii căminelor achită plata pentru serviciile comunale prestate conform tarifelor
stabilite pentru populaţie în localitatea de reşedinţă.
20. În cazurile în care tarifele se modifică, plata pentru chirie se reexaminează.
21. Veniturile planificate se calculează prin înmulţirea cuantumului aprobat al plăţii pentru
chirie la numărul mediu de locatari pe fiecare categorie, majorate cu suma datoriilor debitoare,
înregistrate la începutul anului şi reduse cu suma datoriilor creditoare, înregistrate în aceeaşi
situaţie.
22. Veniturile efective se calculează lunar, indiferent de modalitatea de achitare a plăţii
pentru chirie.
23. Mijloacele speciale încasate din plata pentru chirie în cămine se utilizează pentru
acoperirea cheltuielilor legate de activitatea căminelor - consumul de resurse termoenergetice,
apă, canalizare, salubritate, procurarea inventarului, mobilierului, utilajului şi efectuarea
reparaţiilor curente şi capitale.
Veniturile de la plăţile achitate pentru chiria bunurilor
- proprietate publică
24. Formarea mijloacelor speciale de la plăţile achitate pentru chiria bunurilor - proprietate
publică este reglementată prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
25. Cuantumul minim al plăţilor pentru chiria bunurilor - proprietate publică se calculează
anual, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
26. Mijloacele speciale acumulate de la achitarea chiriei pentru folosirea încăperilor se vor
utiliza, în primul rînd, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a încăperilor, efectuarea
reparaţiilor curente şi capitale, precum şi pentru alte cheltuieli legate de activitatea instituţiei.
27. Mijloacele speciale acumulate de la plata pentru chiria utilajului, mijloacelor de transport,
altor fonduri fixe se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie a
utilajului, mijloacelor de transport, altor fonduri fixe, procurarea mijloacelor fixe, precum şi
pentru compensarea altor cheltuieli legate de activitatea instituţiei.
Veniturile de la plăţile cotelor de participare la activităţile
sportive internaţionale
1
27 . Constituirea mijloacelor speciale de la plăţile cotelor de participare la activităţile
sportive internaţionale este reglementată prin Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu
privire la cultura fizică şi sport (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.
399) şi Hotărîrea Guvernului nr.1316 din 29 noiembrie 2007 “Cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea jocurilor sportive internaţionale ale statelor-membre ale Comunităţii Statelor
Independente, ediţia a VII-a (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 188-191, art.
1366).
272. Veniturile se formează din plăţile cotelor membrilor delegaţi pentru participare la

activităţile sportive internaţionale.
273. Cuantumul zilnic al cotei de participare se calculează reieşind din cheltuielile aferente
şederii în municipiile şi localităţile din republică (alimentaţia de 3 ori pe zi, cazarea şi
serviciile de transport).
274. Mijloacele speciale acumulate se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate de
organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive internaţionale.
[Compartiment introdus prin HG754 din 23.06.08, MO112-114/27.06.08 art.754]
IV. Dispoziţii finale
28. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se ţine în conformitate cu Legea contabilităţii
nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93,
art.399), instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de
Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
29. Executorii de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte, în termenele stabilite, organelor
respective rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor de
evidenţă contabilă.
30. Pentru utilizarea mijloacelor speciale contrar destinaţiei, depistată în urma controlului
sau analizei rapoartelor, se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţie.
31. Responsabilitatea pentru corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, precum şi pentru
respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorilor instituţiei
publice, precum şi a executorului primar de buget, care aprobă devizul de cheltuieli şi
planurile de finanţare a mijloacelor speciale.

