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Anexa nr.1 
la proces verbal al şedinţei 

 Grupului coordonator  CBTM 
nr.1 din  

Raport de evaluare  

a procesului Cadrului bugetar pe termen mediu (2012-2014) 

Introducere 
1. Prezentul raport oferă o evaluare generală a dezvoltării şi implementării Cadrului bugetar pe 

termen mediu (2012-2014) (în continuare - CBTM),  evidenţiază principalele realizări, probleme şi 
provocări şi conţine  propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a procesului CBTM pentru ciclul 
bugetar următor. 

2. CBTM pe anii 2012-2014 a fost elaborat într-un cadru participativ, în special prin intermediul  
Grupului coordonator pentru elaborarea CBTM, format din reprezentanţi atît ai autorităţilor publice 
de diferite niveluri, cît şi ai partenerilor sociali şi mediului de afaceri. 

3. CBTM (2012-2014) a fost aprobat prin dispoziţia Guvernului nr. 129-d din 29 decembrie 2011 şi 
este  plasat pe pagina WEB a Ministerului Finanţelor. 

 
Analiza cadrului organizatoric general 

4. Respectarea calendarului de elaborare a CBTM şi a proiectului de buget.  În pofida eforturilor de 
încadrare în calendarul de elaborare a CBTM, acest lucru nu s-a reuşit, fiind reţinut de faptul că 
modificările la legislaţie ce au rezultat din politica bugetar-fiscală pe anul 2011, precum şi Legea 
bugetului de stat pe anul 2011, au fost adoptate de către Parlament abia la sfîrşitul lunii martie 
2011. Astfel, procesul CBTM pentru anii 2012-2014 a dispus de timp insuficient, prima şedinţă a 
Grupului Coordonator CBTM fiind convocată în luna aprilie 2011. Mai mult, dat fiind că 
conjunctura economică atit la nivel regional, cît şi mondial a fost şi este una nefavorabilă, prognoza 
ritmurilor de creştere a economiei naţionale a fost supusă revizuirii de mai multe ori. Ca urmare, au 
avut loc întârzieri la prezentarea cadrului macroeconomic, precum şi luare a deciziilor privind 
politicile bugetar-fiscale. În consecinţă, proiectul  documentului respectiv a fost finalizat şi înaintat 
Guvernului spre examinare în luna iunie 2011. Comitetul Interministerial pentru Planificare 
Strategică a examinat şi aprobat acest document la 15 iulie 2011. 

5. Activitatea Grupului Coordonator CBTM. Avînd în vedere constrângerile de timp, Grupul 
Coordonator CBTM, pe parcurs s-a întrunit doar în doua şedinţe de lucru. Materialele discutate şi 
procesele - verbale ale şedinţelor Grupului Coordonator au fost plasate pe pagina web a 
Ministerului Finanţelor şi utilizate la definitivarea Documentului CBTM (2012-2014).   

6. Grupurile tehnice de lucru. La etapa de iniţiere a procesului de elaborare a CBTM pentru anii 
2012-2014, ca şi în anii precedenţi, au fost formate patru grupuri tehnice de lucru, si anume:  
 grupul responsabil de cadrul macroeconomic, politica fiscală  şi cadrul resurselor;  
 grupul responsabil de politicile şi priorităţile cheltuielilor publice; 
 grupul responsabil de politica cheltuielilor capitale şi dezvoltării regionale;  
 grupul responsabil de politica remunerării şi angajărilor în sectorul bugetar. 

7.  Comparativ cu anii precedenţi, activitatea grupului responsabil de cadrul macroeconomic, politica 
fiscală şi cadrul resurselor a fost mai eficientă, unul din rezultatele finale ale activităţii acestui grup 
fiind elaborarea şi estimarea impactului politicii fiscale şi vamale şi politicii de administrare fiscală 
şi vamală pe perioada 2012-2014. Activitatea celorlalte grupuri poate fi considerată ca una 
insuficientă, avînd în vedere nerespectarea termenelor stabilite şi calitatea materialelor prezentate. 
Lasă de dorit organizarea activităţii acestor grupuri, precum şi protocolarea rezultatelor şedinţelor 
grupurilor. Mai mult ca atît, grupul responsabil de politica cheltuielilor capitale şi dezvoltării 
regionale nici nu s-a întrunit. 

8. Grupurile sectoriale de lucru. Ca şi în anii precedenţi, pentru procesul CBTM (2012-2014), 
autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate au creat, la nivel de sectoare, 12 grupuri 
de lucru: 
 grupul  responsabil de politica de cheltuieli pe sectorul educaţiei;  
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 grupul responsabil de politica de cheltuieli pe sectorul ocrotirea sănătăţii; 
 grupul responsabil de politica de cheltuieli pe sectorul protecţia socială; 
 grupul responsabil de politica de cheltuieli pe sectorul agrar; 
 grupul responsabil de politica de cheltuieli în domeniul apărării naţionale; 
 grupul responsabil de politica de cheltuieli pentru sectorul justiţiei; 
 grupul responsabil de politica de cheltuieli pe sectorul tineret şi sport; 
 grupul pe ramura transporturilor şi infrastructurii  drumurilor 
 grupul pe sectorul ştiinţă şi inovare; 
 grupul responsabil de politica in sectorul cultură; 
 grupul responsabil de politica cheltuielilor în domeniul protecţiei mediului înconjurător; 
 grupul responsabil de politica  cheltuielilor în domeniul turismului. 

9. Comparativ cu anii precedenţi, în organizarea activităţii grupurilor în unele sectoare s-a înregistrat 
o ameliorare uşoara; grupurile de lucru au fost convocate cu participarea majorităţii 
reprezentanţilor şi cu participarea conducerii/factorilor de decizie la şedinţele de lucru; la etapa de 
elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli, în cadrul grupurilor s-au consultat principalele 
documente de politici existente (de exemplu,grupurile responsabile de politica de cheltuieli pe 
sectorul ocrotirii sănătăţii, protecţiei sociale, educaţiei). În acelaşi timp, unele din aceste grupuri 
practic n-u au activat (de exemplu, grupurile responsabile de politica de cheltuieli pe sectorul 
tineret şi spot, transporturilor şi infrastructurii  drumurilor, etc). Principalele probleme care au 
fost identificate la acest capitol sînt:  
 activitatea ineficientă a grupurilor sectoriale de lucru este urmare a atitudinii neadecvate a 

conducătorilor grupurilor de lucru faţă de rolul acestora; neparticiparea conducerii ministerelor 
de ramură la şedinţele grupurilor de lucru, care ar putea lua decizii şi ar impune o mai mare 
responsabilitate personalului implicat în CBTM (de exemplu, grupurile responsabile de politica 
cheltuielilor pe sectorul agrar, justiţiei, etc);   
 nu toate autorităţile implicate conştientizează importanţa documentului CBTM, considerându-l 

unul auxiliar activităţii de bază, oferind pentru elaborarea acestuia timp insuficient; 
 activitatea unor grupuri de lucru se rezumă la faptul, că toate ministerele înaintează propuneri 

de politici noi şi solicită alocaţii de majorare, fără determinarea a careva priorităţi şi, respectiv, 
propunînd majorări a plafoanele sectoriale de cheltuieli, fără  a identifica măsuri de 
eficientizare  a programelor existente de cheltuieli, în scopul redistribuirii economiilor formate 
pe alte programe (de exemplu, grupule responsabile de politica cheltuielilor pe sectorul agrar, 
justiţie, apărare, etc);   
 problemele discutate în grupurile de lucru se axează prioritar asupra finanţării sectoarelor de la 

bugetul de stat, ignorînduse celelalte componente ale bugetului public naţional (BASS, 
FAOAM, bugetele UAT). 

Mai mult, experienţa arată că, cu cît componenţa grupurilor de lucru este mai numeroasă, cu atît 
mai puţin efectiv lucrează.  

10. Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii pentru sectoarele gestionate. Autorităţile publice de 
specialitate, cu toate că sunt responsabile de elaborarea politicilor sectoriale, nu şi-au asumat încă 
calitatea de lider în acest sens. Se atestă lipsa voinţei acestora privind elaborarea şi prezentarea 
strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru întreg sectorul, precum şi coordonarea şi comunicarea 
insuficientă între autorităţile publice centrale care gestionează resurse în cadrul sectorului. În 
mare parte, proiectele de strategii conţin doar politici şi cheltuieli aferente instituţiilor din 
subordinea nemijlocită a autorităţii publice centrale de specialitate, desemnată ca autoritate 
responsabilă de sector, fapt care contravine conceptului de „strategie sectorială de cheltuieli”. 
Aceasta situaţie este urmare şi a  modului de gestionare fragmentată a bugetelor sectoriale (mai 
multe ministere), în special faptul, că ministerele de ramură nu dispun şi nu analizează informaţia 
cu privire la cheltuielile efectuate din toate sursele publice, inclusiv şi cele de la bugetele UAT. De 
exemplu, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei întîmpină dificultăţi în elaborarea şi 
promovarea politicilor pentru măsurile în domeniul protecţiei sociale, care sunt realizate de alte 
autorităţi publice centrale, cum ar fi Ministerul Apărăriii, Ministerul Afacerilor Interne, etc. 
Autorităţile publice centrale comunică, în mare parte, numai prin intermediul Ministerului 
Finanţelor. Această situaţie diminuează esenţial efectul procesului de planificare strategică 
sectorială.  

Recomandări şi acţiuni pe viitor: 
 Îmbunătăţirea componenţei grupurilor sectoriale de lucru responsabile de elaborarea strategiilor 

sectoriale de cheltuieli, prin includerea reprezentanţilor consiliilor sectoriale de coordonare a 
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asistenţei externe şi reprezentanţilor organizaţiilor reprezentative ale autorităţilor publice 
locale(Autorităţile publice centrale de specialitate); 

 Audierea în cadrul şedinţelor Grupului Coordonator CBTM a activităţii grupurilor sectoriale de 
lucru (Grupul Coordonator CBTM, autorităţile publice centrale de specialitate); 

 Consolidarea colaborării inter-ministeriale în ce priveşte analiza problemelor cheie de politică în 
domeniul cheltuielilor publice (Autorităţile publice centrale de specialitate şi autorităţile publice 
centrale care gestionează resurse in cadrul sectorului;. 

 Divizarea mai clară a responsabilităţilor de planificare generală a finanţelor publice de 
responsabilităţile de planificare a politicilor din sectoare, prin includerea în proiectul legii privind 
finanţele publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale  şi metodologia bugetară a unor prevederi 
privind responsabilităţile autorităţilor publice centrale de specialitate şi autorităţilor publice 
centrale care gestionează resurse in cadrul sectorului(Ministerul Finanţelor); 

 Analiza şi revizuirea funcţiilor ministerelor de ramură pentru elaborarea politicii şi monitorizarea 
procesului de implementare a politicii pentru întreg sectorul, nu doar pentru segmentul 
reprezentat de instituţiile din subordine (Autorităţile publice centrale de specialitate); 

 Organizarea seminarelor de instruire, în special la etapa de lansare a procesului CBTM pentru 
fortificarea capacităţilor de planificare ale personalului subdiviziunilor implicate (Ministerul 
Finanţelor). 

 
Cadrul macroeconomic şi estimările macro-fiscale  

11. Metodele de prognoză macroeconomică şi macro-financiară au oferit posibilitatea de a estima 
resursele financiare publice disponibile pe termen mediu şi, respectiv, volumul cheltuielilor 
publice.  

12. Cu toate acestea, la acest capitol mai există anumite probleme, care urmează a fi adresate şi 
soluţionate de comun cu părţile implicate. Acestea se referă la: 
 termenele de prezentare a informaţiei de către Biroul Naţional de Statistică în partea ce ţine de 

indicatorii macroeconomici din anul precedent nu se încadrează în necesităţile şi termenele 
stabilite pentru elaborarea CBTM. În acest caz, la etapa iniţială de prognoză macroeconomică 
s-au utilizat indicatori intermediari, ce a rezultat în prognoze mai puţin consecvente (realiste), 
cu impact asupra estimărilor cadrului macro-fiscal; 
 prezentarea de către participanţi la procesul CBTM a propunerilor de politică bugetară, fiscală 

şi vamală neconstructive şi nerealiste, fără argumentare economică, fiscală şi socială, 
examinarea cărora necesitând timp şi resurse umane suplimentare; 
 reţinerea realizării activităţilor din procesul CBTM, ca urmare a necesităţii  coordonării  

politicilor economice şi financiare, parametrilor macroeconomici, macro - fiscali şi bugetari cu 
partenerii de dezvoltare,  deoarece  misiunile de lucru ale partenerilor de dezvoltare nu 
corespund în timp cu activităţile din calendarul de elaborare a CBTM . 

13. De rînd cu cele menţionate mai sus, ca urmare a situaţiei incerte generată de efectele crizei 
economice regionale şi mondiale, se atestă o inconsecvenţă a prognozelor macroeconomice interne, 
ceia ce creează probleme în asigurarea stabilităţii şi continuităţii politicilor bugetar fiscale. În acest 
context e de menţionat că, pe parcursul anului 2011, prognoza indicatorilor macroeconomici pentru 
anii  2012-2014  a fost revizuită de 5 ori.   

 
Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 A recomanda Biroului Naţional de Statistică să aibă o atitudine şi un angajament mai sigur în 
argumentarea asumărilor şi prognozelor elaborate prin o conlucrare mai bună cu toate instituţiile 
interesate;  

 Îmbunătăţirea prognozelor macroeconomice şi limitarea revizuirii acestora pe parcursul anului 
bugetar, ţînînd cont de calendarul CBTM, pentru a asigura o consistenţă mai mare între acest 
document şi proiectul bugetului. Pentru aceasta se propune o coordonare mai timpurie a 
prognozelor macroeconomice cu misiunea Fondului Monetar Internaţional şi alţi parteneri de 
dezvoltare (Ministerul Economiei, alte autorităţi responsabile;. 

 Monitorizarea şi analiza schimbărilor operate în procesul elaborării proiectului de buget faţă de 
anul precedent şi faţă de indicatorii CBTM. Aceasta ar facilita procesul de elaborare a 
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următorului CBTM şi ar asigura continuitate procesului în cauză (Ministerul Finanţelor, 
autorităţile publice centrale); 

 Intensificarea conlucrării autorităţilor administraţiei publice centrale, responsabile de 
implementarea proiectelor finanţate din surse externe, cu partenerii de dezvoltare în vederea 
îmbunătăţirii previzibilităţii prognozelor resurselor externe şi complexitatea integrării acestora în 
CBTM (Autorităţile publice centrale); 

 A recomanda participanţilor la procesul CBTM (APC, APL, partenerilor sociali, organizaţiilor 
neguvernamentale, etc) să se abţină de la prezentarea propunerilor  neargumentate de politică 
bugetară, fiscală şi vamală. Totodată la elaborarea propunerilor respective urmează să se ţină cont  
de spaţiul fiscal limitat. 

Limitele sectoriale de cheltuieli 

14. În cadrul exerciţiului CBTM (2012-2014) se atestă cazuri de inconsecvenţă în promovarea 
politicilor în domeniul cheltuielilor publice. Nu sint rare cazurile, cînd propunerile de politici noi 
nu se încadrează în cadrul disponibil de resurse. Mai mult ca atit, unele autorităţi publice ulterior se 
dezic de la măsurile de reformă  în domeniul cheltuielilor publice promovate iniţial.  

15. În plan tehnic, în cadrul aceluiaşi exerciţiu, au fost implementate şi testate unele elemente ale noii 
metodologii în domeniul planificării bugetului privind estimarea limitelor sectoriale de cheltuieli. 
Astfel, noul concept al stabilirii limitelor de cheltuieli  prevede delimitarea clară a costurilor pentru 
politica curentă (linia de bază) şi cele pentru noile priorităţi de politici sectoriale. De asemenea,  a 
fost elaborată aplicaţia „CBTM 2012-2014”, procedura de funcţionare a căreia a permis accesarea 
concomitentă de către toţi utilizatorii din cadrul Ministerului Finanţelor. În rezultat, s-a obţinut 
operativitate, iar eforturile de generalizare a informaţiei au fost redirecţionate spre procedurile de 
analiză.  

16. Cu toate acestea e de menţionat că, autorităţile publice centrale nu percep adecvat divizarea între 
politicile existente şi politicile noi, precum si estimarea cheltuielilor în acest scop. Astfel, 
estimările costului liniei de bază la etapa elaborării CBTM şi cea de la etapa elaborării proiectului 
de buget atestă devieri esenţiale. De asemenea, acelaşi neajuns este la stabilirea şi estimarea 
politicilor noi 

Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 Perfecţionarea metodologiei de estimare a liniei de bază şi a costurilor politicilor noi, precum şi 
consolidarea capacităţilor personalului din direcţiile de profil ale Ministerului Finanţelor şi 
autorităţilor publice, privind analiza şi planificarea, precum şi integrarea deplină a acestor 
instrumente în cadrul noului sistem informaţional de management al finanţelor publice (Ministerul 
Finanţelor, autorităţile responsabile); 

 Asigurarea continuităţii  şi consecvenţei măsurilor de politică în domeniul cheltuielilor publice 
(Autorităţile publice centrale).  

 
Strategiile sectoriale  de cheltuieli  

17. Aria de cuprindere cu strategii sectoriale de cheltuieli. În CBTM (2012-2014) partea majoră  a 
alocărilor de resurse publice a fost repartizată în baza strategiilor sectoriale de cheltuieli. În acest 
context, aria de acoperire cu strategii sectoriale la moment include, ca şi în anii precedenţi, 14 
domenii, şi anume: învăţământul, ocrotirea sănătăţii, asigurarea şi asistenţa socială, cultura, sportul, 
tineretul, turismul, justiţia, sistemul penitenciar, apărarea naţională, agricultura, transporturile, 
protecţia mediului înconjurător, ştiinţa şi inovarea. Astfel, cheltuielile publice au fost acoperite cu 
strategii sectoriale de cheltuieli la nivel de circa 82 la sută. Ţinînd cont de asumările politice pe 
termen mediu, aria de cuprindere cu strategii sectoriale  urmează a fi extinsă.  

18. Formatul de prezentare a strategiilor sectoriale de cheltuieli a fost modificat pentru a asigura o 
transparenţă sporită  şi o argumentare adecvată a priorităţilor de politici. Modificările propuse în 
formatul şi structura strategiilor sectoriale de cheltuieli au inclus: introducerea unei analize succinte 
a situaţiei la nivelul întregului sector pentru a evidenţia principalele probleme şi tendinţe, 
informaţii referitor la structura instituţională şi numărul de personal din cadrul sectoarelor. De 
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asemenea, a fost  inclusă prezentarea informaţiei referitor la costul politicilor curente (liniei de 
bază). Ca şi în anii precedenţi, accentul a fost pus pe faptul ca autorităţile publice centrale să 
identifice economii de la eficientizarea acţiunilor existente pentru a elibera resurse necesare lansării 
noilor măsuri prioritare de cheltuieli. Astfel, în strategiile sectoriale de cheltuieli a mai multor 
autorităţi publice centrale de specialitate au fost evidenţiate acţiunile ce rezultă din priorităţile 
Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi  Programul de activitate a Guvernului şi unele acţiuni de 
eficientizare şi redistribuire a alocărilor de resurse în cadrul programelor.  

19. Calitatea şi conţinutul materialelor prezentate, în special a strategilor sectoriale de cheltuieli. Un 
aspect pozitiv al CBTM din ultimii ani este faptul, că s-au depus eforturi pentru a identifica 
rezervele privind utilizarea mai eficientă a resurselor existente şi îmbunătăţirea calităţii materialelor 
prezentate. Importanţa sporirii eficacităţii şi eficienţei programelor existente de cheltuieli sectoriale 
a determinat elaborarea limitelor preliminare de cheltuieli sectoriale în baza asumării unui anumit 
nivel de economii, care urma să fie redirecţionat pentru susţinerea noilor priorităţi de cheltuieli 
propuse în cadrul sectoarelor. În urma conlucrării cu autorităţile publice, o mare parte din 
priorităţile programelor şi  strategiilor naţionale s-au reflectat în strategiile sectoriale de cheltuieli. 
La etapa de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli, în cadrul grupurilor de lucru s-au 
consultat principalele documente de politici existente (în unele sectoare). Totuşi, la acest capitol 
exista încă unele probleme care urmează a fi soluţionate, şi anume: 

 priorităţile de politici identificate în strategiile sectoriale de cheltuieli deseori nu corespund 
priorităţilor de politici publice, stabilite de Comitetul Interministerial pentru Planificare 
Strategică, care au menirea să ghideze procesul CBTM şi nu se încadrează în cadrul limitelor 
sectoriale de cheltuieli; 

 la etapa elaborării proiectelor strategiilor sectoriale de cheltuieli, se acordă o atenţie sporită 
aspectului financiar al acestora, pe cînd partea ce ţine de politici fiind considerată ca secundară;  

 persistă o legătură slabă între strategiile sectoriale de cheltuieli şi programele prezentate pentru 
proiectul de buget. Dacă la partea de scop şi obiective se atestă o îmbunătăţire (autorităţile au 
sesizat că acestea urmează a fi identice în ambele documente), atunci indicatorii de 
performanţă lasă de dorit (deseori aceştia nici nu corespund);  

 de către ministerele de ramură nu în toate cazurile sunt prezentate calcule privind argumentarea 
economică a politicilor sectoriale, materialele prezentate nu corespund formatului solicitat ceia 
ce necesită timp şi lucru suplimentar pentru definitivare din partea direcţiilor ramurale din 
cadrul Ministerului Finanţelor; 

 termenele privind prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli nu sînt respectate şi, respectiv, 
se afectează etapele ulterioare şi definitivarea  documentului CBTM. 

20. Implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli. Autorităţile publice centrale acordă puţină 
atenţie monitorizării şi analizei implementării strategiilor sectoriale de cheltuieli, fapt ce 
îngreunează actualizarea acestora pentru perioada următoare. Totodată, din experienţa anilor 
precedenţi, este de menţionat faptul că, rapoartele respective, în multe cazuri, sunt elaborate în mod 
formal, fără să includă argumentările de rigoare ce ţin de cauzele nerealizării obiectivelor stabilite. 
Autorităţile consideră activitatea respectivă a fi una inutilă. De asemenea, în procesul elaborării şi 
implementării bugetului, autorităţile nu întru totul asigură respectarea şi consistenţa deplină cu 
priorităţile stabilite în procesul planificării strategice (CBTM) şi, deseori, schimbă priorităţile în 
finanţarea cheltuielilor.  

21. Coordonarea strategiilor sectoriale de cheltuieli. La etapa de elaborare a Documentului Cadrului 
bugetar pe termen mediu (2012-2014), s-a continuat practica de coordonare a strategiilor sectoriale 
de cheltuieli elaborate de către autorităţile publice centrale cu Direcţia politici, planificare 
strategică şi asistenţă externă din cadrul Cancelariei de Stat, care are reprezentanţi în toate 
grupurile sectoriale. Acest lucru a permis o corelare mai bună a acţiunilor din cadrul strategiilor 
sectoriale de cheltuieli CBTM cu acţiunile şi măsurile incluse în Planul de acţiuni pentru 
implementarea SND. Dar din motiv ca,  activitatea grupurilor sectoriale este nesatisfăcătoare (nu 
au loc şedinţele de lucru, neparticiparea/neinformare a participanţilor despre şedinţele de lucru), 
ministerele de ramură nu implică toţi actorii în desfăşurarea acestui proces, la etapa de coordonare 
a proiectelor strategiilor sectoriale de cheltuieli, din partea Cancelariei de Stat au parvenit mai 
multe propuneri şi comentarii, lucru care putea fi evitat.   
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22. Percepţia de către ministerele de ramură şi subdiviziunile de profil din cadrul Ministerului 
Finanţelor a rolului lor în procesul CBTM. Deşi, în ultimii ani, s-a sesizat o mai bună înţelegere de 
către autorităţile publice şi subdiviziunile Ministerului Finanţelor, a rolului şi responsabilităţilor 
acestora în cadrul întregului proces, nu s-a conturat o percepţie clară a sensului activităţilor pe care 
le întreprind. Ca rezultat, activităţile se exercită doar în cazul în care se solicită, fără a înţelege că 
acestea au un caracter permanent şi trebuie exercitate anual, practic în aceeaşi perioadă.  

23. Capacitatea de planificare pe termen mediu la nivelul autorităţilor publice. Dezvoltarea procesului 
CBTM la nivel de sector a fost constrînsă de capacităţi limitate de formulare a politicilor în cadrul 
ministerelor de ramură şi de o fluctuaţie mare a personalului, ce a avut loc în ultimii ani. 
Exercitarea necorespunzătoare a funcţiilor de planificare a politicilor şi elaborare a bugetului în 
ministerele de ramură a rezultat în supraîncărcarea direcţiilor finanţelor de ramură din Ministerul 
Finanţelor, care au preluat, în mare parte, responsabilitatea pentru aceste sarcini. În acest sens, 
pentru asigurarea corelării dintre priorităţile de politici publice şi alocarea resurselor, este 
imperativă consolidarea funcţiilor de planificare a politicilor şi cele de planificare bugetară în 
cadrul ministerelor de ramură. 

24. Comunicarea şi coordonarea în cadrul autorităţilor publice centrale. Imperfecţiunea structurii 
interne a autorităţilor publice centrale, care prevede activitatea Direcţiilor analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor (DAMEP), dispersată de serviciile financiare continua să constituie un 
impediment major în procesul bugetar la nivel de autoritate publică. În procesul de elaborare a 
strategiilor sectoriale de cheltuieli în cadrul autorităţilor publice persistă lipsa de colaborare şi 
conlucrare între acestea. Politicile sectoriale sînt elaborate fără a se tine cont de cadrul de resurse şi 
invers resursele sînt repartizate fără a se ţine cont de priorităţile din sector.  

Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 Identificarea sectoarelor noi ce urmează a fi cuprinse cu practica elaborării strategiilor sectoriale 
de cheltuieli. La iniţiativa Ministrului Economiei se propune extinderea practicii de elaborare a 
strategiilor sectoriale de cheltuieli asupra sectorului energetic (Grupul Coordonator CBTM, 
Ministerul Economiei;. 

 Examinarea proiectelor strategiilor sectoriale de cheltuieli în cadrul consiliilor sectoriale de 
coordonare a asistenţei externe, create în cadrul autorităţilor publice centrale, în scopul asigurării 
corelarii programelor de asistenţă externă cu priorităţile sectoriale identificate (Autorităţile 
publice centrale de specialitate); 

 Prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli la şedinţele Grupului Coordonator CBTM sau 
Ministerului Finanţelor numai după examinarea acestora în grupurile sectoriale, însoţite de 
procesele verbale ale şedinţelor (Autorităţile publice centrale de specialitate);  

 Fortificarea procesului de analiză a implementării strategiilor sectoriale de cheltuieli prin 
prisma realizării indicatorilor de performanţă asumaţi. Aceasta urmează să devină etapa 
determinantă în procesul de actualizare anuală a strategiilor sectoriale de cheltuieli (Autorităţile 
publice centrale de specialitate); 

 Consolidarea funcţiilor şi a capacităţilor de planificare a politicilor. Va fi necesară o consolidare 
continuă a funcţiilor de planificare a politicilor în cadrul autorităţilor publice centrale pentru a 
intensifica legătura dintre politici şi resursele bugetare. Concomitent, este necesar de sporit rolul 
subdiviziunilor de buget în procesul de elaborare a prognozelor şi de analiză a bugetului şi de a 
fortifica conlucrarea între direcţiile interne din cadrul autorităţilor/instituţiilor patronate întru 
elaborarea/prezentarea materialelor calitative (Autorităţile publice centrale de specialitate); 

 Diseminarea cadrului metodologic existent. Este necesară utilizarea maximă a oportunităţilor de 
instruire în cadrul seminarelor organizate privind metodologia de planificare a bugetului, 
studierea şi dezbaterea cadrului metodologic în cadrul orelor profesionale, dar şi mai eficientă – 
în cadrul direcţiilor de profil. Aceasta ar asigura o percepţie corectă şi integră a rolului şi 
conţinutului documentului CBTM (Ministerul Finanţelor, autorităţile responsabile).   
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Cheltuielile cu caracter intersectorial 
 
Cheltuielile de personal 

25. Cheltuielile de personal au constituit unul din subiectele de bază de pe agenda analizelor efectuate 
în procesul de elaborare a CBTM, chiar de la primul an de implementare a acestei reforme în 
domeniul planificării bugetului. Importanţa analizei cheltuielilor de personal este determinată de 
volumul mare al acestora atît în totalul cheltuielilor bugetare, cît şi ca pondere în produsul intern 
brut. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal şi ineficienţa sistemului actual de salarizare este şi pe 
agenda colaborării cu partenerii de dezvoltare, fapt ce confirmă încă o dată necesitatea 
întreprinderii unor măsuri concrete pentru a spori eficacitatea şi transparenţa sistemului de 
salarizare în sectorul bugetar. 

26. An de an, în documentele CBTM, acestui subiect i-a fost dedicat spaţiu de analiză, pornind de la 
faptul că  acesta este un instrument şi un mediu în care problemele se identifică şi se propun soluţii.  
Totodată, în pofida eforturilor depuse, realizările obţinute au fost modeste şi nu s-a atins 
obiectivele stabilite de a optimiza structura şi numărul angajărilor sectorului bugetar şi de a 
eficientiza activitatea acestuia. Punctele slabe în domeniul analizei cheltuielilor de personal sunt: 

 tergiversarea coordonării indicatorilor ce ţin de cheltuielile de personal, a determinat  
elaborarea cu întîrziere a politicii în domeniul remunerării muncii de către Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei, şi prezentarea spre avizare Ministerului Finanţelor. În rezultat, 
politica salarială a fost aprobată cu întîrziere în cadrul grupului de lucru responsabil de politica 
în domeniul remunerării muncii şi angajaţilor în sectorul bugetar. La rîndul s-au, aceste 
întârzieri au condus la întirzieri asupra altor etape ale CBTM; 

  sistemul complicat de salarizare în sectorul bugetar, precum şi lipsa indicatorilor pe categorii 
de salariaţi creează dificultăţi majore la estimarea necesarului de mijloace pentru cheltuielile de 
personal; 

  sarcinile puse grupului de lucru, practic, sînt realizate de direcţia analiză, monitorizarea 
cheltuielilor de personal şi angajaţilor în sectorul bugetar  din cadrul Ministerului Finanţelor în 
colaborare cu direcţiile de ramură. Activitatea grupului de lucru se limitează numai  la 
una/două şedinţe pentru examinarea şi aprobarea politicii salariale pentru perioada respectivă; 

 politica de cadre promovată de către Cancelaria de Stat nu cuprinde întreg sectorul public şi nu 
există o colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale pe aspectele ce ţine de angajările în 
sectorul bugetar;  

 participare insuficientă a autorităţilor publice centrale de profil în acordarea asistenţei 
metodologice autorităţilor administraţiei publice locale în scopul  realizării sarcinii de 
optimizare a numărului de unităţi de personal şi a cheltuielilor de personal. 

Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 Consolidarea funcţiilor de gestionare a angajărilor în sectorul public şi delimitarea 
responsabilităţilor pentru analiza şi promovarea normelor în domeniul angajărilor pentru întreg 
sectorul public. O soluţie în acest sens ar fi atribuirea acestui rol Cancelariei de Stat sau autorităţii 
publice responsabile de politica salarială, pentru o abordare complexă a acestor două aspecte conexe 
(Cancelaria de Stat, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, alte autorităţi implicate);  

 Controlul legal asupra cheltuielilor de personal.  În procesul de reformare a cadrului legal în 
domeniul finanţelor publice, precum şi în cadrul documentelor de planificare bugetară, urmează a se 
stabili prevederi referitoare la limitarea nivelului cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 
(Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei, alte autorităţi implicate;) 

 Responsabilizarea Grupului de lucru pentru politica remunerării şi angajărilor în sectorul bugetar. 
Este necesar ca activitatea grupului respectiv să fie realizată în conformitate cu termenii de referinţă 
stabilite pentru acest grup. La una din şedinţele finale ale Grupului Coordonator pentru elaborarea 
CBTM, urmează să fie raportată şi evaluată activitatea Grupului de lucru în cauză, la fel ca şi a 
tuturor grupurilor de lucru (Grupul Coordonator CBTM, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, alte autorităţi implicate).    
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Investiţiile publice  
27. Pe parcursul ultimilor ani în pofida încercărilor de a îmbunătăţi managementul investiţiilor publice, 

progresul în această direcţie a fost unul nesemnificativ şi mai rămîn a fi abordate şi soluţionate o 
serie de probleme legate de cadrul normativ în domeniul prognozării şi finanţării investiţilor publice, 
precum şi formarea unui sistem de acte normative, instituţionale de gestionare a investiţiilor publice 
din surse interne şi externe. În acest context a fost elaborat un proiect de Regulament privind 
investiţiile publice, care a fost înaintat spre avizare Ministerului Economiei şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Concomitent, în cadrul elaborării Setului metodologic pentru 
elaborarea bugetului de stat un capitol aparte este dedicat particularităţilor specifice de planificare a 
investiţiilor publice. 

28. Există o discrepanţă în modul de divizare a responsabilităţilor între Ministerul Finanţelor şi 
ministerele de ramură pentru gestionarea investiţiilor publice. Actualmente, responsabilitatea majoră 
este pusă preponderent pe seama subdiviziunii responsabile de investiţii capitale din cadrul 
Ministerului Finanţelor. Concomitent e de menţionat, că unul din grupurile generale pentru 
elaborarea CBTM este Grupul de lucru responsabil de politica cheltuielilor capitale şi dezvoltării 
regionale care este sub egida Ministerului Economiei, cu participarea reprezentanţilor ministerelor, 
care au un rol important în determinarea priorităţilor de repartizare a investiţiilor capitale. 

29. În continuare este actual obiectivul de raţionalizare a portofoliului proiectelor de investiţii publice. 
Dat fiind constrîngerile financiare şi numărul mare de proiecte lansate în anii precedenţi, se impune 
necesitatea consolidării capacităţilor de analiză a impactului social-economic al acestora, selectarea şi 
finalizarea  proiectelor, cu un grad avansat de implementare, temperînd iniţierea şi aprobarea de noi 
proiecte.       

Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 Stabilirea unor ţinte (obiective) concrete cu privire la volumul investiţiilor publice pe termen mediu. 
Scopul acestei măsuri este de a accentua prioritatea acestei categorii de cheltuieli cu impact sporit 
asupra dezvoltării social-economice şi calităţii serviciilor publice în general. Aici, de asemenea, ar 
putea fi elaborate diferite scenarii privind finanţarea posibilă a investiţiilor capitale în anii următori; 
La determinarea scenariilor în cauză urmează a fi luate în consideraţie acoperirea cu mijloace 
financiare a tuturor ramurilor prin analiza complexă  a acoperirii financiare din toate sursele, inclusiv 
proiecte finanţate din surse externe, fonduri speciale şi mijloace speciale (Fondul naţional pentru 
dezvoltare regională, Fondul Ecologic, Fondul de eficienţă energetică); 

 Elaborarea unui Program consolidat de investiţii publice, care ar cuprinde atît proiectele cu finanţare 
internă, cît şi cele cu finanţare externă. Acest program urmează a fi elaborat de către Ministerul 
Economiei şi Ministerul Finanţelor de comun cu ministerele de ramură, în baza unei analize detaliate 
a proiectelor de investiţii în curs de desfăşurare şi în baza unor criterii stricte de prioritizare a acestora 
pentru a se încadra în limitele de cheltuieli pentru investiţii;  

 Identificarea cerinţelor pentru revizuirea cadrului juridic şi de reglementare în domeniul investiţiilor 
publice atît cu finanţare internă, cît şi externă şi corelarea procedurilor de planificare a investiţiilor 
publice cu ciclul bugetar;  

 Elaborarea unui proiect de lege  privind investiţiile publice ce ar reglementa aranjamentele privind 
procedurile de planificare şi gestionare a investiţiilor publice, reglementare prevăzută şi în proiectul 
legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.  

 
Comunicarea şi transparenţa  

30. Un rol cheie în asigurarea succesului procesului CBTM este comunicarea eficientă între  
participanţi la proces. Cu toate că odată cu introducerea CBTM, procesul bugetar şi  politica 
bugetar-fiscală şi vamală pe termen mediu au devenit mai transparente, totuşi există rezerve de 
îmbunătăţire a procesului de comunicare, în special informarea şi comunicarea între participanţii la 
procesul CBTM.  

Recomandări şi acţiuni pe viitor 
 

 Intensificarea comunicării şi informării despre desfăşurarea procesului CBTM prin mediatizarea 
materialelor şi comentariilor în mijloacele de informare în masă (Ministerul Finanţelor, 
autorităţile participante la proces). 
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 Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli într-un cadru participativ, plasarea acestora şi a 
rapoartelor de implementare a lor pe pagina web ale autorităţilor publice respective (Autorităţile 
publice centrale). 

 
 
 
Consistenţa  bugetului  anual  cu  CBTM 

31. Atingerea unei consistenţe depline dintre bugetul anual şi Cadrul bugetar pe termen mediu a 
constituit un obiectiv de bază în ultimii ani şi  căruia i s-a acordat o atenţie sporită în procesul 
recent de elaborare a bugetului. În scopul atingerii unei consistenţe maxime dintre bugetul anual şi 
CBTM, în anul 2011 au continuat activităţile în vederea ajustării legislaţiei la măsurile de politică 
bugetar-fiscală, marea parte a obiectivelor CBTM fiind reflectate în proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative şi în proiectul bugetului anual. Cu toate acestea, ca 
urmare a imprevizibilităţii evoluţiei economiei mondiale şi, respectiv, naţionale, pe parcursul 
anului indicatorii macroeconomici au fost revizuiţi de mai multe ori, fapt ce a rezultat în anumite 
devieri dintre indicatorii proiectului de buget anual şi indicatorii CBTM. Devierile indicatorilor 
bugetului public naţional pentru anul 2012, la etapele de elaborare a CBTM şi a proiectului de 
buget, se prezintă astfel: 
                                                                                                                                             (mil.lei) 

 
Indicatorii 

macro-
fiscali 

 
CBTM 

2012-2014 

 
Proiect buget 

2012 

 
Devieri (+/-) 

 
Marja devierilor 

% 

Venituri 34997,6 34661,8    335,8 1% 
Cheltuieli 35726,6 35498,8 227,8 0,6% 

Deficit -729,0 -837,0 -108 14,8% 
       Cu toate că, la general, marja devierilor dintre bugetul aprobat şi CBTM este nesemnificativă, 
la etapele evaluării politicilor se atestă anumite discrepanţe. Spre exemplu, costul 
măsurilor/politicilor noi, identificate la etapa de elaborare a CBTM 2012-2014, sunt cu aproximativ 
60 mil. lei mai mici, decît  la etapa de elaborare a bugetului, ca rezultat al identificării ulterioare 
unor politici noi la aceasta etapă.   

32. De asemenea, mai există unele rezerve legate de modul de explicare a devierilor majore. În 
procesul elaborării bugetului devierile au fost analizate, în principiu, comparativ cu anul precedent. 
Pe viitor în procesul discutării proiectului de buget la Guvern se consideră că trebuie acordată mai 
multă atenţie explicării devierilor faţă de CBTM şi a factorilor care le-au influenţat. Acestea ar 
servi drept suport în actualizarea limitelor preliminare pentru următorul CBTM. 

 Recomandări şi acţiuni pe viitor 

 Monitorizarea şi analiza schimbărilor operate în procesul elaborării proiectului de buget faţă de 
CBTM, nu numai faţă de anul precedent. Aceasta se referă, în mod special, la schimbările pe 
sectoare, ceia ce ar facilita procesul de elaborare a următorului CBTM şi ar asigura continuitate 
procesului CBTM (Ministerul Finanţelor, autorităţile responsabile).  

 Consolidarea capacităţilor de elaborare a politicilor şi de planificare bugetară şi sporirea 
responsabilităţii factorilor de decizie(Autorităţile publice centrale).  

 
 Provocări pentru viitor 

Următorii 2-3 ani vor constitui perioada crucială de implementare a reformelor în domeniul 
managementului finanţelor publice. În această perioadă un accent sporit fiind plasat pe aplicarea 
rezultatelor reformelor în domeniu: 
 
 introducerea clasificaţiei noi 

Aceasta prevede aplicarea clasificaţiei noi în cadrul procesului de planificare a CBTM pe anii 
2014-2016; 
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 implementarea metodologiei noi de elaborare a bugetului 

Setul metodologic privind elaborarea bugetului prevede, în special, calendar bugetar revizuit, 
proceduri moderne, roluri noi pentru utilizatorii de buget, care evită substituirea de către 
Ministerul Finanţelor a autorităţilor publice, asumarea responsabilităţilor în sector pe verticală şi 
orizontală, consolidarea responsabilităţilor pentru gestionarea banilor publici şi realizarea 
performanţei programelor, instrumente  noi care vor facilita procesul de elaborare a bugetului;  
 
 implementarea SIMF  integrat 

Utilizarea maximă a tehnologiilor informaţionale în procedurile bugetare, sporirea rolului 
autorităţilor publice centrale la elaborarea  CBTM,  acces din oficiu la informaţie relevantă pentru 
planificare, analiză, raportare şi luarea deciziilor, reprezintă unele din obiectivele de bază ale 
implementării noului SIMF.   

 consolidarea capacităţilor profesionale a personalului  
O atenţie deosebită urmează a fi atrasă procesului de instruire a personalului. În scopul 
mobilizării şi utilizării eficiente a capacităţilor urmează să fie selectată perioada oportună de 
instruire, aceasta fiind aliniată la perioada de implementare a metodologiilor noi. În scopul 
susţinerii procesului de instruire, actualmente, există asistenţă din partea Proiectului 
Managementului Finanţelor Publice, asistenţa tehnică a partenerilor de dezvoltare în cadrul 
proiectelor,  care derulează în sectoare.  
     Toate acestea urmează să susţină promovarea reformelor şi să fortifice capacităţile 
instituţionale şi profesionale a autorităţilor în cadrul îmbunătăţirii managementului finanţelor 
publice.    

 
 

 
 

 


