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Proces - verbal  
al şedinţei Grupului coordonator pentru elaborarea 

Cadrului bugetar pe termen mediu pe anii 2013-2015 
 

   nr.1                                                             din 3 februarie  2012 
 

I.  Participarea 
 

1. La şedinţă au fost prezenţi: 
   

1.1. Membri ai Grupului coordonator CBTM: 
dl Negruţa Veaceslav ministru al finanţelor 
dl Moloşag Marin prim-viceguvernator al BNM 
dl Nicolae Ungureanu 
 

şef adjunct al Direcţiei economie, infrastructură şi mediu a  
Cancelariei de Stat 

dna Buliga Valentina ministru al protecţiei sociale şi familiei 
dl Guceac Ion secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
dl Cerescu Leonid preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului  
dl Budza Oleg preşedinte al  Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor 
dl Armaşu Dinu director executiv al Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova 

          
       1.2. Membri ai Grupului coordonator CBTM care au fost înlocuiţi: 

Membri ai Grupului Persoanele care i-au înlocuit 
dl Lazăr Valeriu 
viceprim - ministru, ministru al economiei 

dl Calmîc Octavian - viceministru al economiei 

dl Mihail Şleahtiţchi 
ministru al educaţiei 

dl Ion Sobari - şef al Direcţiei politică economică, patrimoniu 
şi finanţe 

dl Andrei Usatîi 
ministru al sănătăţii 

dl Andrei Matei -– şef al Direcţiei asigurări medicale, buget şi 
finanţe 

dl Vasile Bumacov 
ministru al agriculturii şi industriei alimentare 

dl Guţu Viorel - viceministru al agriculturii şi         industriei 
alimentare 

dna Borta Maria 
preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale 

dna Mantaluţa Zinaida – şef al Direcţiei planificare bugetară 

dl Buga Mircea 
director  general al Companiei Naţionale de 
Asigurări în Medicină 

dna Gîscă Lilia – şef al Direcţiei economie şi planificare, 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină 

 
1.3 Au lipsit:  

dna Spoială Lucia 
 

director general al Biroului Naţional de Statistică                                              

dl Prohnitchi Valeriu  
 

director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert – 
Grup” 

  
1.4. La şedinţă au mai participat: dna Cărăuş Maria – viceministru al finanţelor, dl Barbăneagră Victor – viceministru al 
finanţelor, dl Ruslan Codreanu – şef al Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă externă a Cancelariei de Stat, 
dl Furdui Viorel - director executiv al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, dl Gheorghe Cojocari – şef – 
adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum şi directori şi şefi de direcţii din aparatul central al 
Ministerului Finanţelor.  

 
2.  A prezidat şedinţa dl Negruţa Veaceslav,  ministrul finanţelor - preşedintele Grupului. 

 
II. Ordinea de zi  
 

1. Evaluarea procesului CBTM (2012-2014) şi măsurile de consolidare 
                   Raportor: dl Veaceslav Negruţa, ministrul  finanţelor. 
2. Aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM pe anii 2013-2015  
                 Raportor: dna Maria Cărăuş, viceministrul finanţelor 
3. Priorităţile de politici publice pentru anii 2013-2015 
                 Raportor: reprezentantul Cancelariei de Stat  
4. Prognoza macroeconomică preliminară pentru anii 2013-2015 
                 Raportor: reprezentantul Ministerului Economiei 
5.  Diverse 
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       Materialele la ordinea de zi (cu excepţia celor de la pp.4-5) au fost plasate din timp pe pagina Web a Ministerului 
Finanţelor.   
      Cu referire la ordinea de zi, la solicitarea reprezentantului Ministerului Economiei, s-a decis de a exclude de pe ordinea 
de zi punctul 4, întrucît, asupra prognozei macroeconomice preliminare pentru anii 2013-2015, urmează încă a fi organizate 
şedinţe de lucru şi discuţii.  
 
       

III.  Aspecte discutate 
 

3.1. La punctul 1 al ordinii de zi, dl Veaceslav Negruţa, ministru finanţelor, a evidenţiat principalele realizări, 
probleme şi provocări, înaintînd unele propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a procesului CBTM pentru ciclul 
următor.  
Astfel, drept realizări principale au fost menţionate: (i) ajustarea structurii şi formatului Documentului CBTM la 
prevederile proiectului legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar–fiscale; (ii) îmbunătăţirea formatului de 
prezentare a strategiilor sectoriale de cheltuieli; (iii) corelarea mai bună a politicilor CBTM cu parametrii bugetului; 
(iv) o corelare mai bună între acţiunile CBTM şi programele si strategiile naţionale şi (v) îmbunătăţirea calităţii 
materialelor prezentate.  
 
Totodată cele mai mari constrângeri şi provocări se referă la: (i) capacităţile de planificare pe termen mediu în 
ministerele şi agenţiile de ramură; (ii) eficienţa şi eficacitatea programelor de cheltuieli publice; (iii) cadrul normativ 
în domeniul prognozării şi finanţării investiţiilor capitale; (iii) prognozarea indicatorilor macroeconomici; (iv) 
calendarul CBTM; (v) activitatea grupurilor de lucru sectoriale; (vi) conştientizarea şi asumarea responsabilităţilor de 
către autorităţile publice centrale de specialitate pentru sectoarele gestionate şi (vii) coordonarea şi comunicarea între 
autorităţile publice centrale care gestionează resurse în cadrul sectorului.   
  
Cu referire la obiectivele pentru CBTM următor, dl Veaceslav Negruţa  a reiterat următoarele: (i) dezvoltarea unui 
proces de planificare a cheltuielilor publice axat pe politici şi priorităţi; (ii) sporirea calităţii prognozelor macrofiscale 
(indicatorilor macroeconomici şi fluxurilor externe pentru proiectele investiţionale); (iii) consolidarea capacităţilor de 
analiză şi planificare strategică ale Ministerului Finanţelor , ministerelor de ramură şi agenţiilor; (iv) îmbunătăţirea 
activităţii grupurile de lucru; (v) extinderea ariei de acoperire cu strategii sectoriale; (vi) respectarea calendarului 
bugetar si îmbunătăţirea procesului de comunicare.   
 
De asemenea, dl Veaceslav Negruţa a menţionat că, ţîinînd cont de asumările politice pe termen mediu, aria de 
cuprindere cu strategii sectoriale urmează a fi extinsă. La iniţiativa Ministrului Economiei se propune extinderea 
practicii de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli asupra  sectorului energetic.  

       
          3.2. La punctul 2 din ordinea de zi, dna Maria Cărăuş, viceministru al finanţelor  a propus spre aprobare componenţele 

actualizate ale grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM (2013-2015) şi, pentru informare, componenţa grupurilor 
sectoriale, formate prin deciziile autorităţilor publice centrale de specialitate. De asemenea, dna Maria Cărăuş a atras 
atenţia asupra activităţii slabe a unor grupuri de lucru în procesul CBTM precedent şi necesitatea sporirii activităţii 
acestora în procesul de elaborare a CBTM (2013-2015).  

           Dl Veaceslav Negruţa a înaintat propunerea de modificare şi completare a structurii unor grupuri de lucru, în special 
privind trecerea grupului responsabil de politica cheltuielilor capitale şi dezvoltării regionale în responsabilitatea 
Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi de a înlocui conducătorul grupului. De asemenea, s-a atras 
atenţia că Confederaţia  Naţională a Patronatului şi Congresul Autorităţilor Publice Locale nu au prezentat propuneri 
la componenţa grupurilor de lucru.  

 
 3.3 La punctul 3, dl Ruslan Codreanu, şef al Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă externă a Cancelariei 

de Stat, a prezentat priorităţile de politici publice pentru anii 2013-2015, care urmează să fie călăuză în procesul de 
elaborare a CBTM (2013-2015).  S-a menţionat că,  priorităţile de politici pentru anii 2013-2015 continuă 
angajamentele asumate anterior în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2011-2014 
„Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, dar îşi propune şi altele noi, derivate din specificul 
obiectivelor Strategiei „Moldova 2020”. În documentul de priorităţi de politici publice pentru anii 2013-2015 au fost 
stabilite nouă priorităţi. Astfel, priorităţile propuse, sunt următoarele: 

 Educaţia 
 Infrastructura de transport 
 Mediul de afaceri 
 Sistemul energetic 
 Protecţia socială şi sănătatea 
 Stat de drept 
 Servicii publice de calitate 
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 Protecţia mediului înconjurător 
 Dezvoltare regională 

De asemenea a fost menţionat că urmează a fi create un şir de agenţii şi instituţii noi:  
 Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi Cercetare 
 Agenţia Naţională Anti-Doping 
 Biroul Naţional de Siguranţă Rutieră 
 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor 
 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor  
 Oficiul Naţional a Viei şi Vinului  
 Agenţia Naţională de Mediu. 

În acest context, dl. Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor, a menţionat că crearea instituţiilor noi urmează să fie 
efectuată în limita alocaţiilor şi a numărului de personal existent.   
 De asemenea, dl Ruslan Codreanu a prezentat o informaţie succintă referitor la distribuţia mijloacelor financiare din 
asistenţă externă, pe sectoare.    

3.4 La punctul 5 din ordinea de zi, dl Victor Barbăneagră, viceministu finanţelor,  a iniţiat unele discuţii referitor la 
politica fiscală şi vamală pentru anii 2013-2015. S-a atenţionat despre faptul, că la 27 decembrie 2011, Ministerul 
Finanţelor, în conformitate cu activităţile din procesul bugetar, a anunţat despre iniţierea procesului de elaborare a 
Cadrului bugetar pe termen mediu (2013-2015) şi a invitat autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile 
reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii mediului de afaceri şi alte părţi interesate să 
prezinte pînă la 23 ianuarie 2012 propuneri şi sugestii pentru elaborarea documentului respectiv, în special la politicile 
bugetare, fiscale şi vamale, precum şi administrării fiscale şi vamale. Cu părere de rău, au parvenit propuneri numai din 
partea Uniunii Asiguratorilor din Moldova.   

 
În cadrul discuţiilor dl Veaceslav Negruţa a atenţionat că nu este cazul de mizat pe modificării esenţiale, trebuie să  
pornim de la necesitatea asigurării continuităţii şi stabilităţii politicilor fiscale. Ministerul Finanţelor este deschis pentru 
discuţii, dar trebuie de ţinut cont de principiile repartizării echitabile a poverii fiscale.   
De asemenea, în cadrul discuţiilor a fost înaintată propunerea  de a prelungi termenul de prezentare a propunerilor la 
politica bugetară, fiscală şi vamală. Pentru ca propunerile înaintate să poată fi puse în discuţie, participanţii au fost 
solicitaţi să înainteze propuneri constructive si realiste. 
 
Dl Veaceslav Negruţa a solicitat membrilor Grupului coordonator CBTM o participare activă şi o conlucrare eficientă 
în procesul de elaborare a CBTM, precum şi a atenţionat asupra susţinerii deciziilor adoptate la Grupul coordonator 
CBTM în cadrul Guvernului.   
 
 

IV. În urma audierii chestiunilor de pe ordinea de zi, s-a decis:  
 

La punctul 1. Evaluarea procesului CBTM (2012-2014) şi măsurile de consolidare  
 

1. Se ia act de informaţia prezentată. La elaborarea CBTM (2013-2015) se va ţine cont de recomandările expuse 
în Raportul de evaluare CBTM (2012-2014).  

2. Se acceptă propunerea de extindere a ariei de acoperire cu strategii sectoriale de cheltuieli asupra sectorului 
energetic.  
 

          Raportul de evaluare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2012-2014), se anexează, pe 5  foi. 
 

La punctul 2. Aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru elaborarea CCTM pe anii 2012-2014  
 

1. Se acceptă propunerile privind componenţa nominală a grupurilor generale, cu următoarele propuneri expuse în 
cadrul discuţiilor: 

 
de a suplimenta grupurile generale de lucru cu reprezentanţii unor instituţii, propunerile cărora vor fi 
înaintate pînă la 7 februarie 2012; 
 
de a trece grupul responsabil de politica cheltuielilor capitale şi dezvoltării regionale în responsabilitatea 
Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi de a înlocui conducătorul grupului dl Ciobanu 
Sergiu – viceministru al economiei, cu dl Anatolie Zolotcov – viceministru al construcţiilor şi dezvoltării 
regionale; 
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