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Raport de implementare a Planului de instruire pe anii 2014-2015 
cu privire la metodologia de elaborare a bugetului, sistemelor informaționale  

de planificare bugetară și de gestionare a alocațiilor bugetare 
 
 

N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

 
Cursul 1 „Clasificaţia bugetară şi noua metodologie de planificare bugetară” – responsabil Direcţia generală sinteză bugetară (DGSB) 

1.1 Instruirea formatorilor 
din cadrul Direcţiilor 
generale finanţe ale 
UAT  

Septembrie 
2014 

 Grafic  de instruire 
elaborat şi diseminat 

 Grupuri de 
formatori create 

 Materiale de 
instruire pregătite 
(prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de 
evaluare) 

Realizat în perioada 23 februarie - 6 martie 2015. 

Instruirea cu durata de cinci zile s-a realizat de către formatorii 
MF în două cicluri – în perioadele  23-27 februarie și 2-6 martie 
2015.  

În total au fost instruiți 73 de formatori din cadrul celor 35 
direcțiilor finanțe ale UAT de nivelul II (cîte 2 persoane din 
fiecare UAT). 

De asemenea, la instruire au participat și colaboratorii MF, care 
au atribuții ce țin de planificarea cheltuielilor pe bugetele 
locale. 

1.2  Instruirea extinsă la 
nivel central și MF 

Octombrie 
2014 

 Grafic  de instruire 
elaborat şi diseminat 

 Materiale de 
instruire pregătite 
(prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de 
evaluare) 

S-a realizat în perioada 7-30 octombrie 2014.  

Cursul de instruire cu durata de trei zile s-a realizat de către 
formatorii MF pe grupuri de autorităţi, conform unui grafic 
stabilit, după cum urmează: 

 I grup „Serviciile generale de stat” – 7 – 10 octombrie;  

 II grup „Justiţia, ordinea publică şi apărarea”– 13, 15-16 
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

octombrie; 

 III grup „Educaţia, cultura, sănătatea, protecţia socială” 
– 21-23 octombrie; 

IV grup „Infrastructura şi economia naţională” – 28-30 
octombrie. 
Din cele 54 autorităţi publice (au fost invitate cîte 2 persoane), 
la instruire au participat 122 persoane din cadrul a 51 autorităţi 
publice centrale. Concomitent, la instruire au participat şi 32 
colaboratori ai Ministerului Finanţelor, inclusiv din Direcțiile 
finanțelor de ramură (14 pers.) și Direcția generală sinteză 
bugetară (13 pers.), Trezoreria de Stat (2 pers.), Î.S. 
„Fintehinform” (4 pers.). 

Nu s-au prezentat la instruire 3 APC - Comisia Electorală 
Centrală, Centrul National Anticorupție; Ministerul 
Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor. 

Mai multe detalii despre cursul respectiv se cuprind în Raportul  
asupra cursului, care poate fi accesat pe pagina web a MF la 
adresa 

http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/metod/instext.  

1.3  Instruirea extinsă la 
nivel local (comasat 
pentru UAT de nivelul I 
şi II) 

Octombrie 
2014 

 Grafic  de instruire 
elaborat şi diseminat 

 Materiale de 
instruire pregătite 
(prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de 
evaluare) 

S-a realizat în perioada aprilie-mai 2015.  
Formatorii deja instruiți (a se vedea p.1.1) au asigurat 
instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din 
cadrul APL de nivelul I. Astfel, în baza informațiilor prezentate 
de către Direcțiile finanțe, au fost organizate instruirile extinse 
în cadrul APL de ambele nivele, privind: 
 aplicarea noii clasificații bugetare – au fost realizate de 

către 35 UAT(2403 participanți); 
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

 aplicarea noii metodologii de elaborare, aprobare și 
modificare a bugetului - au fost realizate de către 35 UAT(2470 
participanți). 

Cursul 2 „Metodologia de bugetare bazată pe programe şi performanţă” – responsabil DGSB cu suportul Proiectului SlovakAid 

2.1 Instruirea formatorilor 
din cadrul Direcţiilor 
generale finanţe ale 
UAT 

Martie 2014  Grafic de instruire 
elaborat şi diseminat 

 Grupuri de 
formatori create 

 Materiale de 
instruire pregătite 
(prezentări, exerciţii, 
întrebări de evaluare) 

S-a realizat în perioada 18-27 Martie 2014.  

Instruirea a avut loc în incinta Academiei de Administrare 
Publică și a fost furnizată de experții Proiectului SlovakAid. 

La cursul respectiv au participat şi au primit certificate de 
formator în total 79 persoane, din care 70 specialişti din cadrul 
Direcţiilor finanţe a UAT de nivelul II (cîte 2 persoane din 
fiecare Direcţie), 6 reprezentanţi de la Congresul Autoriăţilor  
Locale din Moldova (CALM) şi 3 colaboratori ai Direcţiei 
bugetelor UAT a Ministerului Finanţelor. Deşi au fost invitaţi 
cîte 2 persoane din fiecare UAT, din raioanele Călăraşi, Străşeni 
şi Cahul au participat cîte 3 persoane, în timp ce de la UTA 
Găgăuzia – a participat o singură persoană. 

Informaţii mai detaliate despre rezultatele cursului respectiv se 
conţin în scrisoarea nr.06/2-17 din 9.04.2014, remisă în adresa 
APL, care poate fi accesată pe pagina web a MF la adresa  
http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/bugperf/insrform.  

2.2 Instruirea extinsă la 
nivelul UAT de nivelul 
II 

 

 

 

 

Mai -  Iunie 
2014 

 Grafic  de instruire 
elaborat şi diseminat 

 Materiale de 
instruire pregătite 
(prezentări, exerciţii, 
întrebări de evaluare) 

S-a realizat în perioada 13-30 Mai 2014. 

Deși instruirea extinsă la nivel local urma să fie realizată de 
către formatorii deja instruiți (a se vedea p.2.1), MF s-a 
implicat activ în această activitate, oferind instruire celor 20 de 
APL, care au solicitat suportul MF. Astfel, instruirea cu durata 
de 1 zi a fost organizată în teritoriu (în incinta consiliilor locale) 
și a fost furnizată de către 3 echipe mobile, formate din cîte 3 
formatori din cadrul MF, 2 formatori ai DGF a APL şi 1 
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

reprezentant de la CALM. În total la instruiri au participat 809 
persoane – colaboratori ai Directiei finante și ai direcțiilor de 
specialitate a APL. 

Mai multe detalii despre organizarea cursului respectiv se 
cuprind în scrisoarea MF nr.06/2-17 din 5.05.2014, care poate 
fi accesată pe pagina web la adresa 

http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/bugperf/extinsa/local.  

Totodată, prin scrisoarea MF nr.06/2-03 din 6.05.2014 au fost 
solicitate autoritățile publice centrale de a oferi asistență 
metodologică APL în implementarea BBP la nivel local pe 
domeniile de competență. 

2.3 Instruirea extinsă la 
nivelul UAT de nivelul 
I 

Martie - 
Aprilie 2015 

 

Realizat în perioada mai-iulie 2015. 

În vederea asigurării implementării metodologiei bugetării pe 
programe integral la nivelul APL, pe parcursul lunilor mai-iulie 
2015, au fost organizate instruiri pentru personalul din cadrul 
APL de nivelul I implicat în procedurile de elaborare a 
bugetului. Instruirea a fost furnizată atît de către formatorii 
Directiilor finante ale UAT, cît și de către Institutul de Cercetări 
Economice, cu suportul financiar al Programului Comun de 
Dezvoltare Locală Integrată.  

În total, la instruiri au participat 2621 persoane.  

Propunerile de buget ale autorităților publice locale de nivelul I 
pentru anul 2016  sînt integral fundamentate pe programe și 
performanță. 

2.4 Instruirea la locul de 
muncă pentru 3-5 UAT 
de nivelul II privind 

Iunie 
2014/2015  

 

 UAT selectate şi 
informate 

 Termenii de 

De instruire în cadrul asistenței la locul de muncă din partea 
experților Proiectului SlovakAid, în vederea consolidării 
capacităților în domeniul bugetării pe programe și 
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

formularea 
programelor 
(scopurilor, 
obiectivelor şi 
indicatorilor de 
performanţă)  

referinţă (descrierea 
sarcinii) aprobaţi 

 Finanţarea din 
partea Proiectului 
Slovak-Aid asigurată 

 

performanță au beneficiat: 
 În perioada 23 iunie – 4 iulie 2014 – pentru 3 APL de 

nivelul II - Chisinau, Balti, UTA Gagauzia. 
 În iunie-iulie 2015 – pentru 4 APL de nivelul II - Drochia, 

Leova, Ocnița și Sîngerei. 
Activitatea va continua și în anul 2016. 

2.5 Asistenţa pentru 3-4 
APC și APL de nivelul I  
selectate privind 
revizuirea 
programelor cu 
recomandări de 
îmbunătăţire a 
formulării scopurilor, 
obiectivelor şi 
indicatorilor de 
performanţă.  

Mai - Iunie 

2014/2015 

 Ministerele 
selectate şi informate 

 Termenii de 
referinţă (descrierea 
sarcinii) aprobaţi 

 Finanţarea din 
partea Proiectului 
Slovak-Aid asigurată 

Revizuirea calitativa a bugetelor pe programe în baza analizei 
documentare din oficiu a fost efectuata de către experții 
Proiectului SlovakAid : 

o În mai-iunie 2014 – pentru 3 APC (Ministerul 
Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Mediului, 
Academia de Științe a Moldovei) 

o În anul 2015 pentru: 
- 4 APC (Ministerul Culturii, Ministerul Apărării, 

Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul 
Economiei),  

- 5 APL de nivelul I (Edineț, Ungheni, Călărași, Orhei și 
Cahul). 
Activitatea va continua și în anul 2016. 

Cursul 3. Instruirea privind aplicarea modulului „Planificarea bugetului” în SIMF – responsabil DGSB cu suportul Î.S.”Fintehinform” 

3.1 Instruirea utilizatorilor 
din cadrul MF şi APC  

 

Noiembrie - 
Decembrie 

2014 

 

 

 

 Modulul de 
planificare finalizat  

 Manualul 
utilizatorului SIMF 
elaborat 

 Grupuri de 
formatori/ utilizatori 

S-a realizat în perioada 18 noiembrie – 11 decembrie 2014. 
Cursul de instruire cu durata de trei zile s-a realizat pe grupuri 
de autorităţi, conform unui grafic stabilit, după cum urmează: 

 I grup „Serviciile generale de stat” – 18 – 20 noiembrie;  
 II grup „Justiţia, ordinea publică şi apărarea”– 25-27 

noiembrie; 
 III grup „Educaţia, cultura, sănătatea, protecţia socială” 

– 2-4 decembrie; 
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

 

 

create 

 Grafic  de instruire 
elaborat şi diseminat 

 IV grup „Infrastructura şi economia naţională” – 9-11 
decembrie. 

La instruire  a fost solicitată participarea a  104 persoane din 52 
autorităţi publice centrale (au fost invitate cîte 2 persoane de 
la fiecare autoritate publică), de facto au participat 114 
persoane din cadrul a 48 autorităţi publice centrale. La 
instruire nu au participat specialişti din 4 APC - Comisia 
Electorală Centrală, Serviciul de Informații și Securitate, 
Ministerul Mediului, Agenția “Moldsilva”. 
Mai multe informații despre rezultatele cursului de instruire se 
conțin în Raportul asupra cursului, care poate fi accesat la 
http://mf.gov.md/about/instrmfp/progr/simf.  
Ulterior pe parcursul lunilor februarie-aprilie 2015 de către 
formatorii APC cu suportul MF s-a asigurat instruirea extinsă a 
instituțiilor din subordinea APC, fiind instruite circa 550 
persoane. 

3.2 Instruirea formatorilor 
din cadrul Direcţiilor 
generale finanţe ale 
UAT 
 
 
 

Februarie 
2015 

Realizat în perioada 23 februarie - 6 martie 2015. 
Instruirea privind aplicarea SIMF s-a realizat concomitent cu 
instruirea privind aplicarea clasificației bugetare și  a 
metodologiei de planificare a bugetului (a se vedea p.1.1), care 
a avut loc în două cicluri - în perioadele  23-27 februarie și 2-6 
martie 2015. 
În total, 73 de persoane din cadrul direcțiilor finanțe ale UAT 
de nivelul II au fost instruiți în calitate de formatori pe modulul 
„Planificarea bugetului” în SIMF. 
Suplimentar, în baza solicitărilor parvenite din partea APL, în 
perioada  9-11 iunie 2015, s-au desfășurat instruiri repetate pe 
modulul „Planificarea bugetului” în SIMF, la care au participat  
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N 
d/o Activităţi planificate 

Termenul 
conform 
Planului 

Precondiţii / Rezultate Remarcă privind implementarea 

105 persoane din 33 de UAT de nivelul II. 

3.3 Instruirea utilizatorilor 
din cadrul APL 
(comasat pentru UAT 
de nivelul I şi II) 

 

Aprilie - Mai 
2015 

Realizat în perioada aprilie-iulie 2015. 

Instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului din 
cadrul APL de nivelul I s-a asigurat de către formatorii instruiți 
(a se vedea p.3.2), cu suportul la distanță a colaboratorilor 
Ministerului Finanțelor și a Î.S. „Fintehinform”.  

În baza informațiilor prezentate de către Direcțiile finanțe, 
instruirile au fost organizate de către 35 UAT (2236 
participanți). 

Cursul 4. Instruirea privind aplicarea modulului „Gestionarea alocaţiilor bugetare” (procedurile de dezagregare şi modificare a 
bugetului) – responsabil DGSB cu suportul Î.S.”Fintehinform” 

4.1 Instruirea formatorilor 
MF şi APC 

August 2015  Modulul „Alocaţii 
bugetare” dezvoltat si 
testat 

 Manualul 
utilizatorilor elaborat 

 Grupuri de 
formatori/ utilizatori 
create 

 Grafic de instruire 
elaborat 

Realizat în noiembrie 2015. 
Cursul de instruire privind aplicarea modulului „Gestionarea 
alocațiilor bugetare” privind dezagregarea bugetului, 
redistribuirea alocațiilor bugetare, aplicarea bugetului 
provizoriu și dezagregarea lui în  cadrul noului SIMF s-a 
desfășurat de către MF: 

 pentru APC - în zilele de 5, 9 și 13 noiembrie 2015 și  

 pentru APL de nivelul II - în perioadele 17-18 noiembrie 
și 25-26 noiembrie 2015.  

În cadrul acestui curs au fost instruiți 85 formatori din cadrul a 
50 APC și 113 formatori din cadrul APL de nivelul II.  
Ulterior, formatorii instruiți din cadrul APL de nivelul II au 
asigurat instruirea extinsă la nivel local, inclusiv a personalului 
din cadrul APL de nivelul I. În total, au fost instruite 2335 
persoane. 
Astfel, în baza informațiilor prezentate de către Direcțiile 

4.2 Instruirea formatorilor 
APL 

Septembrie 
2015 

4.3 Instruirea utilizatorilor 
MF şi APC 

Octombrie 
2015 

4.4 Instruirea utilizatorilor 
APL 

Octombrie -
Noiembrie 

2015 
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finanțe, la situația din 18.12.2015 au fost organizate seminare 
de instruire de către 26 UAT, unde au fost instruiți în total 1566 
persoane. 
În perioada 21.12-25.12.2015, au fost organizate seminare de 
instruire suplimentară a personalului din cadrul a 9 UAT. 

 


