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Graficul orientativ 
al şedinţelor Grupului coordinator pentru elaborarea CBTM (2014-2016) 

 
Nr. Data  Agenda preliminară 
1.  

8  februarie 
2013 

1. Evaluarea procesului CBTM (2013-2015) şi măsurile de consolidare a procesului pentru etapa următoare. 
       Raportor: Ministerul  Finanţelor. 
 

2. Aprobarea componenţei grupurilor de lucru pentru elaborarea CBTM (2014-2016)  
     Raportor: Ministerul  Finanţelor. 
 

3. Priorităţile de politici publice pentru anii 2014-2016 
    Raportor: Cancelaria de Stat  
                   

4. Prognoza macroeconomică preliminară pentru anii 2014-2016 (informație succuintă) 
   Raportor: Ministerul  Economiei 
 

5. Alte chestiuni 

2.  
22 

Februarie 
2013 

 
1. Prezentarea şi coordonarea prognozei indicatorilor macroeconomici pe anii 2014-2016 

     Raportor: Ministerul  Economiei 
 
2. Prezentarea obiectivelor preliminare în domeniul politicii fiscale şi administrării fiscale pe anii 2014-2016 

     Raportor: Ministerul  Finanţelor. 
 

3. Prezentarea estimărilor de venituri ale bugetului public național pe anii 2014-2016 
          Raportor: Ministerul  Finanţelor 

3.  
 

11 martie 
2013 

 
1. Prezentarea şi coordonarea obiectivelor politicii fiscale şi a politicii de administrare fiscală pe anii 2014-

2016. 
          Raportor: Ministerul  Finanţelor 
 
2. Prezentarea și coordonarea obiectivelor pe termen mediu în domeniul datoriei de stat pe anii 2014-2016 
          Raportor: Ministerul  Finanţelor 
 
3. Prezentarea versiunii preliminare a cadrului general de resurse financiare publice pe anii 2014-2016 
         Raportor: Ministerul  Finanţelor 
 
4. Audierea activităţii grupurilor de lucru  sectoriale. Raportorii urmează să prezinte o informaţie succintă 

despre şedinţele petrecute, progresul realizat în procesul de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli, 
problemele identificate, si acţiunile de viitor.  

         Raportori: Președinții grupurilor sectoriale 
4.  

15 martie 
2013 

1. Audierea președinților grupurilor sectoriale de lucru privind implementarea strategiilor sectoriale de 
cheltuieli elaborate in contextul CBTM (2012-2014) și privind proiectele strategiilor sectoriale de 
cheltuieli  pentru CBTM (2014-2016). 

         Raportori: Președinții grupurilor sectoriale 
5.  

22 martie 
2013 

 
1. Prezentarea și coordonarea cadrului general de resurse financiare publice pe anii 2014-2016                              

               Raportor: Ministerul  Finanţelor 
2. Prezentarea și coordonarea priorităților de alocare a resurselor și limitelor sectoriale de cheltuieli pe 

anii 2014-2016 
                 Raportor: Ministerul  Finanţelor 

6. 2 aprilie 
2013 

 
1. Prezentarea și coordonarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe anii 2014-2016 

 Raportori: președinții grupurilor sectoriale 
7.  8 aprilie 

2013 
 
1. Prezentarea Documentului CBTM 2014-2016 

                 Raportor: Ministerul  Finanţelor 
 


