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Unele recomandări  

cu privire la elaborarea sau actualizarea strategiilor sectoriale de cheltuieli în contextul  

Cadrului bugetar pe termen mediu (2014-2016) 

Introducere 

1. În procesul de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (2014-2016) - (în continuare - 
CBTM), strategiile sectoriale de cheltuieli urmează a fi revizuite şi actualizate cuprinzând un an nou. 
Drept bază pentru revizuirea/actualizarea strategiilor sectoriale de cheltuieli în contextul CBTM 
(2014-2016) vor servi strategiile sectoriale de cheltuieli din Cadrul bugetar pe termen mediu (2013-
2015). Variantele finale ale strategiilor sectoriale de cheltuieli elaborate in contextul CBTM (2013-
2015) pot fi consultate la adresa:  http://www.minfin.md/ro/middlecost/cctm2013/. 

2. Luînd în considerare posibilităţile limitate pentru majorarea în continuare a cheltuielilor publice  şi 
necesitatea de a susţine priorităţile care urmează a fi identificate în contextul Strategiei Naționale de 
Dezvoltare „Moldova 2020”, Guvernul prin intermediul CBTM evidenţiază necesitatea axării pe 
sporirea eficacităţii şi eficienţei programelor existente de cheltuieli şi redirecţionarea mijloacelor către 
cele mai prioritare. Astfel, utilizarea mai eficace a resurselor existente va avea un rol vital în realizarea 
unor îmbunătăţiri durabile a serviciilor publice pe termen mediu.  

3. Din aceste considerente, în CBTM pentru 2014-2016 se pune un accent sporit pe identificarea 
economiilor în urma eficientizării utilizării resurselor, prin care serviciile publice ar putea fi prestate 
mai calitativ cu aceleaşi costuri sau, chiar mai mici. Mai mult,o parte a serviciilor care sînt neefective 
din perspectiva corespunderii cu obiectivele şi priorităţile de dezvoltare a sectoarelor se vor stopa. 
Identificarea măsurilor de economisire a resurselor este încurajată de faptul că economiile rezultate vor 
fi disponibile pentru finanţarea  noilor priorităţi de politici în domeniul dat la propunerile autorităţilor 
publice. 

4. Elaborarea limitelor de cheltuieli pentru anii 2014-2016 s-a efectuat prin estimarea liniei de bază și 
a măsurilor de politici noi. La fel ca și pentru anul bugetar 2013, linia de bază pentru anii 2014-2016, 
care reprezintă costurile pentru menţinerea intactă a politicilor din anul 2013, a identificat insuficiența 
resurselor bugetare pentru menținerea integrală a politicilor curente. În aceste condiții, fără 
identificarea măsurilor de eficientizare nu există resurse financiare libere pentru finanțarea politicilor 
noi. Astfel, pe termen mediu, se menţine cerinţa de eficientizare a utilizării resurselor disponibile, iar 
autorităţile publice sunt solicitate să efectueze analiza eficacităţii programelor existente de cheltuieli 
sectoriale, pentru a identifica măsurile realiste, care pot rezulta în economii de resurse pentru a fi 
îndreptate la priorităţile determinate în documentele strategice.  Factorii comuni, care au determinat 
limitele de cheltuieli pentru anii 2014-2016 au fost: 

a) costul revizuit al angajamentelor curente (factorii de natură tehnică, în mod special, 
indexarea cheltuielilor pentru mărfuri și servicii); 

b) finanțarea măsurilor prioritare, conform documentelor de politici și acordurilor 
încheiate cu partenerii de dezvoltare; 

c) politica în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar. 
  

5. Principalele aspecte de care trebuie de ţinut cont în procesul de actualizare/revizuire a strategiilor 
sectoriale de cheltuieli sunt:  

2.1. Strategiile sectoriale de cheltuieli trebuie:  

2.1.1. Să fie cuprinzătoare şi să reflecte întregul  sector şi să nu se limiteze doar la o parte 
a sectorului/domeniului de politici publice gestionat de autoritatea publică de specialitate. 
Astfel, în procesul elaborării strategiilor sectoriale de cheltuieli trebuie să fie atrase toate 
ministerele și alte autorități administrative centrale implicate în acest sector şi trebuie să 
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cuprindă toate sursele de finanţare: (i) bugetul de stat, inclusiv fondurile şi mijloacele 
speciale; (ii) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; (iii) bugetul asigurărilor sociale 
de stat şi fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală; (iv) proiectele finanțate 
din surse externe .  

2.1.2. Să fie consistente cu priorităţile stabilite în Strategia Națională de Dezvoltare 
„Moldova 2020” precum şi să derive din obiectivele și prioritățile stabilite în Programul 
de activitate al Guvernului, Planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2013-2014 elaborat 
de Cancelaria de Stat și Priorităţile de politici publice pentru anii 2014-2016, precum şi în 
acordurile negociate cu partenerii de dezvoltare a ţării.  

 
2.1.3. Să fie realiste – să ţină cont de cadrul limitat de resurse şi capacităţile de absorbţie 
a resurselor. Strategiile sectoriale de cheltuieli în sine nu reprezintă un exerciţiu de 
elaborare a politicilor, ci unul de corelare a politicilor existente cu alocaţiile de resurse.   

2.2. La identificarea măsurilor de politică propuse pentru CBTM trebuie să se țină cont de: 
2.2.1. Analiza profundă a utilizării resurselor în sectoare 
2.2.2. Aranjamentele instituţionale ale sectorului 
2.2.3. Prioritizarea măsurilor după impactul lor asupra creşterii economice şi reducerii 
sărăciei, precum şi în baza analizei cost-beneficiu 
2.2.4. Redirecţionarea resurselor de la programele mai puţin prioritare către cele cu un 
nivel mai înalt de prioritate. 

2.3. Programele/subprogramele din strategiile sectoriale de cheltuieli trebuie sa fie consecvente cu 
programele/subprogramele bugetare elaborate în contextul noii clasificaţii bugetare. La 
elaborarea programelor/subprogramelor se va utiliza Clasificația programelor nouă,  aprobată 
prin Ordinul ministrului finanțelor nr.40 din 02.04.2012. Clasificația bugetară nouă este  
publicată pe pagina web la adresa: http://www.mf.gov.md/ro/instruirea/instrprogr/clasifbuget/. 

          Totodată, programele din strategiile sectoriale de cheltuieli nu trebuie confundate cu 
programele care sunt documente de politici. 

  2.4.  Lista programelor şi a sub-programelor trebuie să fie determinate în colaborare cu autorităţile 
publice de resort. În cazul în care apare necesitatea de a crea un program/ sub-program nou 
sau se consideră necesar de modificat lista acestora, propunerile respective se discută şi se 
coordonează în prealabil cu Ministerul Finanţelor.  

6. Formatul de prezentare a strategiilor sectoriale de cheltuieli pe anii 2014-2016 va cuprinde:  

3.1.  Un rezumat succint al analizei şi tendinţelor principale ale sectorului (anexa 1) la 
începutul strategiei sectoriale de cheltuieli care să reflecte principale rezultate şi 
tendinţe ale sectorului, problemele critice de politici şi provocări ce trebuie să fie 
abordate pe termen mediu, priorităţilor de politică în domeniu, structura programelor de 
cheltuieli şi modificările principale în alocarea resurselor pentru perioada CBTM. 
Această componentă a strategiei sectoriale de cheltuieli urmează să sensibilizeze 
persoanele cu drept de decizie, precum şi persoanele cointeresate asupra problemelor şi 
realizărilor sectorului analizat. Este necesar de descris rolul şi ponderea sectorului în 
sistemul public naţional, dinamica alocaţiilor bugetare, indicatorii de performanţă ai 
sectorului. În acelaşi timp, analiza se axează pe obiectivele pe termen mediu trasate în 
conformitate cu  documentele strategice la nivel naţional, precum şi la nivel de sector, 
deja existente. Indicatorii utilizaţi în analiză trebuie să reflecte obiectivele care vor fi 
incluse în analiza programelor de cheltuieli (anexa 2). Această parte a strategiei de 
asemenea trebuie să conţină o informaţie succintă despre structura instituţională a 
sectorului (numărul total de instituţii din sector, numărul de personal din sector, 
autorităţile publice care fac parte din sector şi numărul instituţiilor din subordine) şi un 
sumar al schimbărilor instituţionale recente şi celor planificate, precum crearea, 
contopirea, lichidarea instituţiilor sau a posturilor (dacă este cazul).  

Informaţia dată va prezenta prima componentă a strategiei sectoriale de cheltuieli, care 
va fi prezentată de comun cu anexele 2 şi 3. 
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                3.2. Analiza programelor de cheltuieli din ramură (sub formă de matrice). Aceasta presupune 
efectuarea analizei pe fiecare program/sub-program identificat la activitatea anterioară. 
Analiza va cuprinde o descriere succintă a programului şi a situaţiei existente, precum şi a 
constrângerilor ce ţin de implementarea acestuia, precum şi identificarea priorităţilor pe 
termen mediu, ce vor fi folosite la determinarea volumului de resurse direcţionate 
sectorului respectiv. Pentru a oferi o analiza succinta şi pentru a reflecta legătura logică 
dintre elementele analizei, în special argumentarea obiectivelor şi a acţiunilor prioritare 
pe termen mediu, analiza ca şi în anii precedenţi se va prezenta sub formă de matrice. 
Formatul prezentării analizei sectoriale şi instrucţiunile despre completare se prezintă în 
anexa 2.    

               3.3.  Distribuirea cheltuielilor pe programe în cadrul sectorului – anexa 3. 

 

7. Cele patru secţiuni ale matricei (anexa 2) se completează pentru fiecare din programele  
identificate şi cuprind: 

4.1.  Aspecte cheie, probleme şi obiective de politici – Aceasta secţiune va fi separată in două 
părţi.   

 4.1.1. În prima parte din aceasta secţiune se va include  un rezumat al analizei situaţiei 
curente din ramura din cadrul programului/subprogramului. În special, analiza trebuie 
să cuprindă problemele stringente din cadrul programului/subprogramului, incluzînd şi 
problemele ce ţin de utilizarea eficientă a resurselor în cadrul 
programului/subprogramului. Unde este posibil, se vor prezenta indicatori măsurabili, 
(indici de reţea, state şi contingent).  

4.1.2. În partea a doua se vor include obiectivele de politici pe termen mediu ale 
programului pe perioada CBTM (2014-2016). Obiectivele specifice pentru următorii 
trei ani trebuie sa fie stabiliţi pentru fiecare program separat.  Această secţiune trebuie 
de asemenea să indice în ce mod programul contribuie la realizarea  priorităţilor pe 
termen mediu. Aceste obiective trebuie de asemenea să fie consecvente cu cele din 
cadrul documentelor de politici naționale și sectoriale. Obiectivele trebuie să fie 
măsurabile, cu un accent pe anul 2014.  

4.2. Acţiuni prioritare de politică .  Acţiunile din această secţiune vor fi divizate în:  

4.2.1 A. Acţiuni curente (reprezintă linia de bază) - se reflectă acţiunile cuprinse în linia de 
bază şi includ politicile deja adoptate în sector, care sunt menţinute în perioada de 
prognoză. De regulă, se prezintă într-o formulare generală. Dacă se consideră necesar, 
poate fi efectuată dezagregarea după structura instituţională, dacă în linia de bază se 
include sume pentru diferite instituţii sau după scopuri specifice care necesită a fi 
monitorizate separat.  

4.2.2 B. Acţiuni care vizează utilizarea mai eficace şi eficientă a resurselor. Aici se includ 
acţiuni de eficientizare, care se referă la: implementarea sistemelor informaţionale, 
reforme structurale şi reduceri de personal, raţionalizarea structurii serviciilor sociale, 
economii din serviciile comunale şi energetice în rezultatul modificării normelor 
operaţionale, înlocuirea echipamentului etc. Economiile formate ca urmare a acestor 
acţiuni vor genera un suport adiţional pentru finanţarea altor angajamente asumate sau 
a iniţiativelor (acţiunilor) noi de politică identificate pentru perioada CBTM (2014 - 
2016).  

4.2.3 C. Acţiuni noi de politică identificate pentru anii 2014-2016, ce reprezintă priorităţi 
pentru dezvoltarea domeniului de politici. Acestea trebuie să fie consistente cu 
priorităţilor stabilite în Strategia Națională de dezvoltare „Moldova 2020” precum şi 
să derive din obiectivele și prioritățile stabilite de Guvern în Programul de activitate al 
Guvernului și Planul de acțiuni a Guvernului pentru anii 2013-2014 elaborat de 
Cancelaria de Stat, priorităţile de politici publice pentru anii 2014-2016, precum şi în 
acordurile negociate cu partenerii de dezvoltare a ţării (urmează a fi evidenţiate şi a se 
face referinţă). Accentul se va pune pe identificarea unui anumit număr limitat de 
acţiuni prioritare, specifice, care pot fi monitorizate. cu scop bine stabilit şi realizabile 
în cadrul de resurse CBTM şi care duc la atingerea obiectivelor de politică din prima 
secţiune. Scopul nu este de a da o listă completă a acţiunilor, chiar dacă acestea au fost 
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aprobate prin acte normative, dar de a le evidenţia pe cele mai importante, cu un 
impact mai mare asupra obiectivelor de politică, în limita mijloacelor disponibile. 
Impactul şi utilitatea matricei depinde de gruparea şi prioritizarea listei cu propuneri 
din partea ministerelor de resort. De asemenea, este foarte important de a stabili 
termenii de implementare a acţiunilor, accentul punându-se pe activităţile ce urmează 
a fi întreprinse în 2014.  

4.2.4. La etapa de elaborare a propunerilor, autorităţile publice de specialitate vor tine cont şi 
vor evalua acţiunile aflate în proces de implementare, întru asigurarea continuităţii şi 
concordanţei acestora cu priorităţile de politici publice pentru anii 2014-2016 şi alte 
strategii şi programe  naţionale.     

4.3  Costurile acţiunilor pe ani. Analiza implicaţiilor financiare ale propunerilor identificate se 
va efectua luînd în considerare următoarele:  

 Acţiunile curente (linia de bază) se va reflecta suma totală, valoarea acţiunilor care 
rezultă din politicile curente ale sectorului. Dacă se consideră necesar, poate fi 
efectuată dezagregarea după structura instituţională, dacă în linia de bază se include 
sume pentru diferite instituţii sau după scopuri specifice care necesită a fi monitorizate 
separat; 

 Punctul de reper în procesul de evaluare a costului politicilor curente ale sectorului 
(linia de bază) constituie estimarea acestora de către Ministerul Finanţelor, în raport cu 
care, autorităţile publice centrale responsabile de sectoare (autorităţile publice centrale 
lider) în comun cu toate autorităţile implicate în implementarea politicilor sectoriale, 
vor efectua ajustările necesare determinate exclusiv de influenţa factorilor tehnici 
(inflaţia, modificarea numărului de beneficiari, finalizarea unor acţiuni în perioada de 
prognoză). La această poziţie (secţiune) nu se admite includerea şi estimarea unor 
acţiuni noi în sector.    

 Acţiunile de utilizare mai eficientă şi noi identificate vor fi incluse sub formă de sume 
ce arată majorări sau economisiri de resurse, inclusiv redistribuirile între programe 
pentru fiecare an al CBTM. Sumele indicate vor avea semnul (-) în cazul economiilor 
sau (+) în cazul finanţării adăugătoare. 

Pentru fiecare coloniţă cu denumirile „2014”, „2015” şi „2016” trebuie  inclus costul total 
al acţiunii (propunerii) identificate.  

4.4 Indicatori de performanţă. În această coloană vor fi specificaţi indicatorii care vor 
permite monitorizarea și evaluarea performanţelor. De regulă, indicatorii pot fi grupaţi în:  

i. indicatorii de eficienţă  care  caracterizează eficienţa programului/subprogramului 
şi exprimă volumul resurselor consumate (timp, cost) pentru obţinerea unei unităţi 
de produs sau rezultat. De regulă, indicatorii de eficienţă exprimă cantitatea medie 
a resurselor consumate (timp, cost) pentru obţinerea unei unităţi de produs sau 
rezultat. 

ii. indicatorii de produs ce indică cantitatea sau volumul bunurilor publice produse 
sau a serviciilor prestate în cadrul programului/subprogramului pentru atingerea 
obiectivelor. Indicatorii de produs rezultă direct din activităţile instituţiei în 
procesul de realizare a programului. Produsele sunt măsurabile atît din punct de 
vedere cantitativ, cît şi calitativ. Un indicator de produs poate să tindă la realizarea 
mai multor indicatori de rezultat. Indicatorii de produs sunt utilizaţi la evaluarea 
necesităţilor de finanţare şi pentru determinarea resurselor necesare pentru un 
program măsoară volumul sau cantitatea produselor (serviciilor) direct rezultate 
din realizarea programului;  

iii. indicatorii de rezultat care reflectă gradul de atingere a scopului şi obiectivelor 
programului/subprogramului şi caracterizează calitatea implementării acestuia. 
Indicatorii de rezultat prezintă o importanţă deosebită pentru analiza politicilor 
publice, deoarece evaluează impactul şi evidenţiază schimbările economice şi 
sociale realizate prin intermediul programului/subprogramului. Rezultatele, însă, 
uneori sunt greu de măsurat şi depind în mare parte de influenţa factorilor externi O 
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condiţie obligatorie pentru implementarea eficientă a programelor este asigurarea 
relevanţei indicatorilor de performanţă. Pentru a asigura corelarea cu documentele 
strategice la nivel naţional, aceşti indicatori trebuie să fie formulaţi în baza 
indicatorilor de performanţă din aceste documente. 

 

8. În scopul asigurării corelării măsurilor de politici propuse în CBTM cu cele stipulate în priorităţile 
de politici publice pentru anii 2014-2016 şi în documentele de politici naţionale și sectoriale, 
strategiile sectoriale de cheltuieli vor fi coordonate cu Direcţia generală coordonarea politicilor, 
asistenței externe și reforma administrației publice centrale din cadrul Cancelariei de Stat. Aceasta se 
va realiza atît prin intermediul participării reprezentantului Direcţiei generale coordonarea politicilor, 
asistenței externe și reforma administrației publice la şedinţele grupului de lucru, precum şi prin 
prezentarea nemijlocită a materialelor pentru CBTM  şi în adresa  acestei direcţii.  

 
 
 
 
 
 

. 
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Anexa 1. 
 
 
 

Strategia   

de cheltuieli  pentru sectorul (denumirea sectorului),  2014-2016 

 
 

Analiza şi tendinţele principale din sector 
 
 
 
1. Această activitate constă în pregătirea informaţiei de bază şi descrierea narativă a 

principalelor rezultate şi tendinţe ale sectorului, care va elucida în special: 
a) dimensiunea şi rolul sectorului respectiv în economie, precum şi definirea rolului statului în 

gestionarea sectorului ca prestator direct de servicii publice sau ca organ de reglementare; 
b) aria de acoperire şi rolul sectorului în sistemul public naţional, ponderea sectorului în bugetul 

public naţional, sursele de finanţare  şi dinamica alocaţiilor bugetare în ultimii ani;  
c) structura instituţională a sectorului (numărul total de instituţii din sector, numărul de personal 

din sector, autorităţile publice care fac parte din sector şi numărul instituţiilor din subordine) 
şi, după caz, un sumar al schimbărilor instituţionale recente şi a celor planificate (de ex. 
crearea, contopirea, reorganizarea, lichidarea instituţiilor sau a posturilor de funcţie;   

d) lista programelor existente în sector şi ponderea acestora în totalul cheltuielilor sectorului, 
precum şi indicatorii principali de performanţă în sector supuşi monitorizării; 

e) problemele  critice în sector şi provocările de politici ce trebuie să fie abordate pe termen 
mediu, urmând să sensibilizeze factorii de decizie şi publicul larg; 

f) obiectivele pe termen mediu trasate în conformitate cu scopurile din alte documente strategice 
la nivel naţional, precum şi la nivel de sector, deja existente. Acestea trebuie să reflecte 
obiectivele incluse în analiza programelor de cheltuieli.  

2. Descrierea trebuie să fie însoţită de diagrame, grafice, tabele, pentru a sensibiliza 
persoanele cu drept de decizie şi societatea asupra problemelor şi realizărilor sectorului analizat 
(formatul nu mai mult de 1-2 foi) 
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Anexa 2.  Analiza programelor de cheltuieli  pentru sectorul (denumirea sectorului),  2014-2016 
 

Probleme cheie/obiective de politici 
 

Acţiuni prioritare pentru atingerea obiectivelor 
 

Costurile acţiunilor pe ani (mii. lei) 
 

Indicatorii de monitorizare  
 2014  2015  2016 

Denumirea  programului/subprogramului:  <<denumirea  şi descrierea succinta a programului/subprogramului ( ce activităţi  include acest program) 
Scopul programului/subprogramului: 
A. Probleme cheie: 
 va  cuprinde un rezumat al analizei situaţiei 

curente din ramură. În special, analiza trebuie 
să cuprindă problemele stringente din ramură, 
incluzînd şi problemele  ce ţin de utilizarea 
eficientă a resurselor în ramură. Unde este 
posibil, se vor prezenta indicatori măsurabili,  
(indici de reţea, state şi contingent).   

B. Obiective de politici pe  termen mediu 
   va  include obiectivele de politici pe termen 

mediu ale programului pentru perioada 
CBTM. Obiectivele specifice pentru următorii 
trei ani trebuie să fie identificate pentru 
fiecare program individual. Această secţiune  
trebuie  de asemenea să indice în ce mod 
programul contribuie la realizarea  
priorităţilor de politici publice pentru anii 
2014-2016 stabilite în acest sens de către 
Guvern precum şi să derive din obiectivele 
stabilite în Programul de activitate al 
Guvernului, și Planul de acțiuni a Guvernului 
pe anii 2013-2014, precum şi în acordurile 
negociate cu partenerii de dezvoltare a ţării.  
Obiectivele trebuie să fie măsurabile, cu un 
accent pe anul 2014. 

Informaţia inclusă în această secţiune va servi în 
calitate de temei  pentru acţiuni de politici enumerate 
în secţiunea  2. 

 

A. Acţiuni curente. Aici se cuprind (într-o singură poziţie) 
toate  acţiunile care rezultă din politicile deja adoptate în 
sector şi care necesită a fi menţinute în perioada de 
prognoză.   
 B. Acţiuni ce duc la o utilizare mai eficace şi eficientă a 
resurselor, susţinând finanţarea noilor iniţiative de politici 
(acţiuni). Aici se includ acţiuni de eficientizare, care se 
referă la: implementarea sistemelor informaţionale, reforme 
structurale şi reduceri de personal, raţionalizarea structurii 
serviciilor sociale, economii din serviciile comunale şi 
energetice în rezultatul modificării normelor operaţionale, 
înlocuirea echipamentului etc. Economiile formate ca urmare 
a acestor acţiuni vor genera un suport adiţional pentru 
finanţarea altor angajamente asumate sau a iniţiativelor 
(acţiunilor) noi de politica identificate pentru perioada 
CBTM (2014 - 2016). 
C. Acţiuni nou identificate pentru anii 2014-2016, ce 
reprezintă priorităţi pentru dezvoltarea ramurii. Acestea 
trebuie să fie consistente cu priorităţile stabilite în Strategia 
Națională de Dezvoltare „ Moldova 2020” precum şi să 
derive din obiectivele stabilite în Programul de activitate al 
Guvernului, Planul de acțiuni a Guvernului pe anii 2013-
2014, priorităţile de politici publice pentru anii 2014-2016, 
precum şi în acordurile negociate cu partenerii de dezvoltare 
a ţării (urmează a fi evidenţiate şi a se face referinţă). 
Accentul se va pune pe identificarea unui anumit număr 
limitat de acţiuni prioritare, specifice şi care pot fi 
monitorizate. Este foarte important de a stabili termenii de 
implementare a acţiunilor, accentul punându-se pe 
activităţile ce urmează a fi întreprinse în 2014.  

Această  secţiune trebuie să identifice acţiunile de politici la 
nivel de sector identificate pentru realizarea obiectivelor 
enumerate în secţiunea 1 (legătura intre Probleme cheie-
obiective pe termen mediu - Acţiuni de politica). Scopul nu este 
de a da o listă completă a acţiunilor, dar de a le evidenţia pe 
cele mai importante. Trebuie indicat costul acţiunilor 
identificate şi termeni limită de realizare, accentul punându-se 
pe activităţile ce urmează a fi întreprinse în 2014. 

Analiza implicaţiilor financiare ale 
propunerilor identificate se va efectua luînd 
în considerare următoarele:  

 Acţiunile curente (linia de bază) se va 
reflecta suma totală, valoarea acţiunilor 
care rezultă din politicile curente ale 
sectorului; 
 Punctul de reper în procesul de 

evaluare a costului politicilor 
curente ale sectorului (linia de 
bază) constituie estimarea acestora 
de către Ministerul Finanţelor, în 
raport cu are, autorităţile publice 
centrale responsabile de sectoare 
(autorităţile publice centrale lider) 
în comun cu toate autorităţile 
implicate în implementarea 
politicilor sectoriale, vor efectua 
ajustările necesare determinate 
exclusiv de influienţa factorilor 
tehnici (evoluţia, modificarea 
numărului de beneficiari, 
finalizarea unor acţiuni în 
perioada de prognoză).   

 Acţiunile de utilizare mai eficientă şi 
noi identificate vor fi incluse sub formă 
de sume ce arată majorări sau 
economisiri de resurse, inclusiv 
redistribuirile între programe pentru 
fiecare an al CBTM. Sumele indicate 
vor avea semnul (-) în cazul 
economiilor sau (+) în cazul finanţării 
adăugătoare. 

 Pentru fiecare coloniţă cu denumirile 
„2014”, „2015” şi „2016” trebuie  
inclus costul total al acţiunii 
(propunerii) identificate.  

 

 
Această secţiune va indica indicatorii de 
monitorizare și evaluare pentru fiecare 
program. 
Indicatorii trebuie să fie focusaţi pe eficacitate, 
eficienţă şi programele de cheltuieli şi nivelul 
de implementare. Se recomandă ca fiecare 
program să aibă trei indicatori: 
  Indicatori de rezultat 
  Indicatori de produs  
  Indicatori de eficienţă 

Exemple de Indicatori de rezultat 
• Procentul (%) de colectare a taxelor la timp, 

administrate de oficiile fiscale; 
• Ponderea medicamentelor GMP (Reguli de bună 

practică de fabricare) procurate centralizat;  
• Ponderea copiilor participanţi la activităţile 

extraşcolare faţă de anul precedent. 
     Exemple de Indicatori de produs 
• Numărul total al impozitelor colectate, achitate în 

termen; 
• Suma totală a impozitelor colectate, achitate în 

termen; 
• Numărul laboratoarelor create; 
• Numărul copiilor ce participă la activităţile 

extraşcolare la o unitate de profil şi pedagocic; 
• Numărul beneficiarilor de pensii etc 
Exemple de Indicatori de eficienţă 
• Costul mediu al controlului fiscal pentru taxele 

neplătite la timp depistate; 
• Costul investiţiilor per capita; 
• Cheltuieli medii totale pentru un copil participant 

la activităţi extraşcolare; 
• Mărimea medie a pensiei 
O condiţie obligatorie pentru implementarea 
eficientă a programelor este asigurarea 
relevanţei indicatorilor de performanţă. Pentru a 
asigura corelarea cu documentele strategice la 
nivel naţional, aceşti indicatori trebuie să fie 
formulaţi în baza indicatorilor de performanţă 
din aceste documente. 
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Anexa 3. Distribuirea alocărilor de resurse pe programe/subprograme de cheltuieli în cadrul sectorului (denumirea sectorului), pe anii 2012-2016 

Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii  lei) Prognoza (mii  lei) 

 
Ponderea fiecărui program in 
suma totala a cheltuielilor din 

sector (%) 

  
2012 executat 

(darea de seama) 

2013 aprobat 
(Legea bugetului pe 

anul 2013)  

 

2014 

 

2015 

 

  2016 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Programul I.          
     Subrogramul I.         
     Subprogramul II.          
     Subprogramul III         
     Subprogramul……..          
     Subprogramul ……         
Total pe ramură (sector)         
Finanţat de la:          
Bugetul de stat total         
inclusiv:         
 cheltuieli de baza         
 fonduri şi mijloace speciale         
 proiecte investiţionale finanţate din surse 

externe         
Bugetele unităţilor administrativ - teritoriale         
Bugetul asigurărilor sociale de stat         
Fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă 
medicală         

Total pe ramură (sector)         

 


