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Anexa nr.1 
la procesul-verbal al şedinţei 

 Grupului Coordonator  CBTM 
nr_____ din ________________ 2013  

 

Raport de evaluare  

a procesului Cadrului bugetar pe termen mediu (2013-2015) 

Introducere 
 

1. Prezentul Raport conţine o evaluare a aspectelor organizatorice, procedurale şi metodologice 
ale procesului de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu (în continuare – CBTM) 
pentru anii 2013-2015, identifică rezultatele pozitive şi problemele majore, care urmează a fi 
adresate în cadrul exerciţiului de elaborare a CBTM (2014-2016). În rezultatul analizei 
problemelor şi cauzelor identificate, Raportul prezintă şi un set de propuneri pentru 
consolidarea procesului CBTM. 

 
2. Raportul este elaborat în conformitate cu Calendarul intern de acţiuni al Ministerului 

Finanţelor pentru elaborarea CBTM şi a proiectului de buget, se elaborează anual şi are drept 
scop perfecţionarea continuă a procesului de planificare strategică a bugetului pentru a 
asigura un suport temeinic implementării agendei de politici a Guvernului. 

 
3. În general, procesul şi conţinutul CBTM (2013-2015) a înregistrat o îmbunătăţire uşoară 

manifestată, în special, printr-o corelare mai stînsă între cadrul priorităţilor de politici şi cel 
al resurselor bugetare disponibile, precum şi – o activizare a grupurilor de lucru tehnice şi 
sectoriale. În acelaşi timp, unele aspecte ale CBTM au fost influenţate negativ de evoluţiile 
economice instabile şi calitatea propunerilor de politici, în special, fiscale şi vamale, 
parvenite din partea partenerilor sociali, dar şi a unor autorităţi publice. Acestea, precum şi 
alte particularităţi ale procesului CBTM (2013-2015) îşi găsesc o reflectare detaliată în 
capitolele ce urmează.       

 

I. Realizări  
 
Evaluarea generală a procesului CBTM din anul 2012 permite de constatat, că se observă o 
consolidare a CBTM atît ca conţinut, cît şi ca proces. Prin intermediul CBTM se facilitează 
elaborarea şi promovarea proiectului de buget, acesta creînd un suport analitic şi o bază informativă 
solidă în procesul discuţiilor asupra propunerilor de buget. Principalele realizări în anul curent sînt: 
 

(i) Obiectivele CBTM (2013 – 2015) au fost discutate atît in cadrul instituțional obișnuit, 
dar și cu implicarea societății civile: Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP și 
alte organizații non-guvernamentale. În conformitate cu activităţile din calendarul de 
elaborare a CBTM, Ministerul Finanţelor, a anunţat despre iniţierea procesului de 
elaborare a CBTM (2013-2015) şi a invitat autorităţile publice, partenerii sociali, 
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asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii 
mediului de afaceri şi alte părţi interesate să prezinte propuneri şi sugestii pentru 
elaborarea documentului respectiv, în special, la politicile bugetar-fiscale şi vamale, 
precum şi administrării fiscale şi vamale. Obiectivele politicii fiscale şi politicii 
vamale pe anii 2013 – 2015 au fost examinate atit în cadrul grupului de lucru 
responsabil de cadrul macroeconomic, politică fiscală și vamală și cadrul resurselor, 
cît și în cadrul ședinței Grupului Coordonator pentru elaborarea CBTM (în 
continuare-Grupul Coordonator). De asemenea, Centrul Analitic Independent 
EXPERT-GRUP a organizat o masa rotunda în cadrul căreia Ministerul Finanțelor a 
prezentat și discutat cu organizațiile societății civile proiectul CBTM (2013-2015). 

 
 Analiza CBTM a fost consolidată şi extinsă, cuprinzînd o informația privind sinteza 

impactului principalelor politici asupra alocării resurselor  bugetului public național 
pe fiecare sector în parte.  

 Analiza sectorială şi practica de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli a 
fost dezvoltată şi extinsă, cuprinzînd domeniul energetic și domeniul infrastructurii 
calităţii şi protecţiei consumatorilor. Astfel, în CBTM (2013-2015) au fost 
elaborate strategii sectoriale de cheltuieli pentru 15 domenii. 

 Îmbunătățirea activității grupurilor de lucru, în special, celor sectoriale. Grupurile 
de lucru au fost convocate cu participarea majorității reprezentanților și cu 
participarea conducerii/factorilor de decizie la ședințele de lucru. Ca rezultat, 
calitatea materialelor prezentate de către autoritățile publice centrale, în special, a 
strategiilor sectoriale de cheltuieli s-a îmbunătățit. 

 Autoritățile  publice au dat dovadă de un grad mai mare de responsabilitate,  
asigurînd continuitate și consecvență a măsurilor de politică în domeniul 
cheltuielilor publice și prezentarea, în mare măsură, a strategiilor sectoriale de 
cheltuieli cu respectarea limitelor de cheltuieli. 

 Comparativ cu anul precedent,  în toate strategiile sectoriale de cheltuieli au fost 
evidenţiate acţiunile asumate în Programul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2011-2014 „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, 
Bunăstare” şi unele acţiuni de eficientizare şi redistribuire a alocărilor de resurse în 
cadrul programelor. Dar, cu toate acestea, legătura între priorităţile de politică şi 
alocarea resurselor este înca slabă. 

II.  Probleme și impedimente 
 

Motivele pentru reţinerile în finalizarea documentului CBTM pentru perioada menționată și 
neaprobarea acestuia au avut un caracter mai complex şi sistematic şi de aceea vor trebui să fie 
adresate în procesul de  planificare și elaborare a CBTM (2014-2016). În continuare sînt expuse 
principalele probleme și impedimente, care au avut un impact semnificativ asupra procesului şi 
calităţii CBTM.  

În conformitate cu Planul de acţiuni pentru elaborarea CBTM şi a proiectului de 
buget, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006, Ministerul 
Finanţelor a inițiat procesul de elaborare a CBTM la 27 decembrie 2011. Însă, în 
pofida încercărilor de a respecta termenele Planului de acţiuni privind elaborarea 
CBTM, ca şi în anii precedenţi, cu regret, nu s-a reuşit de a se încadra în graficul 
(orarul) stabilit de elaborare a CBTM. Prima ședința a Grupului Coordonator a avut 
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loc la 3 februarie 2012. Întrucit termenul stabilit de 23 ianuarie 2012 de prezentare  
a propunerilor şi sugestiilor pentru elaborarea documentului respectiv, în special, la 
politicile bugetar-fiscale şi vamale, precum şi administrării fiscale şi vamale, de 
către autorităţile publice, partenerii sociali, asociaţiile reprezentanţilor autorităţilor 
locale, organizaţiile societăţii civile, agenţii mediului de afaceri şi alte părţi 
interesate nu a fost respectat, în cele din urmă acesta a fost prelungit aproape cu o 
luna.  Această tergiversare a redus considerabil utilitatea documentului CBTM care 
trebuie să reprezinte un cadru de ghidare a procesului de elaborare a bugetului 
anual. Unele din cauzele tergiversării au fost: (i) prezentarea întârziată a 
propunerilor, în special, la politicile bugetar-fiscale şi vamale, precum şi 
administrării fiscale şi vamale, (ii) procesul complicat de coordonare a deciziilor 
atît în ce priveşte politica fiscală, cît şi politicile sectoriale, și (iii) necesitatea 
revizuirii și coordonarea estimărilor actualizate ale indicatorilor macroeconomici cu 
partenerii externi de dezvoltare, conjunctura economică nefavorabilă (instabilă).  
 

Evaluarea procesului de elaborare a CBTM a evidenţiat necesitatea unei consultări 
mai bune cu Guvernul la o etapă mai anterioară în procesul pregătirii CBTM. Însă, 
procesul complicat de coordonare şi luare a deciziilor la nivel de Guvern, în ce 
priveşte politica fiscală şi politicile sectoriale de cheltuieli pe termen mediu, este 
dificil şi duce la tergiversarea procesului. Mai mult, în procesul de luare a deciziilor 
este diminuat rolul Grupului Coordonator CBTM, ca organ consultativ, rolul căruia 
este de a discuta principalele momente ale CBTM, de a analiza şi a propune 
Guvernului opţiunea cea mai bună. Guvernul, la rîndul său, ia decizia finală, însă, 
spre regret, nu întotdeauna ţine cont de opinia Grupului Coordonator. Grupul 
Coordonator, ca organ consultativ în domeniul respectiv, este format din 
reprezentanţi ai Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, autorităţilor publice 
centrale şi locale, precum şi ai partenerilor sociali.  
E de menționat, că o funcţie importantă a CBTM este de a servi drept cadru 
strategic pentru  elaborarea ulterioară a bugetului. De aceia, este foarte important ca 
acele propuneri de politică incluse în CBTM, să fie luate în consideraţie şi să fie 
promovate şi acceptate în procesul examinării bugetului la diferite niveluri şi 
adoptării acestuia de către Parlament. Actualmente încă nu este conștientizată pe 
deplin această necesitate, fiind înaintate propuneri de modificare a politicii fiscale, 
ceea ce nu corespunde principiilor CBTM. 
 
În procesul de elaborare a CBTM (2013-2015) ca și în procesul CBTM (2012-
2014), s-a atestat activitatea nesistemică a Grupului Coordonator. La acest capitol e 
de menţionat, că în cadrul şedinţelor grupului, practic pe majoritatea problemelor 
puse în discuţie, în cadrul grupului nu se ajunge la un consens. În cele din urmă 
dezacordurile fiind transferate la Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri 
Colective şi Guvern, fapt ce descreditează activitatea Grupului Coordonator, şi, 
respectiv, a documentului CBTM.  Mai mult, ca atăt, partenerii sociali  practic au 
aceiaşi reprezentanţi atît în Grupul Coordonator, cît şi în Comisia Naţională pentru 
Consultări şi Negocieri Colective.   
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De asemenea, rămine a fi o problema în continuare pasivitatea participanţilor la 
procesul CBTM cit si a societății civile, de a înainta propuneri de politică bugetar-
fiscală şi vamală. Totodată, calitatea propunerilor care au parvenit lasă de dorit, 
acestea fiind neconstructive şi nerealiste, fără argumentare economică, fiscală şi 
socială. Toate propunerile prezentae se rezumă la diminuarea poverii fiscale şi 
majorarea cheltuililor bugetare, pe cind angajamentele existente consumă majoritatea 
resurselor suplimentare ale CBTM. În rezultat, examinarea acestor propuneri şi 
pregătirea raspunsurilor necesită timp, resurse umane suplimentare și, de asemenea, 
îngreunează procesul de luare a deciziilor.  

E de menționat, că în procesul de elaborare a CBTM (2013-2015), la prima etapa au 
parvenit propuneri numai din partea Uniunii Asiguratorilor din Moldova.   

 

Dat fiind că conjunctura economică atit la nivel regional, cît şi internă a fost şi este 
una nefavorabilă, prognoza ritmurilor de creştere a economiei naţionale pe parcurs a 
fost supusă revizuirii de mai multe ori. Ca urmare, au avut loc întârzieri la 
coordonarea estimărilor actualizate ale indicatorilor macroeconomici cu partenerii 
externi de dezvoltare și luare a deciziilor privind politicile bugetar-fiscale. În 
consecinţă, proiectul CBTM (2013-2015) a fost elaborat în baza estimărilor 
indicatorilor macroeconomici prezentați în luna mai, astfel ca revenind la 
reexaminarea acestor indicatori macroeconomici în luna noiembrie, aceştea să suporte 
modificări semnificative.  

În acest context se evidențiază anumite rezerve, care urmează a fi valorificate sau 
perfecţionate în continuare. Acestea se referă, în fond, la calitatea prognozelor 
elaborate, precum şi la nivelul de utilizare a capacităţilor modelului de prognoză 
macro-economic. De asemenea, e de menționat că, 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 preliminari, ce a rezultat în prognoze mai 
puţin consecvente (realiste), cu impact asupra estimărilor cadrului macro-fiscal, care 
ulterior au necesitat a fi ajustate. 

 
De asemenea, la acest capitol este necesar de a menționa și 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. În legătură cu 
necesitatea coordonării unor indici financiari cu misiunea FMI, CBTM (2013-15) a 
fost finalizat cu întârziere. 

 

Un alt domeniu care necesita a fi dezvoltat în continuare la etapa de elaborare a 
CBTM, îl constituie analiza cheltuielilor cu caracter intersectorial. An de an, în 
documentele CBTM acestui subiect i-a fost dedicat spaţiu de analiză, pornind de la 
faptul că CBTM este un instrument şi un mediu în care problemele se identifică şi se 
propun soluţii. Totodată, în pofida eforturilor depuse, realizările obţinute au fost 
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modeste şi nu s-au atins obiectivele stabilite, atît în domeniul analizei cheltuielilor de 
personal, cît și în domeniul investițiilor publice. 

Cadrul legal privind salarizarea continuă să prezinte o provocare în procesul 
elaborării CBTM, luînd în considerare cadrul limitat de resurse disponibil pentru 
acoperirea costurilor care se impun. Cu toate că, prin aprobarea noii legi de salarizare 
în sectorul bugetar s-a ajuns la un consens politic şi s-a întrodus mai multă stabilitate 
în politica salarizării, în anii următori aceasta va consuma o parte considerabilă a 
resurselor şi va limita posibilităţile de finanţare de la buget a altor priorităţi de 
cheltuieli. În condiţiile constrângerilor financiare, care vor persista şi în anii următori, 
precum şi pentru a putea susţine în continuare această reformă costisitoare, trebuie de 
conştientizat necesitatea raţionalizării sectorului public în întregime, nu numai a 
administraţiei publice centrale, astfel, încât o parte a costurilor majorărilor salariale să 
fie acoperită din contul reorganizărilor şi optimizării numărului de personal în 
sectorul public. Nivelul înalt al cheltuielilor de personal şi deficienţele sistemului 
actual de salarizare este şi pe agenda partenerilor noştri de dezvoltare, fapt ce 
confirmă încă o dată importanţa stabilirii unui control mai strict al cheltuielilor de 
salarizare, în special, în procesul de planificare a acestora, precum şi necesitatea 
întreprinderii unor măsuri concrete pentru a spori eficacitatea şi transparenţa 
sistemului de salarizare în sectorul bugetar. 

 

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 din surse interne şi externe. 
Cu toate că în contextul CBTM (2013-2015) curent s-a încercat de a stabili clar 
priorităţile în domeniul investiţiilor publice, aria de cuprindere a analizei a fost 
destul de limitată, iar prognozele de cheltuieli la acest capitol n-au putut reflecta 
destul de clar aceste priorităţi pe termen mediu. Aceasta a fost determinat de: (i) 
resursele interne destul de limitate şi cerinţe exagerate; (ii) incertitudinea privind 
capacităţile de realizare a  proiectelor investiţionale finanţate din surse externe; (iii) 
necesitatea finalizării anumitor obiecte deja începute. Astfel, structura cheltuielilor 
pentru investiţii va putea fi schimbată treptat, concomitent cu îmbunătăţirea 
metodelor şi mecanismelor de gestionare a acestora.  

 
Angajamentele existente de cheltuieli consumă majoritatea resurselor suplimentare 
ale CBTM şi limitează posibilităţile de finanţare a unor noi priorităţi de politici. 
Politicilor noi în perioada anilor 2013-2015 le revine un spaţiu limitat – intre 0,5%-
4,0%.  
 
Cu toate că în anul de referinţă s-a simţit o îmbunătățire în activitatea grupurilor de 
lucru, rolul acestora a fost diminuat la etapa finală. Astfel, grupurile de lucru, 
practic, şi-au încetat activitatea după ce au prezentat Ministerului Finanţelor 
politicile sectoriale şi propunerile de cheltuieli. Din cauza constrăgerilor de timp 
determinate de nerespectarea calendarului de elaborare şi prezentare a CBTM, 
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ajustarea priorităţilor de politici la limitele  de cheltuieli stabilite, în majoritatea 
cazurilor, s-a făcut fără o consultare cu grupurile de lucru respective. 
 
Un alt impediment, care conduce la prezentarea cu întârziere a CBTM, o constituie 
și unele dificultăţi logistice la elaborarea, finalizarea şi publicarea CBTM. Aceasta 
a fost motivat şi de volumul documentului, precum şi de cerinţele pentru pregătirea 
acestuia în limbile română şi rusă. În realitate, CBTM este foarte voluminos și 
multe din anexele pe care le conține, reprezintă produsele unui proces de lucru 
foarte minuţios şi analitic, în baza căruia au fost făcute propunerile CBTM şi sunt 
destinate pentru un cerc mai limitat de utilizatori. Includerea acestora în 
documentul de bază CBTM uneori este  inutilă, obţinând în cele din urmă un 
document exagerat de voluminos, întocmirea căruia necesită timp suplimentar,  
ceea ce contribuie la întârzieri în finalizarea CBTM şi prezentarea acestuia 
Guvernului şi publicului larg. 
 

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.  

De asemenea, există încă deficiente în 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, continuă 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.  
 
 

III. Propuneri şi recomandări 
În continuare se prezintă o serie de propuneri și recomandări în scopul îmbunătăţirii și consolidarii  
procesului CBTM pentru pentru ciclul bugetar următor. 

 
În scopul îmbunătăţirii procesului decizional şi încadrării în graficul stabilit de 
elaborare şi aprobare a CBTM, se propune discutarea la Guvern a direcţiilor 
principale cu privire la politica fiscală şi priorităţile de cheltuieli pe termen mediu la 
o etapă cît mai timpurie sau chiar la începutul procesului CBTM. Pentru aceasta se 
propune următoarele: 

i. organizarea, la o etapă iniţială a procesului CBTM, a unor consutări cu Prim- 
ministru, în cadrul cărora să se discute şi să fie agreate obiectivele privind 
principalele modificări de politică bugetar-fiscală (politica fiscală, asigurările 
medicale şi sociale, datoria de stat, salarizarea, investiţiile, etc.), astfel încît 
acestea, să ghideze Ministerul Finanţelor şi Grupul Coordonator  în procesul 
de pregătire a CBTM următor.  
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ii. Ministerul Economiei, să inițieze coordonarea indicatorilor macroeconomici 
cu partenerii de dezvoltate la o etapa mai timpurie. Poate ar fi cazul de a 
coordona unii indicatori on-line.  

iii. atenţionarea factorilor de decizie de la Guvern asupra rolului CBTM în ciclul 
bugetar şi necesitatea aprobării acestuia pînă la demararea procesului de 
elaborare a bugetului. 

 
În scopul eficientizării proceslui de elaborare a CBTM, Grupul Coordonator va 
asigura monitorizarea și analiza activităților realizate în prosesul de elaborare a 
CBTM (2014-2016). În acest  scop, se propune ca:    

i. Ministerul Finanțelor să elaboreze și să prezinte în cadrul primei ședințe a 
Grupului Coordonator CBTM calendarul/graficul preventiv de ședințe a 
Grupului Coordonator și principalele subiecte care urmează a fi puse în 
discuție; 

ii. de a audia periodic in cadrul ședințelor Grupului Coordonator activitatea 
grupurilor de lucru și celor sectoriale.   

Ministerul Finanțelor recunoaște, că organizarea bună este pilonul de bază în 
derularea procesului. La acest capitol se propune o responsabilizare mai mare din 
partea Ministerului Finanțelor, fiind mai insistent în respectare calendarului bugetar 
de către toți participanții la proces.  
 
În scopul eficientizării procesului de elaborare a CBTM şi sporirii utilităţii acestuia, 
se propune revizuirea structurii şi optimizarea conținutului acestuia. Documentul 
CBTM trebuie să fie mai scurt, conţinînd cîteva anexe principale, iar conţinutul 
documentului să fie mai strategic. Un document mai concis va contribui la 
evidenţierea rolului acestuia în prezentarea unui cadru strategic la pregătirea 
bugetului. Astfel, în acest scop se propune divizarea documentului în două parți: 
partea generală (de bază), care necesită aprobarea de către Guvern, și partea 
analitică, sectorială (note tehnice, strategii sectoriale de cheltuieli), care servesc mai 
mult fundamentare a CBTM  și după discutare la Crupul Coordonator să fie plasate 
pe paginile web ale Ministerului Finanțelor și ministerelor ramurale. 

 
Dat fiind că în anul 2012 prognoza indicatorilor macroeconomici a suportat 
modificări după aprobarea acesteia de către Grupul Coordonator, aceasta a constituit 
un factor care a provocat neîncadrarea în termenul stabilit pentru elaborarea CBTM.  
Pe viitor se recomandă ca Ministerul Economiei să consolideze analiza evoluțiilor 
economice curente și capacităților de prognoză a indicatorilor macroeconomici. De 
asemenea, urmează să fie consolidată argumentarea asumărilor în procesul de 
elaborare  a scenariilor de prognoză macroeconomică operativă și prognozelor 
elaborate și o conlucrare mai bună cu instituțiile interesate.  
Ministerul Economiei va lansa implicarea instituțiilor științifice publice, precum și 
va propune instituțiilor specializate din mediul privat să participe în acest proces cu 
propriile scenarii.  
De asemenea, Ministerul Economiei trebuie sa acorde o atenţie mai mare analizei de 
sensibilitate a prognozelor şi a riscurilor ce ar putea influenţa semnificativ 
prognozele. 

   
 

Activitatea 
Grupului 
Goordonator  

Strusctura 
și conținutul 
documentului 

Prognoza 
macroeconomică 
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                    Consolidarea procesului de planificare strategică sectorială prin:   
i. creșterea calității analizei programelor de cheltuieli și identificarea 

economiilor de la sporirea eficienței și eficacității acestora; 
ii. identificarea și selectarea priorităților de politici sectoriale conforme 

priorităților strategice ale Guvernului și cu respectarea limitelor de cheltuieli; 
iii. intensificarea și eficientizarea conlucrării cu autoritățile publice centrale care 

gestionează programe de cheltuieli în cadrul sectorului; 
iv. extinderea analizei și planificării strategice și asupra altor sectoare. La 

iniţiativa Ministrului Economiei se propune extinderea practicii de elaborare a 
strategiilor sectoriale de cheltuieli asupra cheltuielilor în domeniul dezvoltării 
sectorului privat.  

 
Pentru a asigura ca resursele financiare limitate, ce sunt disponibile pentru investiţii 
de capital, să fie prioritizate şi folosite eficient, ar fi recomandată o revizuire a 
portofoliului existent de proiecte pentru a determina dacă raţionalizarea acestuia 
este justificată.  Ar fi mult mai benefic dacă resursele vor fi îndreptate spre 
proiectele prioritare, ce au şanse rezonabile de a fi finalizate în cadrul pachetului de 
resursele disponibile, decât  "menţinerea" proiectelor existente pe un termen 
nelimitat, care nu vor oferi nici un beneficiu economic pentru viitorul 
previzibil. Totodată, poate exista o nedorinţă de a abandona proiectele pentru care 
déjà s-au  cheltuit resurse. Totuşi, acest lucru ar putea fi necesar pentru a asigura 
utilizarea cea mai avantajoasă, din punct de vedere economic, a resurselor 
investiţionale viitoare.  
Astfel, este necesar elaborarea și aplicarea unei metodologii privind planificarea 
proiectelor de investiții capitale în instituții, care să asigure direcționarea resurselor 
bugetare către proiectele prioritare. 
  
Participanţii la procesul CBTM (APC, APL, partenerii sociali, organizaţiile 
neguvernamentale, etc) urmează să asigure o argumentare temeinică a propunerilor 
referitoare la politicile bugetar-fiscale şi vamale. Totodată, la elaborarea 
propunerilor respective urmează să se ţină cont  de spaţiul fiscal limitat. 
 

 
 
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. De asemenea, se 
recomandă o colaborare mai strînsă între direcţiile finanţelor de ramură ale 
Ministerului Finanțelor şi grupurile de lucru pe sectoare pînă la finalizarea CBTM. 
Participarea direcţiilor de ramură a Ministerului Finanțelor la grupurile sectoriale de 
lucru este obligatorie. Direcţiile finanţelor de ramură trebuie să ghideze şi să 
consulte ministerele în elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli. 

 
 

Investițiile 
capitale 

Consolidarea 
procesului 

de planificare 
strategică 
sectorială 

Propuneri 
fundamentate 

Consolidarea 
funcţiilor şi a 

capacităţilor de 
planificare a 

politicilor 



9 
 

Dezvoltarea metodelor şi formelor de comunicare şi de diseminare a informaţiei 
despre CBTM. Organizarea unor ateliere de instruire pentru sectoarele noi cuprinse 
cu planificare strategică, prin care să fie familiarizaţi cu rolul şi funcţiile CBTM în 
procesul bugetar, responsabilităţile şi procedurile, cerinţele privind formatul şi 
conţinutul strategiilor sectoriale de cheltuieli. Direcţiile finanţelor de ramură ale 
Ministerului Finanţelor, în special formatorii instruiţi, urmează să joace rolul cheie 
în aceste ateliere (consultanţii Proiectului MFP ar putea contribui la organizarea 
acestor ateliere de instruire). 

Îmbunătățirea 
procesului de 
comunicare 


