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Cu privire la organizarea si desfasurarea 
seminarelor de instruire la nivel local privind 
metodologia de bugetare pe programe si performanta

In conformitate cu circulara nr.06/2-17 din 9 aprilie 2014 ’’Privind rezultatele 
instruirii reprezentantilor directiilor finante ale UAT asupra metodologiei bugetarii 
bazate pe programe si sarcinile imediate pentru elaborarea proiectului de buget pe anul 
2015, conform metodologiei in cauza” §i in baza demersurilor parvenite de la autoritatile 
publice locale de nivelul al doilea privind necesitatea acordarii asistentei in procesul de 
instruire la nivel local, Ministerul Finantelor anunta despre oferirea suportului aditional 
in domeniul instruirii la nivel local, privind noua metodologie de planificare bugetara pe 
baza de programe si performanta. Instruirea va avea loc in perioada 13-30 mai curent, 
conform graficului prevazut in anexa nr.l si are drept obiectiv primar -  facilitarea 
elaborarii proiectului de buget pentru anul 2015 si estimarilor pe anii 2016-2017.

Ca obiective/activitaji principale a instruirii, se prevad: (i) familiarizarea cu 
conceptul si metodologia de bugetare pe programe si performanta; (ii) structura si 
elementele bugetului bazat pe programe si performanta, regulile pentru formarea 
scopurilor, obiectivelor si indicatorilor de performanta, exemple practice din domeniu; 
(iii) organizarea procesului de elaborare a bugetului pe programe si performanta la nivel 
local, rolurile si responsabilitatile autoritatilor implicate in proces. Agenda instruirii cu 
durata de о zi se confine in anexa nr.2.

Instruirea va fi asigurata de catre formatorii Ministerului Finantelor, cu implicarea 
formatorilor din directiile finante a UAT, instruiti in luna martie curent in cadrul 
Programului PNUD ’’Finantele Publice pentru Dezvoltare”, despre rezultatele careia ati 
fost informati prin circulara Ministerului Finantelor nr. 06/2-17 din 9 aprilie 2014.



Pentru instruire urmeaza a fi desemnati, in special, sefii directiilor/sectiilor 
subordonate autoritatii deliberative a UAT de nivelul al doilea si specialists responsabili 
de elaborarea sau/si executarea bugetului, sefii si specialistii din cadrul sectiilor 
subordonate autoritatii executive ale UAT, precum si specialistii aparatului autoritatii 
executive a UAT de nivelul al doilea.

In partea ce tine de logistica, solicitam autoritatilor publice locale sa desemneze 
persoana care va fi responsabila de organizarea instruirii in teritoriu, care astfel, va fi si 
persoana de contact cu Ministerul Finantelor, in acest proces. Despre aceasta rugam sa 
informal la adresa electronica aurelia.porumbescu@mf.gov.md, sau la telefonul: 0 22 
262620.

Informatii suplimentare privind instruirea preconizata, precum si principalele 
momente î sarcini legate de organizarea instruirii in teritoriu se cuprind in anexa nr.3.
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