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Privind acordarea asistentei metodologice 
autoritatilor publice locale in procesul 
de implementare a bugetarii pe programe 
§i performanta

Prin prezenta, Ministerul Finantelor informeaza, ca in conformitate cu Strategia de 
dezvoltare a managementului finantelor publice pentru anii 2013-2020, aprobata prin 
Hotarirea Guvemului nr.573 din 6 august 2013, in anii 2015-2016 se preconizeaza 
extinderea bugetarii bazate pe programe §i performanta la toate nivelele administratiei 
publice. Aceasta rezulta §i din prevederile punctului 2.3.5 din Planul de actiuni pentru 
implementarea Strategiei Nationale de Descentralizare, aprobata prin Legea nr.68 din 5 
aprilie 2012. Astfel, xncepind cu elaborarea proiectului de buget pentru anul 2015 
autoritatile publice locale de nivelul al doilea urmeaza sa aplice metodologia bugetarii 
pe programe performanta, aprobata prin Ordinul Ministrului Finan{elor nr. 187 din 24 
decembrie 2013.

In acest context §i in scopul dezvoltarii capacitatilor autoritatilor publice locale 
(APL), in perioada 18-27 martie 2014, Ministerul Finantelor cu suportul Proiectului 
SlovakAid in cadrul Programului PNUD „Finantele publice pentru Dezvoltare”, a 
desfa§urat instruirea a 70 de formatori din cadrul directiilor flnante ale unitatilor 
administrativ-teritoriale (cite 2 persoane din fiecare UAT) privind aplicarea 
metodologiei de bugetare pe programe §i performanta. in cadrul instruirii participantii 
au fost familiarizati cu conceptul §i specificul metodologiei de bugetare pe programe §i 
performanta, tehnicile aplicate in elaborarea structurii programelor, regulile pentru 
formularea corecta a scopurilor, obiectivelor §i indicatorilor de performanta, abordari 
practice in estimarea costurilor, precum §i cu procedurile de monitorizare §i evaluare a 
programelor.



Un interes deosebit pentru participantii la instruire au trezit aspectele legate de 
organizarea procesului bugetar in cadrul APL, fund abordate rolurile §i 
responsabilitatile diferitor actori in procesul de bugetare pe programe §i performanta. In 
acest context, mentionam ca similar procedurilor stabilite la nivel central, un rol 
important in procesul de elaborare a bugetarii pe programe §i performanta la nivelul 
UAT, revine subdiviziunilor structurale din subordinea autoritatilor publice locale de 
nivelul al doilea (de ex. Directia educatie, Directia protectie sociala, etc.), care 
contribuie la implementarea politicilor sectoriale nationale la nivel local §i vor fi 
responsabile de formularea programelor §i subprogramelor pe domeniile lor de 
competenta (scopurile, obiectivele §i indicatorii de performanta).

De§i in contextul activitatilor de pregatire pentru elaborarea proiectului bugetului 
pe anul 2015 se planifica о serie de instruiri pentru autoritatile publice locale de nivelul 
al doilea privind aplicarea metodologiei de bugetare pe programe §i performanta cu 
implicarea tuturor subdiviziunilor structurale responsabile, Ministerul Finantelor 
considera ca un rol §i un suport deosebit pentru autoritatile publice locale ll reprezinta 
e^cperienta §i capacitatile deja create in cadrul autoritatilor publice centrale de 
specialitate privind bugetarea pe programe §i performanta.

A

In acest sens, avind in vedere rolul autoritatilor publice centrale de dirijare 
metodologica §i de analiza, monitorizare §i evaluare a politicilor sectoriale, inclusiv la 
nivel local, Ministerul Finantelor solicita autoritatilor publice centrale de specialitate sa 
acorde sprijin in procesul de implementare a bugetarii pe programe la nivelul 
autoritatilor publice locale. Pentru aceasta, fiecare autoritate publica centrala, in functie 
de domeniul sau de competenta, in procesul de pregatire a propunerilor la proiectul 
bugetelor locale pe anul 2015 (in lunile mai-iulie), urmeaza sa ofere suport 
subdiviziunilor teritoriale de specialitate in identificarea corecta a programelor/ 
subprogramelor, formularea scopurilor, obiectivelor, precum §i sa identifice un set de 
indicatori de performanta specifici programelor/subprogramelor respective. Aceasta 
solicitare se bazeaza §i pe faptul, ca programele autoritatilor publice locale trebuie sa 
fie corelate §i sa contina prioritatile de politic! nationale, cuprinse in strategiile 
sectoriale de dezvoltare.

In speranta unei colaborari eficiente, Ministerul Finantelor aduce la cuno§tinta, ca 
mai multe informatii despre bugetarea pe programe §i performanta, instruirile efectuate, 
inclusiv materialele de instruire pot fi accesate pe pagina web la adresa 
http: //www.mf. gov .md/ about/instrmfb/pro gr/bugperf/ insrform. _
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