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RAPORT 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire 

“Clasificaţia bugetară. Metodologia de planificare bugetară” 
 

7 - 30 octombrie 2014 

1. Informaţia generală 

Perioada 
desfăşurării 
cursului 

Cursul de instruire s-a desfăşurat pe grupuri de autorităţi, după cum urmează:  

 I grup „Serviciile generale de stat” – 7 – 10 octombrie;  
 II grup „Justiţia, ordinea publică şi apărarea”– 13, 15-16 octombrie; 
 III grup „Educaţia, cultura, sănătatea, protecţia socială” – 21-23 

octombrie; 
 IV grup „Infrastructura şi economia naţională” – 28-30 octombrie. 

Locul desfăşurării  Ministerul Finanţelor, Sala de instruire de pe str.Puşkin 44 

Scopul cursului  Dezvoltarea capacităţilor specialiştilor din cadrul autorităţilor publice centrale 
privind aplicarea noii clasificații bugetare a metodologiei privind elaborarea, 
aprobarea și modificarea bugetului 

Grupul –ţintă 
(categoria de 
funcţionari) 

Şefi/Şefi adjuncţi/Specialişti ai Direcţiilor responsabile de buget şi ai Direcţiilor 
analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor (DAMEP) din cadrul autorităţilor 
publice centrale  

Colaboratori ai Direcţiilor finanțelor de ramură și ai Direcției generale sinteză 
bugetară din Ministerul Finanţelor 

2. Agenda  
Subiectele cursului  

(Agenda se prezintă 
în anexa 1) 

 Aspecte de reformă a finanţelor publice – noul cadru legal  
 Clasificaţia bugetară  
 Elaborarea CBTM - etape, elemente, responsabilităţi  
 CBTM – Elaborarea limitelor de cheltuieli pe termen mediu 
 Planificarea investiţiilor capitale – noul cadru de reglementare  
 Elaborarea și aprobarea propunerilor/proiectului de buget 
 Dezagregarea bugetului aprobat  
 Reguli privind aplicarea bugetului provizoriu 
 Reguli și proceduri privind modificarea bugetului 

Deși inițial agenda au fost elaborate pentru 4 zile, ca urmare a instruirii din 
prima săptămînă programul de instruire a fost comprimat la 3 zile, fără a 
reduce din subiectele incluse în agenda inițiala. 

Materiale de 
instruire / 

1. Prezentări Power Point 
2. Exerciţii practice 
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Documentele de 
bază: 

3. Teste de evaluare intermediara și finală 
4. Clasificația bugetară, tabel de trecere 
5. Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea 

bugetului 
 

Formatorii   Formatorii din cadrul MF (Lista se prezintă în Anexa 2) 

2. Participarea 

Numărul de 
participanţi  

(lista participanţilor 
se prezintă în  
Anexele  3.1 -3.4) 

Numărul conform planului Numărul real de participanţi 

110 de persoane din 54 APC 
(cite 2 pers.invitate din 

fiecare APC) 

I curs (7-10 oct) -  29 pers. din 13 APC 
II curs (13,15-16 oct) – 27 pers. din 14 APC 
III curs (21-23 oct) – 36 pers. din 13 APC 
IV curs (28-30 oct) – 30 pers. din 12 APC 

Notă: În total din cele 110 persoane din 54 autorităţi publice centrale, la 
instruire au participat 122 persoane din cadrul a 51 autorităţi publice centrale. 
Concomitent, la instruire au participat şi 32 colaboratori ai Ministerului 
Finanţelor, inclusiv din Direcțiile finanțelor de ramură (14 pers.) și Direcția 
generală sinteză bugetară (13 pers.), Trezoreria de Stat (2 pers.), Î.S. 
Fintehinform (4 pers.). Lista colaboratorilor din cadrul MF şi autorităţilor 
publice centrale participanţi la instruire se conţine în anexa 3.1-3.4 la prezenta 
notă.  Gradul de participare la curs și frecvenţa zilnică au fost relativ înalte. 
Mai mult, din unele APC au participat la instruire mai mult de 2 persoane – în 
special AŞM – 4 pers., MEd, MJ, MEc, MAEIE – cîte 3 pers. Aceasta denotă 
interesul şi responsabilitatea faţă de reformele în domeniul managementului 
finanţelor publice.  

Totodată, la instruire nu s-au prezentat reprezentanții a 3 APC: 

 Comisia Electorală Centrală – au motivat lipsa cu compania electorala; 
 Centrul National Anticorupție – au delegat persoane, dar nu s-au 

prezentat fără nici un motiv; 
 Ministerul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor - au delegat 

persoane, dar nu s-au prezentat fără nici un motiv. 

Aceste autorități urmează să studieze materialele de instruire, inclusiv 
Clasificația bugetara și Setul metodologic individual și, în caz de necesitate, cu 
suportul Direcțiilor finanțelor de ramură ale MF.  
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4. Evaluarea cursului  

Comentarii si 
sugestii din partea 
participanţilor: 

- Cursul a fost intersant, util şi binevenit; 
- Au fost utile exercitiile practice, care au facilitat mult însușirea 

materialului teoretic. 
- Instruiri suplimentare ar fi binevenite la subiectul Clasificația bugetara 

și CBTM; 
- Cunoștințele obtinute urmeaza a fi consolidate în cadrul instruirii 

privind aplicarea noului SIMF. 

La finele cursului participanții au primit certificate privind perfecționarea 
calificației profesionale. 

Recomandări 
pentru viitor: 

 Studierea individuală de către participanți a noii Legi privind finanțele 
publice și responsabilitatea bugetar-fiscală, a noii Clasificații bugetare 
și a Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea 
bugetului; 

 Participarea obligatorie la instruirea privind aplicarea SIMF din 
noiembrie-decembrie 2014; 

 Diseminarea materialelor de  instruire  şi organizarea instruirilor în 
cadrul APC – la locul de muncă; 

 Aplicarea în practică a cunoştinţelor obţinute în cadrul ciclului de 
elaborare a proiectului bugetului pe anul 2016; 

 Conlucrarea strînsă  între Direcţia bugetară, DAMEP şi alte direcţii din 
cadrul APC; 

 Instituţionalizarea procesului BBP – elaborarea regulamentelor 
interne, completarea fişelor de post şi obiectivelor individuale cu 
sarcini aferente procesului bugetar, inclusiv BBP. 

 

 

Elaborat de către: 

Viorica Neclea, 
Consultant al Direcției coordonarea și generalizarea 
politicilor bugetar-fiscale 
3.11.14  
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Anexa 1. Agenda cursului de instruire extinsă a autorităţilor publice centrale 
“Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare, aprobare și modificare a bugetului” 

7 - 30 octombrie 2014 

Durata Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 

8.30 – 9.00 Înregistrarea participanţilor Înregistrarea participanţilor Înregistrarea participanţilor 

9.00 – 10.15 

 Cuvînt de salut. Introducere în curs 
 (dna Maria Cărăuş, viceministru). 

Revizuirea zilei precedente; agenda de astăzi Revizuirea zilei precedente; agenda de astăzi 

Aspecte de reformă în domeniul 
finanţelor publice – cadrul legal 
(Formatori – V.Neclea, N.Gorbunov) 

Clasificaţia bugetară (4) -   
 Relaţii între elementele CB; 
 Administrarea CB. 

 (Formatori –  A.Molcean,  R.Ghilan, 
L.Ivanciucova) 

Proiectul bugetului (1) 
 Etapele fazei de elaborare a bugetului; 
 Rolul administratorilor de buget; 
 Propunerea de buget 
 Documentația bugetară 
 Organizarea interna în cadrul APC 

(Formatori –   N.Gorbunov, V.Grigoriev)  
10.15 – 10.30 Pauză de cafea Pauză de cafea Pauză de cafea 

10.30 – 12.00 

Clasificaţia bugetară (1)-   
 Structura CB;  
 Linia bugetară;  
 Clasificaţia organizaţională 

 
(Formatori –   R.Ghilan, A.Molcean,  
L.Ivanciucova) 

Clasificaţia bugetară (5) -   
 Sesiune practică 
 Întrebări şi răspunsuri 
 
(Formatori –  R.Ghilan,  A.Molcean,  
L.Ivanciucova) 

Proiectul bugetului (2) 
 Formatul propunerii de buget 
 Sesiune practică 
 Întrebări şi răspunsuri 

 
(Formatori – N.Gorbunov, V.Grigoriev)  

12.00 – 13.00 
Pauză de prânz Pauză de prânz Pauză de prânz 

13.00 – 14.30 

Clasificaţia bugetară (2) -   
 Clasificaţia funcţională; 
 Clasificaţia programelor. 

(Formatori –   R.Ghilan, A.Molcean,  
L.Ivanciucova) 

Elaborarea CBTM - etape, elemente, 
responsabilităţi  
 Obiectivele CBTM în procesul bugetar 
 Etapele și elementele principale 
 Roluri și responsabilități 

(Formatori – V.Neclea, M.Andrieş,  V.Grigoriev) 

Dezagregarea bugetului aprobat  
 Proceduri, roluri şi responsabilităţi; 
 Formatul bugetului dezagregat 

(Formatori – M.Andrieş, R.Ghilan, S.Cotun) 
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Durata Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 

 

  Bugetul provizoriu 
 Procedurile de estimare a bugetului 

provizoriu; 
 Aprobarea şi implementarea; 
 Substituirea bugetului provizoriu cu bugetul 

aprobat 
(Formatori – A.Ambrosie, N.Chihai, S.Cotun) 

14.30 – 14.45 Pauză de cafea Pauză de cafea Pauză de cafea 

14.45 – 16.30 

Clasificaţia bugetară (3) -   
 Clasificaţia economică; 
 Clasificaţia surselor. 
 Balanţa bugetară; 
 Consolidarea bugetelor. 

 
(Formatori –  R.Ghilan,  A.Molcean, 
L.Ivanciucova) 

CBTM - Limitele de cheltuieli. 
 Structura limitei de cheltuieli 
 Estimarea limitei de cheltuieli 
 Fluxul de informații 

(Formatori – O.Şoclea, N.Gorbunov, V.Neclea) 
 

Planificarea investiţiilor capitale – noul 
cadru de reglementare  
 (Formatori – V.Pană, L.Buşmachiu) 
 

 

Modificarea bugetului 
 Proceduri pentru rectificarea bugetului; 
 Redistribuirea alocaţiilor bugetare; 
 Formatul de prezentare a modificării 

bugetului; 
 Gestionarea fondurilor de urgenţă 

(Formatori –  O.Şoclea, M.Andrieş,) 
 
Închiderea cursului  
 Întrebări şi răspunsuri 
 Evaluarea cursului 

(V.Botica, V.Neclea, alţi formatori) 
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Anexa 2. Lista și datele de contact ale formatorilor Ministerului Finanțelor  
la cursul “Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare a bugetului” 

7 – 30 octombrie 2014 

Nr. Nume, Prenume Funcţia, subdiviziunea E - mail: Telefon 

1.  Botica Vasile Şef-adjunct, Direcţia generală sinteză bugetară vasile.botica@mf.gov.md (022) 262627 

2.  Neclea Viorica 
Consultant principal, Direcţia coordonarea şi 
generalizarea politicilor bugetar-fiscale 

viorica.neclea@mf.gov.md (022) 262629 

3.  Gorbunov Nadejda 
Şef secţie, Direcţia bugetului de stat şi bugetului 
public naţional 

nadejda.gorbunov@mf.gov.md (022) 262630 

4.  Molcean Ana 
Consultant, Direcţia bugetului de stat şi bugetului 
public naţional 

ana.molcean@mf.gov.md (022) 262634 

5.  Cotun Silvia 
Consultant, Direcţia bugetului de stat şi bugetului 
public naţional 

silvia.cotun@mf.gov.md  (022) 262610 

6.  Ghilan Raisa 
Şef -adjunct, Direcţia finanţele în învăţămînt, 
cultură şi ştiinţă 

raisa.ghilan@mf.gov.md (022) 262704 

7.  Şoclea Oxana 
Şef-secţie, Direcţia finanţele în învăţămînt, cultură 
şi ştiinţă 

oxana.soclea@mf.gov.md (022) 262724 

8.  Chihai Natalia 
Şef-adjunct, Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii 
şi protecţia socială 

natalia.chihai@mf.gov.md (022) 262642 

9.  Ambrosii Ana 
Consultant, Direcţia finanţele în ocrotirea sănătăţii 
şi protecţia socială 

ana.ambrosie@mf.gov.md (022) 262647 

10.  Grigoriev Veaceslav Şef-adjunct, Direcţia finanţele autorităţilor publice veaceslav.grigoriev@mf.gov.md (022) 262744 
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Nr. Nume, Prenume Funcţia, subdiviziunea E - mail: Telefon 

11.  Andrieş Margarita 
Şef – adjunct, Direcţia finanţele justiţiei, ordinii 
publice, apărării şi securităţii statului 

margarita.andries@mf.gov.md (022) 262715 

12.  Pană Viorel 
Şef Direcţia finanţele în economia naţională, 
cheltuieli capitale şi achiziţii publice 

viorel.pana@mf.gov.md (022) 262622 

13.  Taban Lilia 
Şef-adjunct, Direcţia finanţele în economia 
naţională, cheltuieli capitale şi achiziţii publice 

lilia.taban@mf.gov.md (022) 262678 

14.  Bușmachiu Lilia 
Şef-adjunct, Direcţia finanţele în economia 
naţională, cheltuieli capitale şi achiziţii publice 

lilia.busmachiu@mf.gov.md  (022) 262695 

15.  Ivanciucova Liuba ÎS „Fintehinform” liuba.ivanciucova@fintehinform.md (022) 262852 
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Anexa 3.1. Lista colaboratorilor din cadrul autorităţilor publice centrale 
participanţi la cursul de instruire “Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare a bugetului” 

Grupul I (servicii generale de stat) - 7-10 Octombrie 2014  

N 
d/r 

Denumirea APC Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura  
07.10.14 08.10.14 09.10.14 10.10.14 

1.  Secretariatul Parlamentului 

 

Crasovschi Angela șef al Direcției finanțe, buget și 
contabilitate 

+ + + + 

2.  Aparatul Preşedintelui Pistol  Elena  şef al Serviciului finanţe şi buget + + + + 

3.  Volentir Mirolena consultant principal în Serviciul 
finanţe şi buget 

+ + + + 

4.  Cancelaria de stat Uncu Ludmila 

 

consultant principal al Directiei 
planificare, gestionare si control 
financiar 

+ + + + 

5.  Eftodienco Zinaida  sef sectie economic-financiara, 
Directia generala pentru administrarea 
cladirilor Guvernului 

+ + + + 

6.  Curtea de Conturi Verdeș Viorica   șef direcție, metodologie, asistență și 
evaluarea calității 

+ + + + 

7.  Gheorghiță Ala  șef serviciu finanțe și buget, contabil 
șef 

+ +1/2 + + 

8.  Ministerul Finanţelor Gumenîi Veronica șef adjunct Direcție, șef serviciu + + + + 

9.  Rotaru Larisa consultant + + + + 
10.  Biroul Naţional de Statistică Ursu Iulia  consultant superior, Direcția 

financiar-economică și evidența 
contabilă 

+ + + + 

11.  Poperecinaia Silvia specialist superior, Direcția 
financiar-economică și evidența 
contabilă 

+ + + + 

12.  Serviciul de Stat de Arhivă Gologurschi Veaceslav  șef secție interimar, Secția financiară și 
evidență contabilă 

+ + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura  
07.10.14 08.10.14 09.10.14 10.10.14 

13.  Paladi Natalia specialist superior, Secția financiară și 
evidență contabilă 

+ + + + 

14.  Centrul pentru Drepturile 
Omului 

Zarisniuc Olga contabil-sef + + + + 

15.  Consiliul pentru Prevenirea 
și Eliminarea Discriminării și 
Asigurării Egalității 

Romaniuc Ecaterina contabil-șef  - - - - 
16.  Bulmaga Olga  șef direcție politici nediscriminare - - - - 

17.  Comisia Electorală Centrală Au informat ca nu pot 
participa. 

 - - - - 

18.  Comisia Națională de 
Integritate 

Cebaniuc Vera contabil-şef + + + + 
19.  Cîrdei Vladislav consultant principal al Direcţiei control 

venituri şi proprietăţi 
+1/2 - - - 

20.  Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal 

Cenușa Aliona șef adjunct Direcția economico-
financiară și planificare 

+1/2 - + + 

21.  Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor  

 Popușoi Elena 
 

Specialist coordonatori, Direcția 
finanțe și contabilitate 

+ + + + 

22.  Punga Larisa șef adjunct direcție, șef secție 
planificare și rapoarte 

+ + + + 

23.  Consiliul Concurenţei   Bobeica Irina sef sectie Contabilitate si Buget +1/2 +1/2 + + 
24.  Blanuta Mariana  specialist principal +1/2 + + + 
25.  MF, Direcția finanțele în 

învățămînt, cultură și știință 
 Soltan Ana șef Serviciu finanțele în cultură, 

agrement și sport 
+ + + + 

26.  MF, Direcția finanțele în 
învățămînt, cultură și știință 

 Bostan Lilia consultant principal + + + + 

27.  MF, Direcția finanțele în 
învățămînt, cultură și știință 

 Rusu Irina consultant + + + + 

28.  MF, Direcția finanțele în 
ocr. sanat. si asist.sociala 

 Borta Felicia consultant + + + + 

29.  MF, Dir. finantele 
econ.nationale 

 Lupașcu Tatiana consultant - - - - 

30.  MF, DGSB, Dir prognoza si  Guzun Natalia consultant + + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura  
07.10.14 08.10.14 09.10.14 10.10.14 

analiza macrofinanciara 
31.  MF, DGSB, Dir bugetele 

UAT 
 Chebici Eudochia consultant principal + + + + 

32.  MF, DGSB, Dir bugetele 
UAT 

 Tabacari Natalia consultant principal + + + + 

33.  MF, Î.S.„Finteinform”  Zahatei Tatiana Inginer software + + + + 
34.  In total participanti    29 27 28 28 
35.  Formatori:  Botica Vasile  + + + + 
36.    Gorbunov Nadejda  + + + + 
37.    Molcean Ana  + + + + 
38.    Neclea Viorica  +1/2 +1/2 - + 
39.    Ivanciucova Liuba  + +1/2 - - 
40.    Andrieș Margareta  - +1/2 +1/2 +1/2 
41.    Chihai Natalia  - +1/2 +1/2 - 
42.    Grigoriev Veaceslav  - - +1/2 - 
43.    Taban Lilia  - - +1/2 - 
44.    Șoclea Oxana  - - - +1/2 
45.    Cotun Silvia  - - +1/2 - 
46.    Pană Viorel  - - - +1/2 
47.          
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Anexa 3.2. Lista colaboratorilor din cadrul autorităţilor publice centrale 
participanţi la cursul de instruire “Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare a bugetului” 

Grupul II (justiţia, ordinea publica si apărarea) - 13, 15-16 Octombrie 2014 
 

N 
d/r 

Denumirea APC Numele, 
prenumele 

Funcția, date de contact Semnătura  
13.10.14 15.10.14 16.10.14 

1. Curtea Constituţională 

 
 

Cuculescu Angela Sef sectia finante si logistica + + + 
2.   Bătrînu Oxana Specialist principal + - - 

3.   
Curtea Supremă de Justiţie 

Nicolaev Valentina  sef adjunct directie asigurare 
organizatorica si economico-financiara, 
contabil sef   

+ + + 

4.  Vataman Cristina  sef sectie financiara + + + 
5.   

Consiliul Superior al Magistraturii 
Dzîc Tatiana  
 

Direcția administrare judecătorească, 
șef direcție 

+ + + 

6.  Ragulin Dina  
 

Direcția administrare judecătorească, 
consultant   

+ + + 

7.  Procuratura Generală Bunduchi Elena Specialist principal, Dir finante si 
logistica 

+ + - 

8.  Ministerul Justiţiei 
 

Marchitan Silvia  sef interimar al Directiei economico - 
financiara si administrativa 

+ + + 

9.  Cristian Natalia  consultant principal al Directiei 
analiza, monitorizare si evaluare a 
politicilor 

+ + + 

10.  Zagaiciuc  Angela  consultant superior al Directiei analiza, 
monitorizare si evaluare a politicilor 

+ + + 

11.   
Ministerul Apărării 

Ceclea Vasile Șef secție politici bugetare și finanțare + + + 
12.  Leahu Mariana Specialist principal secția evidență 

contabilă, Dir.econ/fin-ra 
+ + + 

13.   Conovalu Sergiu Specialist, secția analiza, monitorizare + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC Numele, 
prenumele 

Funcția, date de contact Semnătura  
13.10.14 15.10.14 16.10.14 

 și evaluarea politicilor, Direcția politici 
de apărarea și planificarea apararii 

14.  
Ministerul Afacerilor Interne  Solonenco Anna 

 

consultant, Direcţia politici, planificare 
şi rapoarte financiare a Direcţiei 
generale economie şi finanţe 

+ + + 

15.   Goncearuc Sergiu specialist principal, Direcţia politici, 
planificare şi rapoarte financiare a 
Direcţiei generale economie şi finanţe 

+ + + 

16.  Institutul Naţional al Justiţiei  Cravțov Raisa Șef Direcția economico-administrativă + + + 
17.  Repeșciuc Ana Șef secția financiară + + + 
18.  Centrul Serviciului Civil Vladiuc Adela Contabil-șef + + + 
19.  Serviciul de Protecţie şi Pază de 

stat 
 

 Paduca Natalia Șef secție finanțe + + + 
20.  Ursu Ana Consultant principal al Secției finanțe + + + 

21.  Serviciul Protecției Civile și Situații 
Excepționale 

 Goncear Maria 
 
 

şef adjunct Direcţiei economie şi 
finanţe, şef secţie economie şi 
planificare finanţe 

+ + + 

22.  Departamentul poliției de 
frontiera 

 Veverița Ghenadie șef Direcție economie și finanțe + + + 

23.  Serviciul de Informaţii şi 
Securitate 

 Curteanu Elena Specialist coordonator, Direcția 
finanțe 

+ + + 

24.    Canțer Olga Specialist coordinator, Direcția finanțe + + + 
25.  Centrul Naţional Anticorupţie  Andrieş Paulina  şef adjunct al Direcţiei economico-

financiară şi administrare 
- - - 

26.   Guleac Sofia şef secţia evidenţă contabilă, 
retribuirea muncii şi pensionare 

- - - 

27.  MF, Direcția finanțele în 
învățămînt, cultură și știință 

 Rusu Irina Consultant + + + 

28.  MF, Direcția finanțele în ocr. 
sanat. si asist.sociala 

 Angela Cojocaru Șeful secției + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC Numele, 
prenumele 

Funcția, date de contact Semnătura  
13.10.14 15.10.14 16.10.14 

29.  MF, Direcția finanțele în ocr. 
sanat. si asist.sociala 

 Pantilii Natalia Consultant principal + + - 

30.  MF, Dir. finantele econ.nationale  Moșneaga Diana Consultant + - - 
31.  MF, DGSB, Dir prognoza si analiza 

macrofinanciara 
 Raicu Maria Consultant + + + 

32.  In total participanti    29 28 25 
33.  Formatori:  Gorbunov Nadejda  + + + 
34.    Molcean Ana  + + + 
35.    Neclea Viorica  +1/2 +1/2 - 
36.    Ivanciucova Liuba MF, Î.S.„Fintehinform” +1/2 +1/2 - 
37.    Andrieș Margareta  - +1/2 +1/2 
38.    Chihai Natalia  - +1/2 +1/2 
39.    Grigoriev Veaceslav  - - +1/2 
40.    Șoclea Oxana  - +1/2 +1/2 
41.    Pană Viorel  - +1/2 - 
42.         
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Anexa 3.3. Lista colaboratorilor din cadrul autorităţilor publice centrale 
participanţi la cursul de instruire “Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare a bugetului” 

Grupul III (sectoarele sociale – educația, cultura, sănătatea, protecţia sociala) – 21-23 Octombrie 2014 
 

N 
d/r 

Denumirea APC  Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura 
21.10.14 22.10.14 23.10.14 

1. Ministerul Educaţiei 

 

Lupușor Cristina Specialist principal Directia 
generala economie, patrimoniu si 
finante 

+ + + 

2. Căinăreanu Sergiu sef Directie managementul 
finantelor si reformelor economice 
in invatamint 

+ + + 

3. Stati Andrei  sef Serviciu audit intern + + + 
4. Ministerul Culturii Mihaila Valentina consultant superior Direcţia finanţe 

şi evidenţă contabila 
+ + + 

5. Gribincea Dorina consultant Direcţia finanţe şi 
evidenţă contabilă 

+ + + 

6. Ministerul Sănătăţii Gantea Lilia şef adjunct Direcţia buget, 
tel.268821 

+ - + 

7. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei 

Guțu Vera 
 

Directia management financiar al 
politicilor 

+ + + 

8. Bîlici Aurelia  sef adjunct al DAMEP + + - 
9. Ministerul Tineretului şi Sportului Catîrev Nina consultant DAMEP + + + 

10. Știrbu Alina consultant Direcția finanțe + + + 
11. Biroul Relaţii Interetnice Negaliuc Olga  specialist principal în cadrul 

Serviciului financiar și evidență 
contabilă 

+ + + 

12. Academia de Ştiinţe a Moldovei Dorohina Larisa   Şef secţiei politică economică + + + 

13. Oprea Olga  consultant principal al direcţiei + + + 
14. Dumitrașco Marica 

 
consultant principal al Direcției 
politici în sfera științei și inovării 

+ + + 

15. Potrîmba Denis consultant + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC  Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura 
21.10.14 22.10.14 23.10.14 

16. Academia de Administrare Publică  Ivanu Svetlana Şef Direcţie planificare şi evidenţă 
contabilă 

+ + + 

17. Popa Aurica economist coordonator, Direcţia 
planificare şi evidenţă contabilă 

+ + + 

18. Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului 

Cîneva Tatiana   şef Serviciul economie, finanţe şi 
evidenţă contabilă; 

+ + + 

19. Iariomenco Iana consultant Serviciul economie, 
finanţe şi evidenţă contabilă  

+ + + 

20. IPNA Compania “Teleradio-
Moldova” 

Blanaru Galina director financiar + + + 
21. Stelea Tatiana vicedirector financiar, sef serviciu 

planificare si control 
+ + + 

22. Casa Naţională de Asigurări Sociale Florea Aliona consultant principal + + + 
23. Carp Veronica consultant + + + 
24. Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 
Vișanu Lilia economist coordonator, Direcţia 

economie şi finanţe 
+ - + 

25. Zadnipru Mariana  șef secţie analiză şi economie în 
sănătate 

+ + + 

26. Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare 

Avornic Ana șef al sectiei economico-financiara 
si administrativa 

+ + + 

27. MF, Direcția finațele în învățămînt, 
cultură și știință 

 Nacu Cristina consultant superior + + + 

28. MF, Direcția finațele în învățămînt, 
cultură și știință 

 Rîbu Cristina consultant + + + 

29. MF, Direcția finanțele în învățămînt, 
cultură și știință 

 Cebotari Tatiana consultant + + + 

30. MF, Direcția finanțele în ocrotirea 
sănătății și asistența socială 

 Fedoraș Cristina consultant  + + - 

31. MF, DGSB, Dir bugetele UAT  Toma Diana consultant principal + + + 
32. MF, DGSB, Dir bugetele UAT  Malcocean Alexandru consultant superior + + + 
33. MF, Dir.finanțele autorităților publice  Bejinari Cristina consultant superior + + + 
34. MF, DGSB, Dir BS și BPN  Macari Dragoș  consultant + + + 
35. MF, DGSB, Dir BS și BPN  Cara Ina șef de secție + + + 
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N 
d/r 

Denumirea APC  Numele, prenumele Funcția, date de contact Semnătura 
21.10.14 22.10.14 23.10.14 

36. Î.S. Fintehinform  Rîlscaia Tatiana inginer + + + 
37. In total     36 34 34 
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Anexa 3.4. Lista colaboratorilor din cadrul autorităţilor publice centrale 
participanţi la cursul de instruire “Clasificația bugetară. Metodologia de elaborare a bugetului” 

Grupul IV (infrastructura, economia naţionala) - 28-30 octombrie 2014 
 

N d/r Denumirea APC Numele, 
prenumele 

Funcția Semnătura 
28 oct 29 oct 30 oct 

1.  Ministerul Economiei 

 

Ţurcanu Ecaterina  şef al Direcţiei finanţe şi evidenţă 
contabilă 

+ + + 

2.  Zagorodniuc Maria  şef adjunct al Direcţiei finanţe şi 
evidenţă contabilă 

+ + + 

3.  Bejenar Natalia  consultant al Direcţiei analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor 

+ + + 

4.  Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 

 Neclea Tatiana şef al direcţiei buget şi finanţe + + + 

5.  
 

Sobol Vadim  şef adjunct al direcţiei management şi 
logistică   

+ + + 

6.  
 

Sandu Adela  

 

şef al secţiei analiză financiară şi 
evidenţa contabilă aparatului 
ministerului    

+ + + 

7.  Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

 

Ilieșov Tatiana  consultant al Direcţiei finanţe şi buget + + + 

8.  Edu Elena  specialist principal, Direcţia finanţe şi 
buget 

+ + + 

9.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor 

Rozombac Tatiana  
 

sef directia financiara + + + 

10.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 

Lesan Tatiana  sef adjunct, DAMEP, tel.22-227260 - - - 
11.  Lepădatu Zinaida specialist principal, Serviciul 

contabilitate, 022-820-706 
- - - 

12.  Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Marcoci Aliona  
 

sef (contabil sef) al Serviciului finante 
si evidenta contabila 

+ + + 

13.  Spinu Isae  consultant, DAMEP 
 

- - - 

14.  Consiliul pentru Prevenirea  Romaniuc Ecaterina contabil șef  + + + 
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N d/r Denumirea APC Numele, 
prenumele 

Funcția Semnătura 
28 oct 29 oct 30 oct 

și Eliminarea Discriminării și 
Asigurării Egalității 

15.  Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru 

 Şpilevaia Natalia   şeful secţiei economico-financiară, 
contabil-şef 

+ + + 

16.  Agenția Rezerve Materiale Potorac Eugeniu  șeful Direcției economico-financiară + + + 
17.  Cibotari Elena   șef adjunct al Directiei economico-

financiară 
+ + + 

18.  Serviciul de Stat Curieri 
Speciali 

Lungu Gheorghe șeful Direcţiei evidenţă organizare - - - 
19.  Ninicu Lidia contabi şef + + + 
20.  Ministerul Mediului  Leon Raisa șef adjunct DAMEP + + + 
21.  Chiriac Tatiana consultant principal + - + 
22.  Agenţia Turismului  Buzdugan Tatiana șeful Serviciului economie și finanțe + + + 
23.  Popescu Aliona consultant  + + + 
24.  Agenţia “Moldsilva” Lungu Anastasia șeful Direcției + + + 
25.   Bujag Mariana consultant superior + + + 
26.  MF, DGSB, Dir prognoza si 

analiza macrofinanciara 
 Prujanskaia Emilia șef de Directie + - + 

27.  MF, DGSB, Dir prognoza si 
analiza macrofinanciara 

 Sclearuc Natalia consultant principal + + + 

28.  MF, DGSB, Dir BS si BPN  Basoc Valentina șef de Direcție + + - 
29.  MF, DGSB, Dir BS si BPN  Verlan Eugeniu consultant superior + + + 
30.  MF, DGSB, Dir bugetele 

UAT 
 Porumbescu Aurelia șef de secție + + + 

31.  MF, Direcția finanțele în OS 
si AS  

 Semeniuc Marina șeful Direcției + - + 

32.  MF, Direcția finanțele în OS 
si AS 

 Zagaevschi Tatiana consultant principal + + + 

33.  MF, Trezoreria de Stat  Plăcintă Svetlana șeful Direcției metodologie + + + 
34.  MF, Trezoreria de Stat  Bagrii Eleonora șeful secției + + + 
35.  I.S. „Fintehinform”  Rotarciuc Alexandra Inginer softare + + + 

 În total    31 28 30 
 


