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Recomandări cu privire la modul cel mai adecvat de prezentare a informaţiei cu privire la 
cheltuieli în termeni de program/subprogram:  

 Se recomandă să fie adoptate schimbări în structura documentelor, conform 
propunerilor înaintate de către consultanţii BM (a se vedea Anexa) 

 Documentele existente (Nota informativă) se axează cu precădere pe clasificarea 
funcţională, prezentând anumite informaţii cu privire la APC (Autorităţile publice 
centrale). Acest tip de prezentare conform clasificării funcţionale este potrivit din 
punct de vedere analitic. Este rezultatul unei situaţii în Moldova, în care un sector 
este deseori gestionat de mai multe APC. Totuşi, din punctul de vedere al deputaţilor, 
ar fi de asemenea transparent să fie arătate fluxurile financiare la nivel de instituţii 
(APC). Astfel, cititorii ar putea să vadă nu doar ce cantitate de fonduri a fost utilizată 
pentru diferite sectoare, dar şi cine este responsabil de gestionarea acelor fonduri. 
Este deosebit de important să existe o legătură clară între performanţă şi 
responsabilitate, în vederea asigurării calităţii în procesul decizional.  

Din motivele menţionate mai sus, noi recomandăm să fie păstrat capitolul (7) care 
prezintă cheltuielile publice pe grupe funcţionale şi, în acelaşi timp, să fie adăugat un 
capitol nou (Capitolul 6) în care să fie prezentate estimări ale cheltuielilor făcute de 
APC.  

 Prezentarea adecvată a informaţiei de către APC va promova gestionarea optimă a 
sectorului de activitate. Există probleme demonstrate în formularea şi gestionarea 
strategiilor sectoriale, dat fiind faptul că mai multe APC-uri sunt responsabile pentru 
un sector, fără a avea activităţi coordonate. Prezentarea documentaţiei bugetare atât 
la nivel funcţional, cât şi instituţional va scoate în evidenţă fragmentarea inutilă, ceea 
ce va constitui un punct de plecare favorabil schimbării.  

 

Chenarul 1 
Structura recomandată pentru Noul Capitol 6 – estimări ale cheltuielilor efectuate de APC-uri  

 Acest capitol trebuie să fie divizat în rubrici corespunzătoare tuturor APC-urilor implicate. Modalitatea 
de orânduire a APC-urilor se va baza pe cantitatea totală de cheltuieli ale APC-urilor.  

 Ar trebui să fie prezentat un capitol introductiv cu privire la parametrii de bază pentru fiecare APC. 
Scopul prezentării este de a arăta cititorului care sunt APC-urile care beneficiază de finanţare din 
partea statului şi în ce cantitate.   

Exemplu pentru tabelul recomandat “Parametrii de bază ai bugetului aprobat de APC în 2014” 

APC 

Cheltuieli planificate 

Deficit 

% parte din totalul cheltuielilor planificate: 

mln lei Creştere % Componenta de bază Mijloace speciale 

planificat 
2014 

/ aprobat 
2013 

planificat 
2014 planificat 2014 planificat 2014 

Secretariatul 
Parlamentului            

Aparatul 
preşedintelui            

Cancelaria de stat            

...           

Total           
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 Recomandăm, de asemenea, să fie arătată în table informaţia cu privire la nivelul deficitului, partea de 
cheltuieli finanţată direct din bugetul de stat (Componenta de bază) şi cheltuielile finanţate din 
mijloace speciale (în calitate de venituri din activităţile proprii). Experienţa ne arată că este posibil să 
fie sporită eficienţa utilizării şi gestionării serviciilor publice prin promovarea echilibrului între 
avantajele de la aceste servicii şi costurile pentru toţi clienţii (cetăţenii, instituţii de stat şi organizaţii)  

 

6.1 Secretariatul Parlamentului  

6.1.1.  Structura economică a costurilor  

 Motivul pentru care este necesar acest capitol este de a arăta cele mai importante cheltuieli în 
conformitate cu clasificarea economică şi dezvoltarea anuală, pentru ca cititorii să aibă posibilitatea de 
a evalua şi a  justifica posibilele creşteri ale costurilor. Justificările şi explicaţiile cheltuielilor trebuie să 
fie prezentate în partea narativă a prezentului capitol.   

 Este necesar să fie selectate cele mai importante strategii economice care vor fi prezentate în tabel. 
Amestecul de date selectate va trebui să reflecte semnele unor practici inadecvate de management. 
Aceşti indicatori trebuie să includă:  

o Cheltuielile totale (pentru a justifica creşterea tuturor costurilor) 

o Cheltuielile curente şi de capital (pentru a justifica noile investiţii şi costurile de întreţinere a 
serviciilor)  

o Cheltuielile personale (care constau în costurile de remunerare şi costurile de asigurare 
obligatorie de sănătate şi socială)  

o Ar putea de asemenea să fie evaluaţi şi alţi indicatori care ar putea fi incluşi.   

 Se recomandă ca tabelul să fie prezentat sub forma cantităţii absolute pentru perioada planificată a 
anului 2014 şi seriile de timp pentru modificările procentajelor anuale (executat, aprobat sau proiectat) 
pentru perioada 2011-2016.  

Exemplu de table recomandat “Dezvoltarea cheltuielilor APC-urilor XX în perioada 2012-2016”  

Cheltuieli  

planific
ate 

2014 

Parte din 
cheltuieli 

pentru 
sector 

Executat 
2012/ 

executat 
2011 

Aprobat 
2013/ 

executat 
2012 

Planificat 
2014/ 

aprobat  
2013 

Planificat 
2015/ 

aprobat  
2014 

Planificat 
2016/ 

Planificat 
2015 

mil. lei % mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei mil. lei 

Cheltuieli curente  101,6 7,6% 19,6% 24,4% -2,4% 10,6% -3,1% 

Dintre care: 
cheltuieli cu forţa 
de muncă   17,9 1,3% 39,1% 44,9% -4,9% 1,9% 6,2% 

Cheltuieli de 
capital…  27,4 2,1% -20,1% 26,7% -8,9% 7,3% 6,9% 

Cheltuieli totale 1 335 100,0% 23,9% 5,4% 8,2% 9,8% -7,3% 

 

 

6.1.2. Cheltuieli conform structurii programului   

 Scopul acestui capitol este de a utiliza bugetarea bazată pe performanţă pentru a arăta într-o formă 
succintă şi concisă programele şi subprogramele la care participă APC-urile, mărimea acelor programe 
şi subprograme, şi dacă acestea reflectă priorităţile şi aspectele cheie ale strategiilor sectoriale..  

 Atunci când cineva este interesat de detaliile cu privire la performanţă divizate pe programe şi 
subprograme, acestea vor putea fi găsite în prezentările bugetului subprogramului enumerate în 
Volumul II al documentaţiei bugetare. Mai mult decât atât, acest capitol poate cuprinde analiza 
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performanţei subprogramului în baza indicatorilor-cheie selectaţi, în cazul unor schimbări semnificative 
(pozitive/negative) în implementarea subprogramului pe parcursul anului trecut, care au avut sau ar fi 
putut să aibă impact socio-economic semnificativ sau care au influenţat dezvoltarea sectorului.  

 Pentru a respecta caracterul concis, vor fi întocmite tabele pentru fiecare tabel.  

 Mai jos este un exemplu de table pentru Programul 1:  

Programul 1: Legislativul si serviciile de suport    

Subprogram 
Cheltuieli totale  

2012 
executat 

2013 
aprobat  

2014 
planificat   

2015 
planificat   

Subprogram 1 13 013,80 .. .. ... 

Priorităţi  Probleme-cheie  Scopul  Obiectivele  Indicatorii selectaţi  

Asigurarea 
asistentei 
organizatorice
,documentare, 
juridice, 
informaţional
e si tehnice a 
activităţii 
Parlamentului  

Asigurarea 
asistenţei 
organizatorice,do
cumentare, 
juridice, 
informaţionale si 
tehnice a 
activităţii 
Parlamentului  

Asigurarea 
asistentei 
organizatorice,d
ocumentare, 
juridice, 
informaţionale 
si tehnice a 
activităţii 
Parlamentului  

1) Îmbunătăţirea 
calităţii procesului 
legislativ  
2) Sporirea 
transparenţei 
procesului legislativ 
3) Îmbunătăţirea 
managementului 
resurselor umane 
4) Instituirea unui 
management 
informaţional 
modern şi 
transparent până in 
2015 

... 

Subprogramul 2 23 332,00 23 343,00 34 543,00 23 432,00 

Priorităţi Probleme cheie  Scopul  Obiectivele  Indicatorii selectaţi  

... ... ... ... ... 

Cheltuielile 
totale ale 
programului 

36 345,80 23 343,00 34 543,00 23 432,00 

 

Note:  
Priorităţi – priorităţile sectorului (preluate în documentele cu privire la politici) urmate în cardul unui 
program/subprogram. Acesta trebuie să fie aliniat la strategiile sectoriale (strategii cu privire la cheltuieli, etc.)  
Probleme cheie – problemele cheie abordate/ politicile implementate de către un program/subprogram. 
Acestea trebuie să fie aliniate la strategiile sectoriale (strategii cu privire la cheltuieli, etc.)  
Indicatori de performanţă selectaţi – APC vor selecta indicatorii de performanţă care reflectă conexiunile 
programului/subprogramului cu priorităţile asumate în documentele cu privire la politici.  
 
Prevederi ulterioare: 

 În cazul în care strategia sectorială lipseşte sau aceasta nu cuprinde identificarea priorităţilor, se va 
lăsa loc liber pentru indicarea priorităţilor, sau rubrica dată va fi etichetată cu sintagma “informaţia 
lipseşte”. Aceiaşi procedură se aplică în cazul problemelor cheie. Acest fapt va motive APC-urile care 
încă nu au identificat priorităţile sau problemele cheie să o facă în cardul următoarea perioadă de 
bugetare.  

 Tabelul va motiva, de asemenea, APC-urile să alinieze politicile strategice la bugetele programelor  

 Este necesar ca priorităţile, problemele-cheie şi scopurile să nu fie identice, adică să nu aibă aceeaşi 
formulare, după cum se arată în exemplul de mai sus. La momentul creării tabelului de mai sus, noi nu 
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dispuneam de nici un document strategic cu privire la grupul /subgrupul funcţional respectiv. 
Repetarea prezentă în tabelul de mai sus are un caracter pur accidental. Rubrica priorităţilor şi a 
problemelor-cheie a fost completată accidental prin copiere, din formularea scopului, doar pentru a 
evita rubricile necompletate.  

 Se recomandă ca APC-urile să fie implicate, prin solicitarea ca acestea să furnizeze informaţii cu privire 
la capitole (de exemplu: solicitaţi-le să prezinte explicaţii în legătură cu principalele constatări). 
Implicarea APC-urilor în elaborarea notei informative va contribui la creşterea fluxurilor de comunicare 
dintre APC-uri şi Ministerul Finanţelor.  

 În condiţiile în care bugetele pe program încearcă să orienteze focusarea bugetelor spre rezultatele 
produse de cheltuieli, aici ar putea fi locul potrivit pentru a introduce o constatare axată pe un obiectiv 
pe care APC intenţionează să-l atingă în următorul exerciţiu bugetar. Acesta se poate referi la un 
anumit rezultat pe care APC este încrezută că-l va obţine. Prin urmare, solicitaţi fiecărei APC să 
accentueze un anumit rezultat de program pe care intenţionează să-l obţină în întregime, pe parcursul 
exerciţiului bugetar. Acest fapt ar putea genera mai degrabă dezbateri şi discuţii cu privire la 
posibilitatea de a atinge rezultatul, decât afişarea acestuia în lista cheltuielilor planificate. În mod 
ideal, este necesar ca, în cele din urmă,  APC-urile să concureze în obţinerea a cât mai multe rezultate, 
pe care să le prezinte Parlamentului şi cetăţenilor. 

 

 Nota Informativă, cu precădere actualul capitol 8 Estimări ale cheltuielilor conform 
principalelor grupe funcţionale (un capitol 7 renumerotat în cadrul propunerii 
consultanţilor BM) ar trebui să se axeze pe structura informaţiei care urmează să fie 
oferită de programe/subprograme în cardul grupelor funcţionale.  

 Prezentarea informaţiei cu privire la cheltuielile pe programe/subprograme în termeni de 
grupe funcţionale se poate prezenta după cum urmează:  

 

Chenarul 2  
Modificări recomandate pentru Capitolul 7 – Estimări ale cheltuielilor efectuate de principalele 
grupe funcţionale  

 Pentru fiecare grup funcţional se recomandă să păstreze informaţia deja existentă cu privire la 
sectoarele de dezvoltare sectorială, inclusiv dezvoltarea în domeniul segmentelor principale (descriere 
narativă, grafice etc.)  

 Modificările propuse mai jos se referă la prezentările informaţiei ce ţine de  BBP cu privire la 
dezvoltarea cheltuielilor în sectorul dat.  

7.1 Serviciile Generale de Stat  

 Informaţia oferită în acest capitol trebuie să fie prezentată din perspectiva sectorului / grupului 
funcţional. Se recomandă ca datele şi explicaţiile să se prezinte din perspective diferite comparativ cu 
datele din capitolul 6.1.2.  

 În partea narativă, enumeraţi priorităţile acestui sector. Explicaţi principalele probleme, provocări şi 
evoluţii în cadrul sectorului dat (performanţa sectorului)  

 Din perspective cititorului, este deosebit de important să se vadă care APC-uri sunt implicate în sectorul 
dat precum şi gradul de implicare a acestora. Tabelele de mai jos (câte unul pentru fiecare grup 
funcţional) vă vor oferi informaţia necesară).  
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Grupul funcţional 1: Serviciile Generale de Stat     

Autoritatea publică  
Participarea la 
subprograme 

Cheltuieli la (Bugetul aprobat pentru 2014): 

Total Personal Capital 

parte mil. lei mil. lei mil. lei 

Secretariatul 
Parlamentului  

Activitatea parlamentului  20,0% 132,00 30,00 23,00 

  total 20,0% 132,00 30,00 23,00 

Ministerul Economiei  

Dezvoltarea politicilor şi 
managementul în 
macroeconomie şi 
economie  

13,0% ... ... ... 

 
Reglementare în baza 
licenţierii  

7,0% ... ... ... 

Administrarea activelor 
statului  

4,0% ... ... ... 

  total 24,0% suma 
suma suma 

... ... 2,0% ... ... ... 

  total 2,0% 
suma suma suma 

 Total 100% suma suma suma 

 

 Se recomandă să fie oferite alocaţii pentru cheltuieli personale (care se referă la cheltuieli de 
remunerare şi cheltuieli de asigurare obligatorie de sănătate şi socială) şi cheltuieli de capital pentru 
fiecare subprogram. Cheltuielile personale ne vor arăta măsura în care organizaţia este implicată în 
sectorul dat prin produsul intermediul rezultatelor, iar cheltuielile personale ne vor reflecta investiţiile 
făcute de acestea.  

 Acest capitol trebuie să cuprindă de asemenea schimbările menţionate în Propunerea consultanţilor 
BM (a se vedea Anexa). Propunerea menţionată abordează următoarele aspecte: 

a) evaluarea programelor şi legăturile acestora cu priorităţile stipulate în documentele cu privire la 
politici în sectorul dat;  
b)dacă sunt reforme implementate în cardul sectorului dat, menţionaţi care sunt cele mai mari 

aşteptări şi ce programe au legătură cu aceste reforme;    
 c) ce schimbări sunt aşteptate cu privire la performanţa programele de cheltuieli comparativ cu 
anii trecuţi (dacă este relevant şi dacă există informaţie disponibilă pentru a face comparaţia);  
d)  în ce mod (în ce măsură) obiectivele şi indicatorii menţionaţi vor contribui la:  

 Îmbunătăţirea serviciilor publice,  

 Calitatea vieţii (se referă la beneficiarii finali – grupurile ţintă  ale serviciilor publice);  

 Optimizarea utilizării banilor publici (dacă este necesar, evidenţiaţi dacă a crescut 
eficienţa; aici ar putea fi reflectat modul în care au fost respectate recomandările cu 
privire la îmbunătăţirea managementului şi managementul resurselor, emise de 
Curtea de Conturi etc.)  
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ANEXĂ - Propunerea de Consultanții Băncii Mondiale 

Structura proiectului legii bugetului de stat pe anul 2014 

   I. Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului legii bugetului 
de stat pe anul 2014 

 

II. Proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2014  

III. Anexe la Lege:  

 

Conţinut Responsabil 

Anexa nr.1 “Sinteza bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare”  E.Prujanskaia 

V. Basoc 

E.Matveeva 

   

Anexa nr.2 “Limitele de cheltuieli pe autorități publice finanțate de la bugetul de stat” V.Basoc 

M.Semeniuc 

  S.Borţoi 

  V.Pană 

  L.Dimitrişin 

  A.Prisacari 

  E.Matveeva 

   

Anexa nr.3 “Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării 
investiţiilor capitale”  

V.Pană 

   
Anexa nr.4 “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele unităților administrativ - 
teritoriale” 

I.Iaconi 

S.Borțoi 

M.Semeniuc 

V.Pană 

   
Anexa nr.5 “Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică” V.Ursu 

 
 

  

IV. Structura Notei informative  
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Conţinut Responsabil 

   1 Introducere E.Prujanskaia 

 V.Basoc 

   
2 Contextul macroeconomic E.Prujanskaia 

2.1. Evoluţia macroeconomică în anul 2013  

2.2. Prognoza indicatorilor macroeconomici pe anii 2014-2016  

   
3 Politica bugetar-fiscală pe anul 2014  

3.1. Politica în domeniul veniturilor A.Certan 

3.2. Politica în domeniul cheltuielilor V.Basoc 

3.3. Politica în domeniul datoriei de stat E.Matveeva 
  

 4 Bugetul public național  
 

4.1. Executare în anul 2013 
 

4.1.1. Analiza executării în perioada ianuarie-iunie  E.Prujanskaia 

4.1.2. Estimările executării scontate pe an V.Basoc 

4.2. Estimări pentru anii 2014-2016 
 

4.2.1. Estimări la venituri E.Prujanskaia 

4.2.2. Estimări la cheltuieli V.Basoc 

4.2.3. Balanța bugetului E.Prujanskaia 

 
E.Matveeva 

   
5 Bugetul de stat   

5.1. Executare în anul 2013 
 

5.1.1. Analiza executării în perioada ianuarie-iunie E.Prujanskaia 

5.1.2. Estimările executării scontate pe an V.Basoc 

5.2. Proiectul de buget pentru anul 2014 și estimările pe anii 2015-2016 
 

 

5.2.1. Veniturile bugetului de stat E.Prujanskaia 
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Conţinut Responsabil 

5.2.2. Cheltuielile bugetului de stat V.Basoc 

 E.Dimitriu 

 V.Pană 

5.2.3. Balanța bugetului de stat E.Prujanskaia 

  E.Matveeva 

   

6 Estimări ale cheltuielilor de APC  

6.1 Secretariatul Parlamentului  

6.1.1 Structura economică a costurilor  

6.1.2 Cheltuieli conform structurii programului    

6.2 Ministerul de Finanțe  

.......   

   

7 Estimările de cheltuieli pe grupe funcţionale principale  

7.1. Serviciile de stat cu destinaţie generală A.Prisacari 

7.2. Activitatea externă A.Prisacari 

 E.Cozmulici 

7.3. Apărarea naţională L.Dimitrişin 

7.4. Justiţia L.Dimitrişin 

7.41. Jurisdicţia constituţională  L.Dimitrişin 

7.5. Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională L.Dimitrişin 

7.6. Învăţămîntul S.Borţoi 

7.7. Ştiinţa şi inovarea S.Borţoi 

7.8. Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret S.Borţoi 

7.9. Ocrotirea sănătăţii M.Semeniuc 

7.10. Asigurarea şi asistenţa socială M.Semeniuc 
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Conţinut Responsabil 

7.11. Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor V.Pană 

7.12. Protecţia mediului şi hidrometeorologia V.Pană 

7.13. Industria şi construcţiile V.Pană 

7.14. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica V.Pană 

7.15. Gospodaria comunală şi gospodaria de exploatare a fondului de locuinţe V.Pană 

7.16. Complexul pentru combustibil şi energie V.Pană 

7.17. Datoria de stat și deservirea datoriei de stat E.Matveeva 

7.18. Completarea rezervelor de stat L.Dimitrişin 

7.19. Alte servicii legate de activitatea economică V.Pană 

7.20. Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale V.Basoc 

 

V.Pană 

   
7.23. Creditarea netă E.Matveeva 
   

9 Raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale 

I.Iaconi 

   
10 Analiza riscurilor E.Prujanskaia 

 
E.Matveeva 

   V. Tabele la Nota informativă 

 Tabelul nr.1 “Dinamica indicatorilor macroeconomici principali pentru anii 2010-2016” E.Prujanskaia 

   

Tabelul nr.2 “Sinteza facilităților fiscale în anul 2012 la principalele tipuri de impozite și 
taxe” 

A.Certan 
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Conţinut Responsabil 

Tabelul nr.3 “Evoluţia și structura bugetului de stat la venituri, cheltuieli, deficit şi surse 
de finanţare pentru anii 2010-2016” 

V.Basoc, 

E.Prujanskaia 

   
Tabelul nr.4 “Evoluţia limitelor de cheltuieli de la bugetul de stat pe autorități publice 
centrale pentru anii 2010-2016” 

V.Basoc 

Tabelul nr.5 ”Evoluția și structura bugetului de stat la cheltuieli conform clasificației 
economice pentru anii 2010-2016” 

V.Basoc 

Tabelul nr.6 “Sinteza bugetelor autorităţilor publice centrale fundamentate pe 
programe în bază de performanță pe anii 2014-2016” 
(sinteza programelor/ subprogramelor cu anexarea propunerii de buget) 

V.Basoc 

şefii direcţiilor 
finanţelor de 
ramură 

   
Tabelul nr.7 ”Alocațiile pentru instanțele judecătorești”pentru anii 2010-2016 L.Dimitrișin 

   
Tabelul  nr.8 “Evoluţia bugetului de stat la mijloace speciale pentru anii 2010-2016” V.Basoc 

şefii direcţiilor 
finanţelor de 
ramură 

   
Tabelul  nr.9 “Evoluţia bugetului de stat la fonduri speciale pentru anii 2010-2016” V.Basoc 

   
Tabelul  nr.10 “Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului special pentru manuale 
pentru anii 2010-2016” 

S.Borţoi 

   
Tabelul  nr.11 “Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului republican de susţinere 
socială a populaţiei pentru anii 2010-2016” 

M.Semeniuc 

   
Tabelul  nr.12 “Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondului ecologic naţional pentru 
anii 2010-2016” 

V.Pană 

   
Tabelul  nr.13 “Repartizarea veniturilor şi cheltuielilor fondurilor ecologice locale 
pentru anii 2010-2016” 

V.Pană 
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Conţinut Responsabil 

  
 

 

Tabelul nr.14 ”Repartizarea veniturilor și cheltuielilor fondului viei și vinului pentru anii 
2013-2016” 
 
 

V.Pană 

   Tabelul  nr.15 “Sinteza proiectelor finanţate din surse externe, incluse în bugetul de 
stat pentru anii 2010-2016” 

V.Pană 

E.Matveeva 

  şefii direcţiilor 
finanţelor de 
ramură 

   Tabelul  nr.16 “Evoluţia bugetului public naţional la venituri, cheltuieli, deficit şi surse 
de finanţare pentru anii 2010-2016” 
 

V.Basoc 

Notă analitică "Privind analiza financiar-economică a întreprinderilor de stat şi 
societăţilor pe acţiuni cu cota statului în capitalul social pentru anii 2010-2012 
(structura, obligaţiuni fiscale, datorii, riscuri)” 
 

V.Ursu 

 

 

Recomandări de bază vizînd expunerea Notei informative la proiectul bugetului de stat pe anul 2014 în 
partea ce se referă la cheltuielile pe grupe funcţionale principale  
 
Cheltuielile aferente unei grupe funcţionale principale se reflectă pentru perioada 2011-2016. Evolutia 

cheltuielilor în această perioadă se va refelecta într-un grafic liniar. 

 

Pentru prezentarea generală a cheltuielilor pe grupa funcţională principală si componentele  din care se 

vor finanta,  pentru anul 2014, se menţine  completarea Tabelului nr.1. 
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   Tabelul nr.1 Caracteristica generală a cheltuielilor pentru ________________ (grupă principală) 

        
mii lei 

  

Executat 
2011 

Executat 
2012 

Aprobat 
2013 

Proiect 
2014 

Proiect 2014 faţă de 

executat 2012 aprobat 2013 

+,- % +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cheltuieli, total                 

inclusiv pe componente:                 

componenta de bază                 

mijloace speciale                 

fonduri speciale                 

proiecte finanţate din 
surse externe                 

Ponderea în totalul 
cheltuielilor bugetului de 
stat, % 

    
x x x x 

 

In continuare se pune accentul pe setul de programe care se  propune pentru ramura data pe anul 2014 

și ce schimbari  se propun față de anul precedent (dacă este cazul, în caz că programele se propun 

pentru prima dată – nu se compară).  

 
Nu există un sablon foarte exact și unificat de expunere, dar în linii generale urmează de specificat:  
a)  programele și legatura  acestora cu prioritățile asumate în documentele  de   politici (nominalizați);  
b) dacă în ramură sunt derulate reforme – notificați,  specificați  care sint asteptările majore  și  care 

programe sînt în relație cu aceste reforme;   
 c)  ce schimbări se preconizează în performanța programelor de cheltuieli față de anii precedenți (dacă 

este relevant și este disponibilă informația pentru comparație); 
d)  cum (în ce masură) obiectivele și indicatorii asumați  vor contribui la:  

 imbunatatirea serviciilor publice,  
 la calitatea vietii  (se are în vedere  beneficiarii finali – grupele țintă ai serviciilor publice); 
 la o mai buna utilizare a banilor  publici (dacă este cazul, evidențiați dacă sporeste 

eficiența; aici ar putea fi reflectat cum au fost îndeplinite recomandările de îmbunătățire a 
managementului și gestionării resurselor, făcute de Curtea de Conturi  etc).  
    

Rețineți, că activitățile  realizate în cadrul  proiectelor finanțate din surse externe sunt parte a 
programelor și trebuie să fie incluse în notificare de rînd cu cele  finanțate de Guvern. Este 
recomandabil de notificat, cum se vor prelua în implementare rezultatele dupa închiderea proiectelor și 
dacă au fost bugetate. 
 

În cazul, cînd ramura beneficiază de suport bugetar din partea donatorilor externi urmează de reflectat 

informația privind implementarea măsurilor, conform angajamentelor asumate.  

 
Pot fi aduse și oricare alte notificări relevante cu referință la proiectul programelor aferente ramurilor.   

  


