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Privind asisten^a la locul de munca pentru 
dezvoltarea capacitajilor autorita{ilor publice locale 
in domeniul bugetarii pe programe si performanta

Prin prezenta, Ministerul Finan^elor Va informeaza, ca in cadrul Programului 
„Finan{ele Publice pentru Dezvoltare”, finan^at de Ministerul Finanfelor al Slovaciei §i 
implementat cu suportul Centrului Regional PNUD pentru Europa §i С SI din Bratislava, 
se acorda asistenta in domeniul bugetarii pe programe si performanta la nivel local. 
Pentru lunile iunie - iulie curent este preconizata acordarea asistenfei „la locul de munca” 
in citeva autoritaji publice locale.

Tinind cont de complexitatea competentelor si de volumele bugetelor unitatilor 
administrativ-teritoriale (in continuare - UAT) si, ca urmare a consultarilor avute la acest 
subiect, ca beneficiari ai acestei asistenje au fost selectate: municipiile Chisinau si Balti si 
UTA Gagauzia.

Scopul de baza al asistenjei consta in oferirea suportului practic speciali^tilor din 
UAT de nivelul al doilea implicaji in pregatirea proiectului de buget pentru anul 2015, 
fundamental pe programe si performanta. Ca obiective/activitati principale in cadrul 
asistenjei se prevad: (i) revizuirea structurii programelor/subprogramelor §i imbunatajirea 
formularii scopului, obiectivelor §i indicatorilor de performanta; (ii) evaluarea legaturilor 
dintre programe/subprograme cu politicile si planurile de dezvoltare locala; (iii) 
evaluarea structurii organizational a autorita|ii din punctul de vedere a sustinerii 
procesului de bugetare pe programe si performanta, cu inaintarea recomandarilor, in caz 
de necesitate, inclusiv de ajustare structurala.
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Asisten|a la locul de munca urmeaza a fi furnizata de catre un expert international, 
incepmd cu data de 16 iunie curent, care pe parcursul a 10 zile va conlucra zi de zi cu 
speciali§tii subdiviziunilor din cadrul administratiei publice locale. Agenda de lucru 
preliminara va fi elaborate agreata cu conducerea autoritapi publice locale si 
coordonata cu Ministerul Finanjelor inainte de mceputul misiunii.

In acest context, Ministerul Finan^elor solicita sa desemna^i о persoana de contact, 
preferabil sa cunoasca limba engleza, care va: i) facilita comunicarea referitor la 
organizarea asisten^ei respective; ii) va asigura prezentarea documentelor necesare; iii) 
va facilita activitatea expertului international m cadrul UAT; iv) va organiza intrunirile in 
cadrul UAT, etc. Despre persoana de contact desemnata rugam sa ne informati prin e- 
mail la adresa: aurelia.porumbescu@mf.gov.md.

Reiteram ca, implementarea la nivel local a bugetarii pe programe si performanta 
rezulta din prevederile punctului 2.3.5 din Planul de acjiuni privind implementarea 
Strategiei nationale de descentralizare pentru anii 2012-2015 aprobat prin Legea nr.68 
din 5 aprilie 2012, precum si din Strategia de dezvoltare a managementului finantelor 
publice pentru anii 2013-2020, aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 573 din 6 august 
2013.
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