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Informaţie privind implementarea Proiectului Slovak-Aid 
„Dezvoltarea capacităţilor pentru implementarea bugetării bazate  

pe performanţă în Moldova” in anii 2011-2014 
 
 

Informaţie generală 

Proiectul Slovak-Aid „Dezvoltarea capacităţilor pentru implementarea bugetării 
bazate pe performanţă” a demarat în anul 2011 în baza Memorandumului de 
Cooperare între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al 
Republicii Slovacia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1060 din 11 noiembrie 
2010. Proiectul face parte din Programul „Finanţele Publice pentru Dezvoltare”, 
finanţat de Ministerul Finanţelor al Slovaciei şi implementat de Centrul regional PNUD 
Bratislava.  
 

Scopul proiectului este oferirea asistenţei în implementarea bugetării bazate pe 
programe și performanţă  în cadrul administraţiei publice din Moldova, ca fiind una 
din reformele majore în domeniul managementului finanţelor publice.  

Ca beneficiari ai asistenţei sunt Ministerul Finanțelor, autorităţile publice centrale şi 
locale. 

Activităţile Proiectului pot fi divizate în cîteva faze de implementare: 

 I fază: Aprilie 2011- Decembrie 2012 
 II fază: Ianuarie 2013 – Iunie 2014; 
 III fază: Iulie 2014 –Decembrie 2016. 

Activităţile se realizează în baza Planurilor anuale de activităţi, agreate de ambele 
părţi. 

Activităţi realizate în 2011-2012 (I fază) 

În anii 2011 -2012 au fost realizate următoarele activităţi: 
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 Evaluarea capacităţilor şi a necesităţilor de instruire în domeniul BBP 

 Revizuirea şi dezvoltarea cadrului legal şi metodologic în domeniul BPP  

 Dezvoltarea sistemului de instruire (curricula) 

 Elaborarea modulelor de instruire (materiale de instruire)  

 Instruirea formatorilor în domeniul BBP -  a avut loc în perioada 13-22 
noiembrie 2012. Au fost instruite  40 persoane, inclusiv 16 din cadrul MF, iar 24 
din cadrul APC.) 

 Instruirea oficialilor de rang înalt din rîndul membrilor Guvernului, 
politicienilor  şi preşedinţilor de raioane – s-a desfăşurat în 26-28 noiembrie 
2013, participînd circa 90 pers. 

 

Activităţi realizate în anii 2013-2014 (II fază) 

În anul 2013 au fost realizate următoarele activităţi: 

 Organizarea vizitei de studiu în Slovacia – au participat 10 reprezentanţi ai APC 
şi MF din Moldova (martie 2013). 

 Oferirea asistenţei sub formă de „coaching” în cadrul instruirii extinse la nivel 
central – 2 experţi din Slovacia au asistat la atelierele de instruire din mai 2013, 
la care au participat circa 120 colaboratori ai APC (mai 2013). 

 Asistenţa  la locul de muncă pentru 5 APC – MF, MJ, Med, MMPSF şi CNAS – 
se va realiza în două etape:  

o I etapă – 17-28 iunie focusată pe suport unor APC selectate în elaborarea 
propunerilor de buget pe anul 2014; 

o II etapă: 6-16 august 2013 – suport MF  în examinarea propunerilor de 
buget şi dezvoltarea capacităţilor de desfăşurare a consultărilor bugetare 
cu APC. 

 Completarea cadrului metodologic cu 2 documente noi: 
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o Documentul privind exemple bune şi rele de formulare a scopurilor, 
obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru APC/APL. 

o Ghidul practic privind BBP pentru APL. 

 

Luînd în considerație obiectivul de implementare a BBP începînd cu bugetul pe anul 
2015 la nivelul APL de nivelul II, în anul 2014 activitățile Proiectului SlovakAid s-au 
focusat preponderent pe crearea capacităților de bugetare pe programe la nivel local, 
fiind realizate următoarele activități: 

 Instruirea formatorilor din cadrul APL – în scopul asigurării elaborării 
proiectelor bugetelor UAT de nivelul II pentru anul 2015, fundamentate pe 
programe, în perioada 17-28 martie 2014, a avut loc instruirea a 80 formatori 
pentru APL, inclusiv 70 formatori din cadrul Direcțiilor finanțe ale UAT, 7 de la 
CALM și 3 de la Ministerul Finanțelor privind aplicarea metodologiei de 
bugetare bazată pe programe și performanță. în perioada 18-27 martie 2014 au 
fost instruite în total 80 persoane, inclusiv 70 persoane din cadrul Direcţiilor 
finanţe ale UAT. 

 Asistența la locul de muncă pentru 3 autorități publice locale – în luna iunie 
2014 trei autorități publice locale selectate - Chișinău, Bălți și UTA Găgăuzia, au 
beneficiat de asistența la locul de muncă, în cadrul căreia pe parcursul a 2 
saptămîni un expert internațional a asistat în formularea programelor APL 
pentru includerea în bugetul pe anul 2015; 

 
Totodată, a fost continuată practica de asistență direcționată oferită anumitor APC 
selectate  

 Asistența la distanță în revizuirea programelor pentru 3 APC – în luna mai 
2014, 3 autorități publice centrale – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 
Drumurilor, Ministerul Mediului și Academia de Științe, au beneficiat de 
asistență la distanță în revizuirea programelor pentru bugetul pe anul 2015; 

 

De asemenea, a fost oferită asistență în dezvoltarea cadrului metodologic și, în 
special în elaborarea metodologiei de monitorizare și evaluare a programelor. 
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 Elaborarea metodologiei de monitorizare și evaluare a programelor -  ca 
urmare a activităților inițiate în anul 2013, în primul semestru al anului 2014 
Ministerul Finanțelor a beneficiat de suportul unei echipe de 3 consultanți 
internaționali în elaborarea elaborarea proiectului Metodologiei de 
monitorizare și evaluare a programelor. În prezent, proiectul Metodologiei este 
în process de consultare cu alte autorități interesate; 
 

 Organizarea unei vizite de studiu în Slovacia pentru formatorii APL – în 
perioada 9-13 noiembrie 2014 circa 10 persoane din cadrul unor APL și din MF 
au participat într-o vizită de studiu în Slovacia, în cadrul căreia s-au familiarizat 
cu experiența anumitor autorități publice locale din Slovacia în ce privește 
implementarea bugetării pe programe, precum și cu succesele și  provocările în 
procesul de implementare. 
 

Perspective şi acțiuni de viitor 

Asistența Proiectului SlovakAid oferită Republicii Moldova în cadrul 
Programului Finanțe Publice pentru Dezvoltare este extinsă pînă la finele anului 2016 
și se va realiza ca parte a proiectului regional  “Parteneriatul Republica Slovacia – 
PNUD pentru rezultate în cooperarea pentru dezvoltarea internațională”, aprobat la 
30 iunie 2014 (documentul de proiect se anexează – 26 foi).  

În cadrul noului proiect  Republica Moldova va continua să primeasca asistență 
tehnică pentru consolidarea capacitatilor de implementare a bugetării pe programe, 
dar și pentru alte aspecte legate de managementul finantelor publice, inclusiv 
sensibilizarea populației despre conceptul și modul de gestionare a finantelor publice.  

De asemenea, aria de asistență pentru Moldova în cadrul noului proiect va 
cuprinde și un program de transfer de cunoștințe si experiență pentru Moldova, care 
va fi focusat pe elaborarea și implementarea microproiectelor de asistență tehnică în 
cadrul Programului PNUD Moldova, pentru prioritățile prevazute de strategiile 
naționale și armonizate cu alti donatori.  
 


