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Anexa la ordinul  
Ministrului Finanţelor  
nr.63 din 13 mai 2014 

Planul activităţilor de instruire pe anii 2014-2015 
la componenta „Metodologia de elaborare a bugetului” 

 
N 

d/o Activităţi Termenul Precondiţii Remarcă privind implementarea 

 
Cursul 1 „Clasificaţia bugetară şi noua metodologie de planificare bugetară” – responsabil Direcţia generală sinteză bugetară (DGSB) 
1.1 Instruirea formatorilor din cadrul 

Direcţiilor generale finanţe ale UAT  
Septembrie 

2014 
 Grafic  de instruire elaborat 

şi diseminat 
 Grupuri de formatori create 
 Materiale de instruire 

pregătite (prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de evaluare) 

 

 Circa 70-80 de persoane instruite 
(preferabil cei care au participat la 
instruirea BBP) 
 Instruirea asigurată de către 

formatorii MF  
 

1.2  Instruirea extinsă la nivel central și MF Octombrie 
2014 

 Grafic  de instruire elaborat 
şi diseminat 

 Materiale de instruire 
pregătite (prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de evaluare) 

  Va fi aplicată abordarea de la 
instruirea extinsă BBP din mai 2013. Cele 
51 de APC împărţite în 4 grupuri (cîte 12-
13 autorităţi); 
 Instruirea asigurată de către formatorii 

MF şi APC deja instruiţi 
1.3  Instruirea extinsă la nivel local 

(comasat pentru UAT de nivelul I şi II) 
Octombrie 

2014 
 Grafic  de instruire elaborat 

şi diseminat 
 Materiale de instruire 

pregătite (prezentări, exerciţii, 
scheme, întrebări de evaluare) 

 Instruirea asigurată de către 
formatorii  locali, după solicitare cu 
sprijinul formatorilor MF , în fiecare raion 
cu participarea  persoanelor responsabile 
de elaborarea bugetului  din  UAT de 
nivelul întîi  și al doilea 

Cursul 2 „Metodologia de bugetare bazată pe programe şi performanţă” – responsabil DGSB cu suportul Proiectului SlovakAid 
2.1 Instruirea formatorilor din cadrul 

Direcţiilor generale finanţe ale UAT 
Martie 2014  Grafic de instruire elaborat 

şi diseminat 
 70 colaboratori ai Direcţiilor Generale 

Finanţe ale UAT şi 6 reprezentanţi CALM 
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N 
d/o Activităţi Termenul Precondiţii Remarcă privind implementarea 

 Grupuri de formatori create 
 Materiale de instruire 

pregătite (prezentări, exerciţii, 
întrebări de evaluare) 

instruiti 
 Instruirea asigurată de către Proiectul 

Slovak-Aid  

2.2 Instruirea extinsă la nivelul UAT de 
nivelul II 
 
 
 
 

Mai -  Iunie 
2014 

 Grafic  de instruire elaborat 
şi diseminat 

 Materiale de instruire 
pregătite (prezentări, exerciţii, 
întrebări de evaluare) 

 Instruirea asigurată de către 
formatorii MF împărţiţi în cîteva echipe 
mobile  cu suportul formatorilor locali 
deja instruiţi (similar ca la instruirea BBP) 

 
 

2.3 Instruirea extinsă la nivelul UAT de 
nivelul I 

Martie - 
Aprilie 2015 

 

 Instruirea asigurată de către 
formatorii  locali (la solicitare - cu 
sprijinul formatorilor MF), în fiecare 
raion cu participarea persoanelor 
responsabile de elaborarea bugetului din  
UAT de nivelul întîi  
 

2.4 Instruirea la locul de muncă pentru 3-5 
UAT de nivelul II privind formularea 
programelor (scopurilor, obiectivelor şi 
indicatorilor de performanţă)  

Iunie 2014 -
ianuarie 

2015 

 UAT selectate şi informate 
 Termenii de referinţă 

(descrierea sarcinii) aprobaţi 
 Finanţarea din partea 

Proiectului Slovak-Aid asigurată 
 

 PNUD în colaborare cu MF va elabora 
termenii de referinţă şi va asigura 
procedura de angajare a consultanţilor 
 Pentru fiecare raion va fi desemnat 

cîte un consultant internațional , care  va 
conlucra nemijlocit cu  APL și se va afla în 
teritoriu 1-2 săptămîni, iar ulterior va 
efectua o revizuire ex-post după 
aprobarea bugetului 
 Consultanţii vor avea suportul 

formatorilor locali deja instruiţi 
 

2.5 Asistenţa pentru 3 APC selectate 
privind revizuirea programelor cu 

Iunie-Iulie 
2014/2015 

 Ministerele selectate şi 
informate 

 PNUD în colaborare cu MF va elabora 
termenii de referinţă şi va asigura 
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d/o Activităţi Termenul Precondiţii Remarcă privind implementarea 

recomandări de îmbunătăţire a 
formulării scopurilor, obiectivelor şi 
indicatorilor de performanţă.  

 Termenii de referinţă 
(descrierea sarcinii) aprobaţi 

 Finanţarea din partea 
Proiectului Slovak-Aid asigurată 

procedura de angajare a consultanţilor 
 In funcţie de posibilităţile Proiectului 

SlovakAid va fi aplicată asistenţa „la locul 
de muncă” ori asistenţa  „la distanţă”. 
 Pentru fiecare APC va fi desemnat 

cîte un consultant  
 Consultanţii vor avea suportul 

formatorilor deja instruiţi 
 

Cursul 3. Instruirea privind aplicarea modulului „Planificarea bugetului” în SIMF – responsabil DGSB cu suportul S.A.”Fintehinform” 
3.1 Instruirea utilizatorilor din cadrul MF şi 

APC  
 

Noiembrie - 
Decembrie 

2014 
 
 
 
 
 

 Modulul de planificare 
finalizat  

 Manualul utilizatorului SIMF 
elaborat 

 Grupuri de formatori/ 
utilizatori create 

 Grafic  de instruire elaborat 
şi diseminat 

 Termenul şi precondiţiile pentru 
instruirea SIMF ar putea fi ajustate  la 
decizia Fintehinform în funcţie de 
progresul activităţilor aferente SIMF  
 Instruirea va fi asigurată de către 

formatorii MF şi „Fintehinform”, cu 
suportul formatorilor APC deja instruiţi  

3.2 Instruirea formatorilor din cadrul 
Direcţiilor generale finanţe ale UAT 
 
 
 

Februarie 
2015 

 Circa 70-80 de persoane instruite 
(preferabil cei care au participat la 
instruirile anterioare) 
 Instruirea asigurată de către formatorii 

MF 
 

3.3 Instruirea utilizatorilor din cadrul APL 
(comasat pentru UAT de nivelul I şi II) 
 

Aprilie - Mai 
2015 

 Instruirea asigurată de către 
formatorii locali (după solicitare cu 
sprijinul formatorilor MF)  în fiecare raion 
cu participarea  persoanelor responsabile 
de elaborarea bugetului din  UAT de 
nivelul întîi  și al doilea 
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Cursul 4. Instruirea privind aplicarea modulului „Alocaţii bugetare” (procedurile de dezagregare şi modificare a bugetului) – responsabil 
DGSB cu suportul S.A.”Fintehinform” 
4.1 Instruirea formatorilor MF şi APC August 2015  Modulul „Alocaţii bugetare” 

dezvoltat si testat 
 Manualul utilizatorilor 

elaborat 
 Grupuri de formatori/ 

utilizatori create 
 Grafic de instruire elaborat 

 Termenul şi precondiţiile pentru 
instruirea SIMF ar putea fi ajustate  la 
decizia Fintehinform în funcţie de 
progresul activităţilor aferente SIMF  
 Instruirea va fi asigurată de către 

formatorii „Fintehinform”. 
 

4.2 Instruirea formatorilor APL Septembrie 
2015 

 Circa 70-80 de persoane instruite 
(preferabil cei care au participat la 
instruirile anterioare) 
 Instruirea asigurată de către formatorii 

MF 
 

4.3 Instruirea utilizatorilor MF şi APC Octombrie 
2015 

 Instruirea va fi asigurată de către 
formatorii APC cu suportul formatorilor 
MF şi „Fintehinform” 
 

4.4 Instruirea utilizatorilor APL Noiembrie 
2015 

 Instruirea asigurată de către 
formatorii locali (după solicitare cu 
sprijinul formatorilor MF)  în fiecare raion 
cu participarea  persoanelor responsabile 
de elaborarea bugetului  din  UAT de 
nivelul întîi  și al doilea 
 

 


