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Parteneriatul Republica Slovacă - PNUD pentru Rezultate în Cooperarea pentru Dezvoltare Internațională 
 
 

Republica Moldova  
 

Dezvoltarea capacităților pentru bugetarea bazată pe programe în Republica Moldova 
 

Planul de implementare a proiectului în cadrul Programului: ”Finanțele publice pentru dezvoltare - 
Consolidarea capacităților finanțelor publice în Balcanii de Vest și Comunitatea Statelor Independente” 

 
  Perioada de implementare: august 2014 - decembrie 2016 

 
A. Descrierea intervențiilor de Program specifice pentru țară  
 
În septembrie 2009, Centrul Regional PNUD pentru Europa și CSI (CR) și Ministerul Finanţelor al Republicii 
Slovace (MF RS) au lansat implementarea Programului regional: Finanțele publice pentru dezvoltare: 
Consolidarea capacităților finanțelor publice în Balcanii de Vest și Comunitatea Statelor Independente 
(”programul”). Obiectivul Programului este consolidarea capacităților finanțelor publice naţionale prin 
ridicarea nivelului de conștientizare, dezvoltarea capacităților analitice și schimbul de bune practici 
referitoare la reformele implementate în Slovacia și în alte țări.  Începând cu 1 iulie 2014 programul este 
implementat în cadrul proiectului ”Parteneriatul Republica Slovacă - PNUD pentru Rezultate în 
Cooperarea pentru Dezvoltare Internațională’ (‘Proiectul de parteneriat’) cu durata planificată până în 
decembrie 2016.1 
 
Moldova a devenit una dintre țările beneficiare în februarie 2010. Scopul proiectului este acordarea de 
asistență Ministerului Finanțelor (MF) Republicii Moldova în implementarea bugetării bazate pe programe 
(BBP) în cadrul autorităților publice din Republica Moldova. Domeniul de asistență a fost selectat într-un 
mod participativ cu MF al Republicii Moldova. Acesta a fost adus în concordanță cu strategiile naționale și 
obiectivele de reformă ale Guvernului Republicii Moldova și ulterior articulat în Programul de activitate al 
Guvernului Republicii Moldova: ”Integrare Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” 2009-2013, în 
conformitate cu care o acțiune prioritară în domeniul politicii bugetare și fiscale și managementului 
finanțelor publice a fost ”introducerea bugetării bazate pe programe2 și creșterea flexibilității cheltuielilor 
bugetare în contextul cadrului de cheltuieli pe termen mediu (3 ani) la nivel central și local3. Obiectivul 
reformei bugetului este îmbunătățirea managementului finanțelor publice (MFP) și a politicii bugetare și 
fiscale în Moldova și asigurarea eficienței, transparenţei și responsabilității în utilizarea resurselor financiare 
publice. Reforma MFP a fost călăuzită și de Strategia pentru Dezvoltarea Managementului Finanțelor Publice 
pentru perioada 2013-2020, aprobată de Guvernul Republicii Moldova în August 2013. De asemenea, 
Strategia Națională de Descentralizare a fost adoptată de Parlament și, anumite modificări la Legea privind 
Finanțele Publice Locale au fost puse în aplicare integrală de la 1 ianuarie 2015, oferind cadrul legal pentru 
reformele de descentralizare fiscală și autonomia financiară a autorităților publice locale.  Bugetarea bazată 
pe programe este preconizată de a fi implementată la nivelul autorităților locale în 2015 și se așteaptă să 

                                                
1 Menţinerea clarităţii şi continuităţii pentru părţile interesate esterne implicate anterior în implementarea programului Finanţele 
publice pentru dezvoltare (FPD), urmând să fie folosit în continuare titlul oficial. Termenul ‘program’ folosit în plan se referă la 
programul FPD, în timp ce termenul ”proiect” se referă la activităţile specifice ţării ghidate de planul de implementare.  
2 Termenii bugetarea bazată pe programe şi bugetarea bazată pe performanţă sunt folosiţi cu acelaşi sens în acest plan 
3Nivelul autorităţilor publice locale include autorităţile de nivel II  şi nivel I. Nivelul II include 32 raioane, 2 municipii (Chişinău și Bălţi) 
și 1 unitate teritorial-administrativă autonomă Gagauzia. Nivelul I include 896 comunităţi locale (sate, comune, orașe).  
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devină unul dintre instrumentele pentru o alocare mai transparentă și mai eficientă a resurselor. Programul 
de Activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2015-2018 acceptat de către Parlamentul 
Republicii Moldova la 18 februarie 2015  continuă să prevadă în setul de priorități în domeniul finanțelor 
publice implementarea integrală și perfecționarea sistemului de bugetare pe programe bazat pe 
performanță. 
 
Rezultatele implementării proiectului   
 
Prima fază a proiectului SlovakAid PBB a fost implementată între aprilie 2011 și decembrie 2011. Analiza 
cadrului legal pentru BBP și recomandărilor rezultate pentru îmbunătățirea metodologiei BBP elaborate de 
experții slovaci a fost folosită pentru a modifica metodologia BBP elaborată de MF Moldova. Metodologia 
BBP, unificată pentru toate nivelele autorităților publice locale în Moldova a fost integrată în Setul 
metodologic prividn elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Finanțelor nr. 191 din 31 decembrie 2014.  Planul de dezvoltare a capacităților elaborat în faza 1 a devenit 
baza pentru planificarea etapelor următoare ale proiectului BBP.  
 
Faza 2 a proiectului a fost elaborată și planificată cu participarea MF al Republicii Moldova și a fost 
implementată în perioada dintre aprilie 2012 și iulie 2014. Obiectivul asistenței în faza 2 a fost de a ajuta MF 
Moldova în realizarea  strategiei sale de implementare a BBP conform căreia, toate autoritățile publice 
centrale urmau să pună în aplicare bugetarea bazată pe programe începînd cu bugetul pe anul 2014, în 
timp ce autoritățile publice locale (APL) de nivel II urmau să implementeze aceste proceduri începînd cu 
bugetul pe anul 2015, iar autoritățile publice locale de nivelul I  - începînd cu bugetul pe anul 2016.  Faza 2 
a proiectului a susținut activitățile multiple de dezvoltare a capacităților, strâns legate de strategia de 
implementare a BBP a MF Moldova și de procesul de elaborare a bugetului. Sistemul cuprinzător de instruire 
a fost elaborat cu curriculum de instruire în domeniul BBP care a ghidat pregătirea materialelor de instruire 
pentru autoritățile publice centrale și locale.  Acestea au fost folosite pentru a instrui 40 formatori din 
Ministerul Finanțelor și APC în noiembrie 2012 și 79 formatori de la APL și CALM în martie 2014. Circa 95 
factori de decizii politice, funcționari de rang înalt și președinți de raioane s-au familiarizat cu conceptul BBP 
și introducerea acestuia în Slovacia în cadrul atelierului de lucru organizat în noiembrie 2012 în scopul 
creșterii gradului de implicare și sprijinului politic pentru reforma managementului finanțelor publice în 
Republica Moldova.  Desfășurarea instruirilor BBP în aprilie 2013 la nivelul autorităților centrale, de către 
formatorii din Moldova, a fost facilitată de consultanții slovaci. Revizuirea calitativă a  programelor ale 3 APC 
4 a fost efectuată în mai  2014. Aplicarea conceptelor teoretice învățate în timpul sesiunilor de instruire a 
fost sprijinită prin instruire la locul de muncă în iunie 2013 pentru 5 APC5 și în iunie 2014 pentru 3 APL6 
pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității bugetelor pe programe. În august 2013, consultanții au oferit 
asistența la locul de muncă pentru specialiștii în elaborarea bugetului din cadrul MF Moldova, ajutându-i să 
se pregătească pentru procedura de consultări bugetare cu autoritățile publice și îmbunătățirea 
documentației bugetare pentru a integra mai bine informația cu privire la performanță. În martie 2013 a fost 
organizată o vizită de studiu în Slovacia pentru a afla despre implementarea BBP și provocările existente în 
cadrul autorităților publice centrale din Slovacia. Metodologia de monitorizare și evaluare a fost finalizată 
pentru MF Moldova în august 2014, creând condiții pentru consolidarea în continuare a capacităților în acest 
domeniu.  
 
Ca urmare a activităților implementate, specialiștii în domeniul bugetului și politicii de la MF Moldova, APC și 
APL sunt în măsură să aplice mai eficient metodologia BBP în procesul de elaborare a bugetului. Calitatea 
bugetului pe programel și respectarea  metodologiei BBP a fost îmbunătățită semnificativ și au fost 
clarificate rolurile și responsabilitățile diferitor actori în procesul BBP.  Specialiștii de la MF Moldova și-au 
dezvoltat capacitatea de a examina propunerile de bugete de programe și de a integra informațiile cu privire 

                                                
4 Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. 
5 Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Justiţiei şi Secretariatul 
Parlamentului.  
6 Municipiul Chişinău, Municipiul Bălţi, Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia. 
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la performanță în consultările asupra bugetului. Necesitatea cooperării dintre subdiviziunea responsabilă de 
buget și cea de politici a fost recunoscută și a condus la o colaborare inter- și intrainstituțională mai bună și 
mai eficientă în elaborarea bugetului pe programe. Angajamentul puternic și rolul de lider al MF Moldova în 
implementarea BBP este un factor de succes cheie al proiectului.  Unul dintre obiectivele MF Moldova este 
consolidarea capacităților durabile în domeniul bugetării pe programe, inclusiv monitorizarea și evaluarea 
programelor. Cu sprijinul proiectului BBP au fost create condițiile necesare pentru dezvoltarea durabilă a 
capacităților prin elaborarea unui sistem cuprinzător de instruire, formare de formatori, mentorat și sprijin 
oferit prin instruire la locul de muncă și prin intermediul diseminării cunoștințelor (ghiduri, metodologii) 
pentru  autoritățile publice centrale și locale. Formatorii locali instruiți în cadrul proiectului au continuat 
organizarea cursurilor de instruire pentru alți funcționari folosind materialele de instruire elaborate de către 
experții proiectului. Performanța lor excelentă și capacitatea de a utiliza noile cunoștințe și utilizarea lor 
continuă nu doar au dovedit eficiența activităților de instruire și calitatea înaltă a lucrului realizat până la 
acel moment de către experții slovaci, dar, ceea ce este și mai important, acest lucru asigură potențial ridicat 
pentru sustenabilitatea pe termen lung a capacităților dezvoltate. Totuși, este important ca activitățile de 
dezvoltare a capacităților și de sensibilizare în domeniul BBP și ME să continue pentru a asigura durabilitatea 
rezultatelor și impactul pe termen lung. 
 
Dezvoltarea capacităților continuă cu accent pe sustenabilitate  
 
Dezvoltarea capacităților în domeniul managementului finanțelor publice nu este un scop final în sine, dar 
este o premisă esențială pentru creșterea și dezvoltarea economică. Dezvoltarea capacităților este un proces 
de schimbare complex, în care angajamentul și responsabilitatea țării sunt elemente centrale. Acesta este un 
proces continuu care are loc la toate nivelurile - individ, organizație și societate și este de obicei însoțit de 
schimbări instituționale și organizaționale, finalizarea cărora poate dura mult timp.  Deși durabilitatea și 
impactul pe termen lung al intervențiilor depinde în mare măsură de factori în afara controlului proiectului, 
problemele de durabilitate a dezvoltării capacităților continuă să fie abordate în structura proiectului în faza 
3. Pe lângă continuarea transferului de cunoștințe și competențe, proiectul va aborda aspectele 
organizaționale (sisteme, proceduri, cadrul instituțional) și problemele de mediu (politici, legislație) pentru 
dezvoltarea capacităților pentru a facilita trecerea de la învățare individuală la învățare instituțională.  
Evaluarea repetată a capacității, planificată pentru faza 3, poate oferi o evaluare a progreselor și 
îmbunătățirilor reale din 2011 și va asigura faptul că dezvoltarea în continuare a capacităților va merge pe 
calea cea dreaptă.  Acesta ar trebui să conducă la un plan actualizat de dezvoltare a capacității și la 
programe de formare actualizate în baza analizei necesităților de instruire efectuate de MF al Republicii 
Moldova.  Aceasta va contribui la instituționalizarea și sustenabilitatea serviciilor de consultanță pentru 
abordarea aspectelor instituționale și problemelor organizatorice ale instituirii sistemului de formare și ar 
trebui să pregătească sistemul de formare pentru funcționarea viitoare.   
 
Activitățile de dezvoltare a capacității în faza 3 vor fi extinse astfel încât să acopere, pe lângă bugetarea 
bazată pe programe, și monitorizarea și evaluarea bugetelor programelor. Proiectul va viza toate nivelurile 
autorităților publice - MF Moldova, autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 
publice locale de nivelul II (raioane), autoritățile publice locale de nivelul I (primării) și va include 
următoarele domenii de sprijin și activități :  
 
1. Dezvoltarea capacității pentru bugetarea pe programe  

a. Revizuirea calității bugetelor pe programe ale autorităților publice centrale și autorităților publice 
locale - nivelul I selectate (primării)  

b. Instruirea la locul de muncă privind aplicarea metodologiei BBP de către autoritățile publice locale 
selectate - nivel II (raioane)  

2. Dezvoltarea capacității de monitorizare și evaluare 
a. Dezvoltarea pachetului de instruire pentru monitorizare și evaluare pentru APC și APL 
b. Atelier BBP și M & E pentru oficiali de rang înalt  
c. Formare de formatori cu privire la metodologia M&E pentru APC și APL 
d. Mentorat pentru evaluările pilot pentru două subprograme  
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3. Evaluarea capacității de aplicare a BBP, inclusiv o actualizare a planului de dezvoltare a capacității 
4. Instituționalizarea sistemului de instruire - actualizarea programelor de instruire, servicii de consiliere 

pentru instituționalizarea și sustenabilitatea sistemului de instruire  
5. Suport metodologic pentru legislația finanțelor publice locale - elaborarea regulilor fiscale 

subnaționale, inclusiv a recomandărilor, pentru amendarea cadrului legislativ 
6. Suport pentru sensibilizare în domeniul BBP la nivel local - publicații tipărite - ghidul BBP pentru 

autoritățile publice locale și lucrare cu exemple de scopuri, obiective și indicatori 
7. Schimbul de cunoștințe și experiență - vizite de studiu și contribuții la participarea la 

conferințe/ateliere relevante.  
 
B. Obiectivul și rezultatele așteptate 
 
Obiectivul proiectului este susținerea Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova în implementarea 
bugetării bazate pe programe în administrația publică din Republica Moldova și crearea de condiții pentru 
dezvoltarea capacității durabile pentru BBP, inclusiv procedurile de monitorizare și evaluare a bugetului pe 
programe în administrația publică centrală și locală a Republicii Moldova.    
 
Rezultatele așteptate: 

 Capacitățile administrației publice centrale și locale sunt consolidate pentru a aplica efectiv 
metodologia bugetării bazate pe programe în procesul de elaborare a bugetului (analiza calitativă a 
programelor, instruire la locul de muncă) 

 Calitatea bugetelor programelor APC și APL și conformitatea acestora cu metodologia BBP 
îmbunătățită (analiza calitativă a programelor, instruire la locul de muncă) 

 Sensibilizare și sprijin consolidat pentru implementarea bugetării pe programe, M&E de la factorii de 
decizie și manageri (atelier la nivel înalt, instruire la locul de muncă) 

 Condițiile create pentru dezvoltarea capacității durabile pentru monitorizare și evaluare în 
administrația publică centrală și locală (materiale de instruire, formare de formatori locali) 

 Capacitatea consolidată a MF, APC și APL din Moldova consolidată pentru a aplica în mod eficient 
metodologia de monitorizare și evaluare pentru evaluarea bugetului de program (evaluări pilot) 

 Suport metodologic adecvat oferit MF Moldova pentru implementarea BBP (reguli fiscale 
subnaționale pentru gestionarea bugetului local, diseminarea de metodologii, instrucțiuni pentru 
autoritățile publice locale) 

 Planul pe termen lung pentru dezvoltarea durabilă a capacităților de elaborare, monitorizare și 
evaluare a bugetului pe programe, elaborat  

 Condiții create pentru instituționalizarea sistemului de instruire în domeniul bugetului programului, 
monitorizarea și evaluarea bugetului programului (analiza necesităților de instruire, ajustarea 
curriculum-ului de instruire, structura instituțională)  

 Cunoștințele și experiența relevantă a Slovaciei diseminată (vizite de studiu, evenimente de instruire, 
ateliere de lucru, rapoarte scrise).    

 
Se preconizează că rezultatele proiectului vor fi realizate prin implementarea activităților (așa cum este 
indicat mai sus în caractere cursive) și livrarea de rezultate prezentate în partea G mai jos (tabel de activități 
specifice proiectului).  
 
C. Alocarea bugetului total  
 
Alocarea totală pentru activitățile prevăzute în prezentul plan de implementare a Proiectului SlovakAid 
pentru dezvoltarea capacității de bugetare pe programe în Republica Moldova pe anii 2014-2016 ( rezultatul 
2 al Programului Finanțele publice pentru dezvoltare) este 500,000 USD.  
 
D. Abordarea față de implementarea proiectului  

 



5 
 

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova va coopera strâns cu PNUD Moldova și CR PNUD asupra 
planificării activităților și coordonării cu alte proiecte relevante implementate în Republica Moldova. Un 
coordonator de proiect angajat pe plan local va oferi sprijin pentru planificarea, coordonarea, administrarea 
activităților de proiect și va colabora cu beneficiarii proiectelor și Managerul de program CR PNUD în mod 
regulat.  

 
E. Instituția beneficiară și alte părți interesate implicate 
 
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova 
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 
Autoritățile publice centrale (a se vedea anexa 1) 
Autoritățile publice locale de Nivelul II și Nivelul I (a se vedea Anexa 1) 
 
 
Persoana de contact cheie din MF Moldova : 
 
Doamna Viorica Neclea, consultant principal, Direcția coordonarea și generalizarea politicilor bugetare și 
fiscale, Direcția generală Sinteza Bugetară a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.  
 
F. Persoana de contact OC PNUD 
Dna Valeria Ieseanu 
Analist Programe, PNUD Moldova 
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G. Descrierea activităților specifice de proiect - Dezvoltarea capacității pentru bugetarea pe programe  
 
 

Domeniile de 
sprijin 

Instituţia 
beneficiară 

Nr. activități  Perioada 
indicativă Rezultate așteptate Resurse estimate 

Dezvoltarea 
capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 
centrale 

MF Moldova,  
3-4 APC 
anual 

1. Revizuirea calitativă a bugetelor de programe 
propuse pentru 4 APC selectate (analiza 
documentară din oficiu) 
Ministerul Culturii, Ministerul Apărării, 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,  
Ministerul Economiei  

mai-iunie 2015 

Analiza calității bugetelor 
pe programe și recomandări 
pentru îmbunătățire 
 

Consultanți,  
Traducere  

2. Revizuirea calitativă a bugetelor de programe 
propuse pentru 4 APC selectate (analiza 
documentară din oficiu) 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Afacerilor Externe și Integrării Europene, 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Ministerul Sănătății, Ministerul 
Tineretului și Sportului 

mai-iunie 2016 

Analiza calității bugetelor 
pe programe și recomandări 
pentru îmbunătățire 
  

Consultanți,  
Traducere  

      
Dezvoltarea 
capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 
locale de nivel II 

APL de nivelul II 
(raioane) 

3. Analiza cadrului metodologic curent privind 
organizarea procesului BBP în APL 

Iunie-
septembrie 
2015 

Recomandare-cheie pentru 
organizarea procesului BBP 
în cadrul APL 

Consultanți,  
Traducere  

4 APL de nivelul 
II (raioane) în 
fiecare an 

4. Instruire la locul de muncă pentru 4 APL cu 
privire la aplicarea metodologiei BBP în 
procesul de pregătire a bugetului (Drochia,  
Ocnița. Sîngerei, Leova)   

29 iunie – 10 
iulie 2015  

4 APL cu o capacitate mai 
mare privind aplicarea 
metodologiei BBP în 
pregătirea bugetului 
programului  

Consultanți, 
deplasare (2 
săptămâni) 
Traducere și 
interpretare  

5. Instruire la locul de muncă pentru 4 APL cu 
privire la aplicarea metodologiei BBP în 
procesul de pregătire a bugetului   

a 2-a jumătate 
a lunii iunie 
2016 

4 APL cu o capacitate mai 
mare privind aplicarea 
metodologiei BBP în 
pregătirea bugetului 
programului  

Consultanți, 
deplasare (2 
săptămâni) 
Traducere și 
interpretare  

      
Dezvoltarea 
capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 

5 APL de nivel I 
(primării) 
- anual 

6. Analiza calitativă a bugetelor pe programe 
propuse pentru 5 APL selectate - nivelul I, 
evaluarea respectării metodologiei BBP și 
recomandări pentru îmbunătățire (analiză 

iulie - 
septembrie 
2015 

Analiza calitativă a 
bugetelor pe programe și 
recomandări pentru 
îmbunătățire 

Consultanți,  
traducere  
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Domeniile de 
sprijin 

Instituţia 
beneficiară 

Nr. activități  Perioada 
indicativă Rezultate așteptate Resurse estimate 

locale de nivel I documentară la birou) -  
Edineț, Ungheni, Călărași, Orhei, Cahul  

7. Analiza calitativă a bugetelor pe programe 
pentru 5 APL selectate - nivelul I, evaluarea 
respectării metodologiei BBP și recomandări 
pentru îmbunătățire (analiză documentară la 
birou)  

aprilie - mai 
2016 

Analiza calitativă a 
bugetelor pe programe și 
recomandări pentru 
îmbunătățire  

Consultanți,  
traducere  

      

Sensibilizare 
despre BBP  

MF Moldova, 
APC, APL 
 

8. Ateliere de sensibilizare despre BBP pentru 
factorii de decizie și manageri  – legătura dintre 
BBP și evaluare (estimativ) 
Factorii de decizie și managerii analizează 
progresul implementării BBP, provocările, 
obstacolele și discută posibilii pași următori 

ianuarie/februa
rie 2016 

Factorii de decizie și 
managerii implicați în 
discuții despre BBP 
Gradul de sensibilizare 
despre BBP și evaluare și 
sprijinul crescute 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare, 
cheltuieli 
organizatorice  
 

Dezvoltarea 
capacității de 
monitorizare și 
evaluare 

MF Moldova, 
APC, APL 
Cancelaria de 
Stat  

9. 
Elaborarea materialelor de instruire pentru 
monitorizare și evaluare pentru APC  

Octombrie- 
decembrie 
2015 

Materiale de instruire 
pentru monitorizare și 
evaluare pregătite (APC) 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare, 
cheltuieli 
organizatorice  
 
 

10. 
Formare de formatori cu privire la metodologia 
M&E - APC 

februarie - 
martie 2016 

Până la 50 formatori 
instruiți pentru aplicarea 
metodologiei M&E 

11. Elaborarea materialelor de instruire pentru 
monitorizare și evaluare pentru APL (în baza 
pachetului de instruire APC actualizat)  

aprilie - iulie 
2016 

Materiale de instruire 
pentru monitorizare și 
evaluare pregătite (APL) 

12. 
Formare de formatori cu privire la metodologia 
M&E - APL 

august - 
septembrie 
2016 

Până la 70 formatori 
instruiți pentru aplicarea 
metodologiei M&E 

13. Mentorat pentru evaluările pilot pentru două 
subprograme (1 pentru APC, 1 pentru APL) 

iulie - 
octombrie 2016 

Evaluare pilot pentru 2 sub-
programe realizată 

      
Evaluarea 
capacității pentru 
BBP 

MF Moldova 

14. Evaluarea capacității pentru implementarea 
BBP în Moldova  septembrie - 

noiembrie 2015 

Raportul cu privire la 
evaluarea capacităților 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  

15. Actualizarea planului de dezvoltare a capacității 
de aplicare a BBP în Moldova (accent pe 
sustenabilitate)  

Noiembrie - 
decembrie 
2015 

Plan actualizat de 
dezvoltare a capacităților 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  
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Domeniile de 
sprijin 

Instituţia 
beneficiară 

Nr. activități  Perioada 
indicativă Rezultate așteptate Resurse estimate 

Instituționalizarea 
sistemului de 
instruire 

MF Moldova 16. Asistență în pregătirea analizei necesităților de 
instruire (ANI) ce urmează a fi realizată de MF 
Moldova 

Octombrie 
2015 

Analiza necesităților de 
instruire lansată 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  
 

17. Actualizarea sistemului de instruire pentru BBP 
(curriculum) în baza evaluării ANI și evaluării 
capacităților 

Noiembrie 2015 Sistemul de instruire 
actualizat 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  

18. Servicii de consultanță cu privire la 
instituționalizarea sistemului de instruire și 
sustenabilitate (comunitatea formatorilor, 
scheme de stimulente, ghiduri, sistem de 
învățare continuă etc.) 

noiembrie 2015 
- iunie 2016 

Sistem de instruire pregătit 
pentru utilizare  

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  
 

      
Suport 
metodologic 
pentru legislația în 
domeniul 
finanțelor publice 
locale   

MF Moldova 

19. 

Dezvoltarea regulilor fiscale la nivel subnațional 
pentru Moldova  

Iulie – 
octombrie 2015  
 

 
Propunere de reguli fiscale 
la nivel subnațional 

Consultanți,  
Traducere și 
interpretare  
 

      
Suport pentru 
sensibilizare în 
domeniul BBP la 
nivelul autorităților 
publice locale 

APL 20. Ghid pentru bugetarea bazată pe programe 
pentru APL și lucrare cu exemple de scopuri, 
obiective și indicatori imprimate în format de 
broșură și diseminate  

august – 
octombrie 2015 

Publicațiile imprimate și 
diseminate 

Costul serviciilor 
de imprimare 

      
Schimbul de 
cunoștințe și 
experienţă  MF, APC, APL 

 

21. Vizite de studiu pentru reprezentanții MF 
Moldova și APL (formatori BBP) în Slovacia 

noiembrie 2014 
Schimb de cunoștințe și 
experiență, lecții învățate, 
capacitatea resurselor 
umane îmbunătățită 

Costurile de 
călătorie, 
interpretare și 
traducere.  
 

22. Vizita de studiu a reprezentanților APL I în 
Slovacia aprilie 2016 

23. Contribuții la costurile participării la seminare, 
conferințe, evenimente PEMPAL 

august 2014 - 
noiembrie 2016 

      Bugetul total al proiectului – faza 3 500,000 USD 
 
 
 



9 
 

 



10 
 

PLANUL TEMPORAL AL ACTIVITĂȚILOR  
 

activități  Instituţia 
beneficiară   Sub-activități/acțiuni Perioada 

indicativă 

ia
n-

15
 

fe
b-

15
 

m
ar

-1
5 

ap
r-

15
 

m
ai

-1
5 

iu
n-

15
 

iu
l-1

5 

au
g-

15
 

se
p-

15
 

oc
t-

15
 

no
i-1

5 

de
c-

15
 

Ia
n-

16
 

Fe
b-

16
 

M
ar

-1
6 

Ap
r-

16
 

M
ai

-1
6 

Iu
n-

16
 

Iu
l-1

6 

Au
g-

16
 

Se
p-

16
 

O
ct

-1
6 

N
oi

-1
6 

De
c-

16
 

Dezvoltarea capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 
centrale 

MF Moldova,                          
4 APC în fiecare an 

1 Revizuirea calitativă a bugetelor de programe 
propuse pentru 4 APC selectate (analiza 
documentară din oficiu) 

mai - iunie 
2015                                                 

2 Revizuirea calitativă a bugetelor de programe 
propuse pentru 4 APC selectate (analiza 
documentară din oficiu) 

Mai - iunie 
2016                                                 

Dezvoltarea capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 
locale de nivel II 

APL de nivelul II 
(raioane) 

3 Analiza cadrului metodologic curent pentru 
organizarea BBP în APL   

Iunie-
septembrie 

2015                                                 
4 APL de nivelul II 
(raioane) în fiecare 
an 

4 Instruire la locul de muncă pentru 4 APL cu privire 
la aplicarea metodologiei BBP în procesul de 
pregătire a bugetului   

29 iunie – 
10 iulie 
2015                                                  

5 Instruire la locul de muncă pentru 4 APL cu privire 
la aplicarea metodologiei BBP în procesul de 
pregătire a bugetului 

a 2-a 
jumătate a 
lunii iunie 

2016                                                 
Dezvoltarea capacităților 
pentru BBP pentru 
autoritățile publice 
locale de nivel I 

5 APL de nivel I 
(primării)  - în 
fiecare an 

6 Analiza calitativă a structurii programului propus 
pentru 5 APL selectate - nivelul I, evaluarea 
respectării metodologiei BBP și recomandărilor 
pentru îmbunătățire (analiză documentară la 
birou) 

iulie - 
septembrie 

2015 
                                                

7 Analiza calitativă a structurii programului propus 
pentru 5 APL selectate - nivelul I, evaluarea 
respectării metodologiei BBP și recomandărilor 
pentru îmbunătățire (analiză documentară la 
birou) 

aprilie - mai 
2016 

                                                
Sensibilizare despre 
BBP 

MF Moldova, 
APC, APL 

8 Ateliere de sensibilizare despre BBP pentru factorii 
de decizie și manageri  – legătura dintre BBP și 
evaluare (estimativ) 
Factorii de decizie și managerii analizează 
progresul implementării BBP, provocările, 
obstacolele și discută posibilii pași următori 

ianuarie - 
februarie 

2016 

                                                
Dezvoltarea capacității 
de monitorizare și 
evaluare 

MF Moldova, APC, 
APL            
Cancelaria de Stat  

9 Dezvoltarea pachetului de instruire pentru 
monitorizare și evaluare pentru APC  

Octombrie - 
decembrie 

2015                                                 
10 Formare de formatori cu privire la metodologia 

M&E - APC 
februarie - 

martie 2016                                                 
11 Elaborarea materialelor de instruire pentru 

monitorizare și evaluare pentru APL (în baza 
pachetului de instruire APC actualizat)  

aprilie - 
iulie 2016                                                 

12 Formare de formatori cu privire la metodologia 
M&E - APL 

august - 
septembrie                                                 
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activități  Instituţia 
beneficiară   Sub-activități/acțiuni Perioada 

indicativă 

ia
n-

15
 

fe
b-

15
 

m
ar

-1
5 

ap
r-

15
 

m
ai

-1
5 

iu
n-

15
 

iu
l-1

5 

au
g-

15
 

se
p-

15
 

oc
t-

15
 

no
i-1

5 

de
c-

15
 

Ia
n-

16
 

Fe
b-

16
 

M
ar

-1
6 

Ap
r-

16
 

M
ai

-1
6 

Iu
n-

16
 

Iu
l-1

6 

Au
g-

16
 

Se
p-

16
 

O
ct

-1
6 

N
oi

-1
6 

De
c-

16
 

2016 

13 Mentorat pentru evaluările pilot pentru două 
subprograme (1 pentru APC, 1 pentru APL) 

iulie - 
octombrie 

2016                                                 
Evaluarea capacității 
pentru BBP 

MF Moldova 

14 Evaluarea capacității pentru implementarea BBP în 
Moldova  

septembrie 
-– 

noiembrie 
2015                                                 

15 Actualizarea planului de dezvoltare a capacității de 
aplicare a BBP în Moldova (accent pe 
sustenabilitate)  

Noiembrie-
decembrie 

2015                                                 
Instituționalizarea 
sistemului de instruire 

MF Moldova 

16 Asistență în pregătirea analizei necesităților de 
instruire (ANI) ce urmează a fi realizată de MF 
Moldova 

septembrie 
- octombrie 

2015                                                 
17 Actualizarea sistemului de instruire pentru BBP 

(curriculum) în baza evaluării ANI și evaluării 
capacităților 

Noiembrie 
2015                                                 

18 Servicii de consultanță cu privire la 
instituționalizarea sistemului de instruire și 
sustenabilitate (comunitatea formatorilor, scheme 
de stimulente, ghiduri, sistem de învățare 
continuă etc.) 

noiembrie 
2015 – 

iunie 2016 
                                                

Suport metodologic 
pentru legislația în 
domeniul finanțelor 
publice locale   

MF Moldova 19 Dezvoltarea regulilor fiscale pentru gestionarea 
bugetelor locale iulie  - 

octombrie 
2015                                                 

Suport pentru 
sensibilizare în domeniul 
BBP la nivelul 
autorităților publice 
locale 

APL 20 Ghid pentru bugetarea bazată pe programe 
pentru APL și lucrare cu exemple de scopuri, 
obiective și indicatori imprimate în format de 
broșură și diseminate  

–august - 
octombrie 

2015 
                                                

 
Schimbul de cunoștințe 
și experienţă  

MF, APC, APL 

21 Vizite de studiu pentru reprezentanții MF Moldova 
și APL (formatori BBP) în Slovacia  

noiembrie 
2014                                                 

22 Vizita de studiu a reprezentanților APL I în 
Slovacia aprilie 2016 

                                                
23 Contribuții la costurile participării la seminare, 

conferințe, evenimente PEMPAL 
august 
2014 - 

noiembrie 
2016                                                 

      Bugetul total al proiectului – faza 3   
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Informații suplimentare: 
 
a. Managementul Programului 
 
Programul Finanțele publice pentru dezvoltare este implementat în cadrul Proiectului ”Parteneriatul 
Republica Slovacă -  pentru Rezultate în Cooperarea pentru Dezvoltare Internațională’, proiectul ce 
succede Programul Finanțele Publice pentru Dezvoltare și Fondul Slovac - PNUD. Programul Finanțele 
Publice pentru Dezvoltare (FPD) continuă să fie finanțat de către Ministerul Finanţelor al Republicii 
Slovace (MF RS) și implementat de Centrul Regional PNUD (CR PNUD) pentru Europa și CSI, Centrul 
Regional CSI. CR PNUD va fi responsabil pentru managementul general al proiectului și 
managementul financiar al resurselor programului alocate pentru Republica Moldova. Termenii de 
referință pentru sarcini specifice vor fi elaborați de CR PNUD și revizuiți de către Ministerul Finanțelor 
al Republicii Moldova și coordonatorul local de proiect. CR PNUD va acoperi costurile activităților 
convenite în planul pentru Moldova.  
 
CR PNUD va efectua monitorizarea activităților proiectului pe parcursul implementării planului. CR 
PNUD va obține feedback cu privire la calitatea, relevanța și eficacitatea asistenței de la Beneficiar 
după realizarea indicatorilor cheie ai proiectului. Misiunile de monitorizare a programului vor fi 
organizate pentru monitorizare în teren a rezultatelor proiectului.  
 
Toate activitățile convenite în plan vor fi realizate în conformitate cu Programul PNUD și Politicile și 
Procedurile Operaționale. 
 
b. Părțile interesate  
 
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, autoritățile publice centrale și locale, Cancelaria de Stat a 
Republicii Moldova și alți donatori sunt considerați părți interesate de intervențiile programului. 
PNUD Moldova este responsabil de identificarea altor părți interesate relevante. Obiectivele 
asistentei, activitățile proiectului și rezultatele acestora vor fi aduse la cunoștința părților interesate 
prin intermediul CR PNUD, PNUD Moldova și MF Moldova.     
 
c. Comunicare  
 
Experții contractați vor comunica direct cu persoana de contact de la Ministerul Finanţelor al 
Republicii Moldova și cu autoritățile publice centrale și locale în legătură cu activitățile lor.  
 
Comunicarea legată de managementul programului va fi efectuată între Dna Alena Srankova, 
Manager de program, CR PNUD, biroul din Bratislava și Dna Viorica Neclea, Consultant principal, 
Direcția coordonare și generalizare a politicilor bugetare și fiscale, Direcția generală Sinteza Bugetară 
a Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și/sau coordonatorul local de proiect din Moldova.   
 
Beneficiarii și PNUD Moldova vor participa la implementarea planului de comunicare pentru 
Programul Finanțele Publice pentru Dezvoltare și a planului de vizibilitate.  
 
d. Condiții de implicare  
 
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova în calitate de beneficiar va asigura disponibilitatea 
persoanelor de contact desemnate și a altor persoane relevante pentru lucrul cu consultanții 
contractați și va pune la dispoziție informațiile solicitate și alte resurse necesare pentru realizarea 
activităților. Beneficiarul va oferi  coordonatorului local de proiect spațiul necesar și echipamentul de 
birou, inclusiv tehnologii informaționale (calculator, conexiune la rețea), acces la documentație, 
precum și va facilita relația acestuia cu autoritățile publice centrale și locale.  
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e. Complementaritatea cu alte proiecte ale donatorilor 
 
Beneficiarul va asigura faptul că activitățile implementate în cadrul programului nu sunt/nu au fost 
abordate de alți donatori și/sau completează proiectele altor donatori.  Beneficiarul va oferi 
informații despre proiectele relevante anterioare, curente și planificate, finanțate de alți donatori.  
 
f. Revizuiri ale planului 
 
Planul poate fi supus unor revizuiri aprobate reciproc în faza de implementare în scopul realizării 
obiectivelor proiectului. Orice fonduri necheltuite bugetate pentru activitățile specificate în acest 
plan vor fi supuse discuții continue între CR PNUD și MF Moldova. În cazul în care în perioada de 3 
luni de la finalizarea activităților specificate în acest plan nu se ajunge la un acord privind alocarea 
fondurilor necheltuite, Consiliul Proiectului va realoca fondurile în conformitate cu necesitățile și 
prioritățile programului.  
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Anexa 1 

Autoritățile publice în Republica Moldova  
 
AUTORITĂȚILE PUBLICE CENTRALE DIN MOLDOVA7  
 
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova 
 
16 ministere:  
 

 Ministerul Finanțelor 
 Ministerul Economiei 
 Ministerul Justiţiei 
 Ministerul Afacerilor Interne 
 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 
 Ministerul Apărării 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
 Ministerul Mediului 
 Ministerul Educaţiei 
 Ministerul Culturii 
 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
 Ministerul Sănătăţii 
 Ministerul Tehnologiei și Comunicațiilor 
 Ministerul Tineretului și Sportului  
 

6 autorități administrative centrale 
 

 Biroul Naţional de Statistică 
 Agenția Relații Funciare și Cadastru 
 Biroul relații interetnice 
 Agenția “Moldsilva” 
 Agenția Rezerve Materiale 
 Agenția Turismului 

 
 

AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE DIN MOLDOVA 

Moldova este divizată în 35 unități administrativ-teritoriale de nivelul II, inclusiv 32 raioane, 2 
municipii (Chișinău și  Bălți,) și 1 unitate administrativă autonomă Găgăuzia și 896 de comunități 
locale de nivelul I (sate, comune, orașe).  

 

                                                
7 Sursa: http://gov.md/ro/link-type/ministere, http://gov.md/ro/link-type/autoritati-administrative-centrale 
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         HARTA REPUBLICII MOLDOVA 


