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Informația pregătită de Ala Iațco, președintă a Uniunii pentru prevenirea HIV și 
Reducerea Riscurilor cu suportul consultativ al  Liliei Gantea, șefă adjunctă a Direcției 
buget, �nanțe și asigurări as Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

Materialul a fost creat și tipărit în cadrul Programului regional «Reducerea Riscurilor 
funcționează – asigurați �nanțarea!» care este implementat de Rețeaua Eurasiatică de 
Reducerea Riscurilor (EHRN), iar în Republica Moldova de către Uniunea pentru 
prevenirea HIV și reducerea riscurilor (UORN) cu suportul �nanciar al Fondului Global. 



Acest Ghid, elaborat de Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor în cadrul 
programului regional “Reducerea Riscurilor funcționează – asigurați �nanțarea!” realizat 
de Rețeaua Eurasiatică de reducere a riscurilor (EHRN) cu suportul �nanciar al Fondului 
Global constituie o resursă informațională adresată asociațiilor obștești active în domeniul 
HIV/SIDA și Tuberculoză, dar și reprezentanților comunităților afectate de aceste maladii 
care pledează pentru sustenabilitatea �nanciară a serviciilor prestate și sporirea 
investițiilor �nanciare din resursele bugetului național adresate acestor servicii. Acest 
subiect, vine cu o actualitate vădită în contextul în care Republica Moldova plani�că 
riguros realizarea în continuare a eforturilor de tranziție de la �nanțarea oferită de Fondul 
Global către resursele domestice, în special pentru serviciile de prevenire HIV adresate 
grupurilor cu risc sporit de infectare. Iar asociațiile obștești și comunitatea afectată pot 
contribui la realizarea cu succes a acestei tranziții prin participări bazate pe o bună 
cunoaștere a proceselor de plani�care, aprobare și alocare a resurselor bugetare, 
instituțiilor și autorităților cheie implicate, mecanismelor de implicare în procese 
decizionale a societății civile. Anume aceste aspecte sunt abordate pe paginile acestui 
Ghid, care sperăm noi va forti�ca puterea de in�uentă a societății civile asupra deciziilor de 
�nanțare în domeniul sănătății publice.

Cum și când să te implici în procesul de elaborare a bugetului în domeniul ocrotirii 
sănătății
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APC                     Autorităţi publice centrale

APL                     Autorităţi publice locale

BASS                  Bugetul asigurărilor sociale de stat

BNM                   Banca Naţională a Moldovei

BPN                    Bugetul public naţional

BS                        Bugetul de stat

BL                        Bugetele locale

CBTM                 Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

CNAM                Compania Naţională de Asigurări în Medicină

CNAS                 Casa Naţională de Asigurări Sociale

FAOAM             Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

MEc                     Ministerul Economiei

MF                       Ministerul Finanţelor

MMPSF             Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei 

MS                       Ministerul Sănătăţii

SIMFONG        Sistemul informaţional de management �nanciarOrganizații non-
guvernamentale
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„O preocupare majoră a democrațiilor moderne privește înstrăinarea cetățenilor de deciziile 
politice. În acest context, ca și în multe altele, societatea civilă constituie un element important 
al procesului democratic. Aceasta oferă cetățenilor o modalitate alternativă față de lobby sau 
implicarea în partide politice, privind articularea mai multor interese sau implicarea mai 
multor părți în procesul de luare a deciziei”. (Code of Good Practice for Civil 
Participation/Conference of INGOs of the Council of Europe).

În Republica Moldova, nivelul înalt al consumului de droguri a impus implementarea 
programelor de reducere a riscurilor, care au devenit verigi importante în activitatea de 
pro�laxie a răspândirii infecției HIV, a altor infecții transmisibile prin sînge sau pe cale 
sexuala și a altor prejudicii asociate consumului de droguri injectabile. 

Prin implementarea programelor de reducerea riscurilor, Republica Moldova este 
recunoscută drept un exemplu de bună practică atât la nivel de calitate a serviciilor 
implementate, complexitate cât și acoperire cu acestea.
Totuși, întrucât resursele Fondului Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei 
constituie sursa principală de �nanţare a acestor activităţi, identi�carea mecanismelor de 
suport �nanciar din partea statului și a surselor �nanciare de alternativă este o necesitate 
care se impune stringent pentru extinderea acestor programe la nivel de ţară și asigurarea 
durabilității lor.

Astfel, în scopul promovării serviciilor durabile și de înaltă calitate și pentru a argumenta 
�nanțarea din resursele bugetului public național a programelor de reducerea riscurilor 
este necesară consolidarea puterii de in�uenţă a societății civile și a comunităților afectate 
prin implicarea mai activă în procese și inițiative de pledoarie bugetară în vederea 
forti�cării sustenabilității programelor de reducere a riscurilor asociate consumului de 
droguri injectabile în Republica Moldova.

Implicarea societății civile, inclusiv a comunităților afectate,  reprezintă mecanisme 
e�ciente prin care cetăţenii participă la guvernare, in�uenţează deciziile și determină 
schimbarea. De asemenea, acestea asigură implementarea corectă a politicilor, prin 
monitorizare și evaluare continua a acestora.

Ghid advocacy bugetar

6

INTRODUCERE



Asociațiile obștești și comunitatea, reprezentată de diferite grupuri de cetățeni, au la 
îndemână o serie de resurse legislative și de participare pentru in�uențarea deciziei 
publice conform voinței publice, dar aceste resurse nu pot � aplicate dacă instituțiile 
publice refuză să implice societatea civilă sau aleg să implice în măsură insu�cientă și 
nereprezentativă în raport cu efectele pe care respectivele politici le pot genera etc.

Ghidul este elaborat în speranța de a crește calitatea și intensitatea procesului de 
elaborare a politicilor publice în domeniul sănătății și va oferi asociațiilor obștești și 
reprezentanților comunităților afectate în contextual HIV/SIDA o serie de concepte, 
noțiuni și instrumente pentru participarea la realizarea unui proces de adoptare a 
Strategiei sectoriale de cheltuieli și a bugetului în domeniul ocrotirii sănătății.

Acest ghid își propune să ofere asociațiilor obștești, comunităților, grupurilor de inițiativă 
și cetățenilor, un sprijin metodologic pentru îmbunătățirea participării în procesele de 
elaborare și evaluare a Strategiei sectoriale de cheltuieli precum și a bugetului în 
domeniul ocrotirii sănătății.
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Rolul consultării societăţii civile în proiectarea actelor normative este unul esenţial 
întrucât permite o acoperire optimă a tuturor aspectelor afectate de implementarea 
ulterioară a legislaţiei.

Transparenţa sistemului public, informarea și implicarea continuă a cetăţenilor în 
demersul de realizare a politicilor publice reprezintă aspecte de�nitorii pentru un stat 
democrat. Consiliul Europei a stabilit o serie de principii care ar trebui să guverneze relaţia 
autorităţi-societate civilă.

Informare. Accesul la informaţii reprezintă baza pentru toţi pașii ulteriori în implicarea 
ONG-urilor în procesul de luare a deciziilor politice. Acesta este un nivel de participare 
relativ scăzut care constă, de obicei, în oferirea de informaţii într-o singură direcţie, de la 
autorităţile publice, și nu necesită interacţiune sau implicare din partea asociațiilor 
obștești.

Informarea este relevantă în toate etapele procesului de luare a deciziilor.

Consultare. Este o formă de iniţiativă în care autorităţile publice cer asociațiilor obștești 
opinia asupra unei anumite politici. Include, de obicei, informarea asociațiilor obștești de 
către autorităţi asupra politicilor curente de dezvoltare și le cere acestora să transmită 
comentarii, viziuni sau feed-back.

Trebuie reţinut că în acest caz, iniţiativa și tematicile provin de la autorităţile publice, nu de 
la ONG-uri.

Consultarea este relevantă în toate etapele procesului de luare a deciziilor, în special în 
partea de concept, monitorizare și reformulare.

Dialogul. Iniţiativa dialogului poate aparţine oricăreia dintre părţi. Dialogul poate � larg 
sau de natură colaborativă. 

Dialogul larg se desfășoară în ambele direcţii și este construit în jurul intereselor comune 
și a potenţialelor obiective împărtășite, pentru a asigura schimbul de viziuni. Se întinde de 
la audieri publice la întâlniri specializate între asociațiile obștești specializate și autorităţi 
publice. Discuţia rămâne deschisă și nu este direct legată de o anumită politică.

CONSULTAREA SOCIETĂȚII CIVILE� ÎN PROCESUL DE ELABORARE 
A PROPUNERILOR DE POLITICI PUBLICE

 � În contextul acestui Ghid, noițiunea de societate civilă include atît asociațiile obștești, comunitatea afectată în contextul 
   HIV/SIDA, grupurile de inițiativă, dar și cetățenii activi.



Dialogul colaborativ este construit pe baza intereselor comune cu privire la o anumită 
politică. De obicei, efecte ale acestui tip de dialog sunt recomandările de ansamblu, 
strategiile sau legislaţia. Acest tip de dialog are, de asemenea, o importanţă mai mare, 
ţinând cont că de cele mai multe ori duce la rezultatele stabilite.

Dialogul este apreciat în toate etapele ciclului de luare a deciziilor, dar este crucial pentru 
stabilirea agendei, conceperea politicilor publice și pentru reformularea acestora.

Parteneriatul. Un parteneriat implică împărţirea responsabilităților din �ecare etapă a 
procesului de luare a deciziilor, de la stabilirea agendei până la decizia și implementarea 
iniţiativelor de politici. Este cea mai importantă formă de participare. La acest nivel, ONG-
urile și autorităţile publice se întâlnesc pentru colaborare, dar fără a afecta sau limita 
independența asociațiilor obștești (acestea acționează independent de parteneriat) sau 
dreptul acestora de a organiza și de a participa la diferite campanii.

Parteneriatele pot include activităţi de delegare a unei anumite sarcini către asociațiile 
obștești, de exemplu livrarea serviciilor,precum și organizarea unor forumuri participative 
sau stabilirea entităţilor de co-decizie, inclusiv în ceea ce privește alocarea resurselor. 
Parteneriatele pot � în�inţate în toate etapele procesului de luare a deciziilor, dar sunt 
relevante în special pentru stabilirea agendei sau pentru pașii de implementare.

Sistemul de elaborare a politicilor publice cuprinde actori din sfera guvernamentală 
(ministere, comisii, agenţii descentralizate, deconcentrate etc.), din societatea civilă 
(sindicate, ONG-uri, grupuri de presiune etc.) și mediul privat. Actorii pot � implicaţi direct 
sau marginal în procesul de luare a deciziei. Politicile publice sunt realizate de către 
subsistemele politicilor publice, care îi includ pe toţi actorii sociali, care au legătură cu o 
anumită problemă publică.

Participarea publică reprezintă un instrument e�cient de punere în practică a unor 
programe și strategii. Implicarea publicului în procesul decizional are efecte pozitive 
asupra acceptării și internalizării unei politici publice, astfel diminuându-se șansele ca 
deciziile să �e contestate ulterior.

Consultarea este o parte integrantă fundamentală a procesului de elaborare a politicilor 
publice. Propunerea de politică publică trebuie să �e atât un document analitic, cât și un 
document de consultare. Din acest motiv, este important ca cele două procese - 
elaborarea documentului de politică publică și consultarea - să �e armonizate și realizate 
în mod complementar.
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Procesul de consultare oferă o ocazie excelentă analistului de politică publică pentru a 
colecta informaţiile deţinute de surse neguvernamentale, la un cost scăzut. 

Consultarea servește, în special, următoarelor funcţii:
•  reducerea disparităţilor informaţionale între administraţia publică și factorii afectaţi de 

politica publică;
•    extinderea bazei empirice pentru luarea deciziei;
• creșterea transparenţei și responsabilităţii;
•    educerea riscului de captură sau eșec de reglementare și a consecinţelor neintenţionate;
•    îmbunătăţirea implementării prin identi�carea barierelor și di�cultăţilor încă de la început.

Există o serie întreagă de abordări pentru angajarea unei relaţii cu părţile interesate. 
Între acestea se numără:
•Întâlniri (de regulă, necesare periodic în cazul factorilor interesaţi cu in�uenţă);
•Cooptarea părţilor interesate în comitete directoare, consultative sau în grupuri de 

lucru;
•Prezentări în faţa echipelor de angajaţi sau a consiliilor de administraţie (conducerii);
•Recrutarea membrilor de echipă din rândul organizaţiilor interesate;
•Colaborarea în activităţi cheie cu organizaţiile părţilor interesate;
•Desfășurarea unui exerciţiu de consultare publică și elaborarea unui raport intermediar;
•Seminarii pentru dezbaterea largă a unor aspecte sau teme speci�ce;
•Comunicarea în scris - buletine informative, materiale actualizate sau în formă preliminară;
•Utilizarea instrumentelor electronice - e-mail;
•Publicarea unor documente cheie pe motoarele de căutare;
•  Grupuri de dezbatere tematică și seminarii - de exemplu acestea pot reprezenta 

modalităţi e�ciente de implicare a membrilor, organizaţiilor reprezentative și a 
utilizatorilor dintr-un anumit sector.

O serie de reglementări prevăd consultarea la nivelul actelor normative sau politicilor 
publice. Procesul de consultare se poate realiza pe mai multe paliere:
•Consultarea cu instituțiile publice/consultarea inter-ministerială.
•Consultarea cu societatea civilă

Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor publice este reglementată prin următoarele 
acte legislative și normative care se referă la:
Accesul la informaţiile publice (obligatoriu/la cerere)
Consultarea publică (a cetăţenilor) - dezbateri publice, consultare, referendum, 
participarea activă a cetăţenilor, parteneriate,



-   Legea nr.190 din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare;
-   Legea nr.982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
-   Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional;
-   Legea nr.64 din 23 aprilie 2010 cu privire la libertatea de exprimare;
-  Hotărârea Guvernului nr.967 din 9 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare 

publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Actele legislative și normative care reglementează implicarea cetăţenilor și a asociațiilor 
obștești în procesul de consultare și de elaborare a propunerilor de politici publice 
stabilesc norme aplicabile și proceduri de asigurare a transparenţei în procesul de 
elaborare și adoptare a deciziilor.

Pentru a putea interveni asupra politicilor publice sau deciziilor la nivel central sau local, 
societatea civilă ar trebui să cunoască, în primul rând, când se realizează dezbaterile și 
consultările publice.

Pentru ca implicarea în consultare să �e e�cace, trebuie ca actorul public (ministerul, 
consiliul local) care lansează consultarea să de�nească rezultatele urmărite în cadrul 
procesului de consultare, deoarece adesea acest lucru determină momentul (și forma) 
consultării.

Consultarea poate facilita generarea de idei noi, colectarea datelor factuale, ra�narea și 
validarea informaţiilor existente și oferă actorilor sociali modalități de a reprezenta 
obiectiv drepturile grupurilor țintă reprezentate.

Pentru a putea să se implice prin intermediul instrumentelor legale, dar și al comunicării și, 
nu în ultimul rând, prin campanii de advocacy, societatea civilă ar trebui să găsească în 
instituțiile publice un partener profesionist, care să ofere condițiile pentru implicare. 
Acest lucru presupune, atât la nivelul serviciilor de specialitate (comunicare și relații 
publice), dar și serviciilor tehnice (structuri interne de nivel tehnic) o anumită �loso�e a 
comunicării intrainstituționale în ceea ce privește aplicarea ciclului de politici publice și 
realizării documentului de politică publică.

Procesul de consultare poate � comunicat �e pe website-ul instituției publice; dacă 
anumite autorități locale nu dispun de mijloace în acest sens, pot transmite instituției 
corespunzătoare respectiva politică publică/reglementare sau pot folosi mijloace directe 
(consultări ad-hoc locale, radio sau TV locale).
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Pentru ca actorii sociali să poată interveni corespunzător asupra conținutului documentelor 
de politică publică și opțiunilor formulate la nivelul acestora, este nevoie ca procesul 
consultativ să �e bine organizat. Una dintre cele mai importante recomandări este de a 
pune la dispoziţie celor consultaţi documente clare, concise și care cuprind toate 
informaţiile necesare.

Seria de principii de care trebuie să se țină cont atunci când se plani�că participarea la 
procese de consultare:

1. Consecvenţă și �exibilitate
-   Consultările trebuie să �e su�cient de �exibile astfel încât să aducă participanți, dar în 

același timp trebuie să îndeplinească anumite standarde minime pentru a asigura 
consecvenţă și încredere în proces;

-  Standardele minime permit părților să evalueze dacă consultările au fost realizate 
corespunzător și oferă ghidaj pentru inițiatorii politicilor cu privire la acest lucru;

-  Adoptarea mai multor strategii și abordări permite un acces mai bun la o gamă mai 
mare de actori interesați.

2. Consultarea trebuie să �e: la timp, echilibrată, să atingă mai mulți actori și să �e un 
proces continuu
-   Consultările la timp ajută la identi�carea celor mai bune opțiuni de politici;
-   Consultarea este efectivă, dacă informațiile necesare sunt colectate din timp;
- Oferirea unor informații consistente cu privire la politica publică poate genera 

dezbateri mai consistente;
- Maximizarea participării (facilitarea accesului celor mai puțin interesați) poate � 

stimulată prin: diseminarea informației prin canale inovative, redactarea în limbaj 
simplu și accesibil, evidențierea principalelor probleme și implicațiile acestora pentru 
actorii afectați.

3. Transparență și responsabilitate
Consultarea este e�cace atunci când organizatorii săi au în minte următoarele aspecte:
-   Clari�că ce fel de informații sunt necesar a � făcute publice;
-   Explică procesul prin care se va lua decizia și care sunt oportunitățile participării;
-   Se asigură că punctele de vedere formulate de actori au fost luate în considerare;
-   Se asigură că punctele de vedere formulate de actori au primit răspuns.

4. Consultarea ca parte a culturii administrative
-  Politicile privind consultarea sunt susținute la nivel politic și stimulate cu personal, 

instruire și resurse;
-   Monitorizarea și evaluarea proceselor de consultare sunt foarte importante.
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ETAPELE ȘI TERMENELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI DE ELABORARE 
A BUGETULUI

Legea �nanţelor publice și responsabilităţii bugetar-�scale nr.181 din 25 iulie 2014 (art.47) 
stabilește activităţile  principale și termenele de realizare a acestora în procesul bugetar.

Boxa 1 prezintă un extras din lege, care stabilește termenele de realizare a activităţilor 
principale în procesul de plani�care și aprobare a bugetelor. 

Boxa 1. Activităţile principale și termenele de realizare în procesul de elaborare 
                 și aprobare a bugetului

Articolul 47. Calendarul bugetar (extras)

1.     La nivel central, principalele activităţi și termene limită în procesul de elaborare și aprobare 
a bugetelor  sunt următoarele:  

a)  Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) și prezintă Parlamentului 
proiectul legii privind limitele macrobugetare pe termen mediu și, în caz de necesitate, 
proiectul legii pentru modi�carea sau completarea unor acte legislative, până la 1 iunie.

b)  Parlamentul adoptă legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu și, în caz de 
necesitate, legea pentru modi�carea sau completarea unor acte legislative - până la 15 
iulie.

c)   Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului proiectele legilor bugetare anuale, până la 
15 octombrie.

d)   Parlamentul adoptă legile bugetare anuale, până la 1 decembrie.

2.      La nivel local, principalele activităţi și termene limită în procesul de elaborare și aprobare a 
bugetelor  sunt următoarele:
a) Autorităţile executive locale elaborează și prezintă autorităților reprezentative și 

deliberative locale proiectele bugetelor locale respective, până la 20 noiembrie.
b)  Autoritățile reprezentative și deliberative locale aprobă bugetele locale respective, 

până la 10 decembrie.

3.      Activităţile intermediare ale calendarului bugetar și termenele de realizare ale acestora 
se stabilesc de către Ministerul Finanţelor.
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În �gura 1 se prezintă schematic etapele principale în procesul de elaborare a bugetului. 

Anul bugetar este echivalent anului calendaristic cu începere de la 1 ianuarie până la 31 
decembrie.

Figura 1. Etapele principale în procesul de elaborare a bugetului 
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ELABORAREA CBTM

Elaborarea CBTM constituie prima fază - faza strategică în procesul de plani�care a 
bugetului. 

CBTM reprezintă instrumentul care asigură corelarea alocării resurselor cu priorităţile de 
politici. În procesul de elaborare a CBTM, se asigură estimarea de sus în jos a cadrului 
general de resurse disponibile pentru �nanţarea cheltuielilor publice, în combinare cu 
estimările de jos în sus a costurilor politicilor asumate/plani�cate.

Priorităţile de politici și limitele de cheltuieli cuprinse în CBTM servesc drept bază 
autorităţilor publice pentru elaborarea propunerilor/proiectelor de buget pe anul 
bugetar viitor.

Obiectivele speci�ce ale CBTM sunt:
a)Consolidarea disciplinei bugetar-�scale generale prin stabilirea unui cadru 

macrobugetar realist pentru fundamentarea bugetelor anuale;

b)Sporirea e�cacităţii cheltuielilor bugetare prin asigurarea unei legături mai bune între 
priorităţile strategice de politici și alocarea resurselor;

c) Asigurarea previzibilităţii politicii bugetar-�scale și a cadrului de resurse disponibile 
pentru plani�carea și implementarea programelor multianuale de cheltuieli; 

d)Ridicarea nivelului de transparenţă și responsabilitate în procesul de luare a deciziilor cu 
privire la buget.

În procesul de elaborare a CBTM se disting următoarele etape principale:

a)lansarea procesului CBTM și elaborarea prognozelor preliminare (ianuarie-
februarie). La această etapă are loc evaluarea procesului CBTM din ciclul bugetar 
precedent și aprobarea componenţei grupurilor de lucru, se elaborează prognozele 
macrobugetare preliminare și obiectivele preliminare ale politicii �scale și vamale pe 
termen mediu, se actualizează linia de bază pe sectoare și se stabilesc limitele 
preliminare de cheltuieli, se emit, în caz de necesitate, circularele privind particularităţile 
speci�ce de elaborare a CBTM următor.
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Produsele obţinute la această etapă sunt: 
-   raportul de evaluare a procesului CBTM precedent, 
-   componenţa actualizată a grupurilor de lucru;  
-   prognoza macrobugetară preliminară; 
-  proiectul obiectivelor politicii �scale și vamale și a politicii de administrare �scală și 

vamală, și 
-   limitele preliminare de cheltuieli pe sectoare.

b)elaborarea și aprobarea CBTM (februarie-mai). Aceasta reprezintă etapa de bază în 
procesul CBTM, care implică elaborarea prognozelor și analizelor detaliate privind 
cadrul de resurse și cheltuieli, �nalizarea consultărilor cu părţile interesate a politicii 
�scale și vamale și a politicii de administrare �scală și vamală, determinarea obiectivelor 
politicii bugetare și identi�carea priorităţilor de cheltuieli, stabilirea limitelor 
actualizate de cheltuieli pe sectoare și repartizarea acestora pe componente ale BPN și 
pe APC. În caz de necesitate, se elaborează proiectul legii pentru modi�carea sau 
completarea unor acte legislative ce rezultă din politica bugetar-�scală. 

Produsele obţinute la această etapă sunt:
-   CBTM aprobat de Guvern, 
-  Proiectul legii pentru modi�carea unor acte legislative ce rezultă din politica bugetar-

�scală. 
-   prognoza macrobugetară preliminară; 
-  proiectul obiectivelor politicii �scale și vamale și a politicii de administrare �scală și 

vamală, și 
-   limitele preliminare de cheltuieli pe sectoare.

c)prezentarea și aprobarea limitelor macrobugetare pe termen mediu și a 
modi�cărilor sau completărilor la actele legislative, care rezultă din politica 
bugetar-�scală (iunie-iulie). La această etapă Guvernul prezintă Parlamentului spre 
aprobare proiectul de lege privind limitele macrobugetare pe termen mediu și, în caz 
de necesitate, proiectul legii privind modi�carea și completarea unor acte legislative, 
reieșind din obiectivele politicii bugetar-�scale.

Produsele obţinute la această etapă sunt: 
-   Legea privind limitele macrobugetare pe termen mediu 
-   Legea pentru modi�carea și completarea unor acte legislative.
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d) analiza implicaţiilor evoluţiilor macroeconomice recente asupra cadrului general 
de resurse și, în caz de necesitate, actualizarea estimărilor pe componentele 
BPN(iulie-septembrie). Această etapă are loc odată cu elaborarea proiectului bugetului 
pe anul viitor și implică analiza evoluţiilor macroeconomice recente și a implicaţiilor 
asupra prognozelor macrobugetare și, în caz de necesitate, actualizarea estimărilor pe 
componentele BPN, precum și ajustarea estimărilor pe termen mediu ca urmare a 
examinării propunerilor de buget și consultării acestora cu APC.

Produsul obţinut la această etapă este:
-   Proiectul legii bugetare anuale , 
-   Nota informativă la proiectul legii bugetare anuale. 

Etapele principale și responsabilităţile pentru elaborarea și aprobarea CBTM, acţiunile și 
termenele de realizare a acestora, se conţin în tabelul 1.

Tabelul 1. Calendarul acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea CBTM 

Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

I.  Lansarea procesului CBTM

1.1. Evaluarea procesului 
CBTM precedent 

Ministerul 
Finanţelor

APC de specialitate

15 ianuarie Grupul 
Coordonator 

CBTM

1.2. Actualizarea 
componenţei 
grupurilor de lucru 
pentru elaborarea 

Ministerul 
Finanţelor

APC de specialitate

15 ianuarie Grupul 
Coordonator 

CBTM

II. Elaborarea Cadrului macrobugetar

2.1. Prezentarea 
prognozelor 
macroeconomice 
preliminare 

Ministerul 
Economiei

10 ianuarie Ministerul 
Finanţelor
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Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

2.2. Prezentarea prognozei 
resurselor externe 
pentru susținerea 
bugetului și pentru 
proiecte �nanţate din 
surse externe 

Cancelaria de Stat 25 ianuarie Ministerul 
Finanţelor

2.3. Elaborarea 
pronosticului 
preliminar al �uxurilor 
de resurse externe și 
interne, precum și al 
soldului datoriei de 
stat externe și interne 
și elaborarea 
obiectivelor 
preliminare ale politicii 
în domeniul datoriei 
de stat

Ministerul Finanţelor 31 ianuarie Banca Naţională 
a Moldovei

2.4. Elaborarea obiectivelor 
preliminare ale politicii 
�scale și vamale și a 
politicii de 
administrare �scală și 
vamală

Ministerul Finanţelor 
în consultare cu 

părțile interesate

31 ianuarie x

2.5. Estimarea resurselor 
din vânzarea și 
privatizarea bunurilor 
din proprietatea 
publică

Ministerul Economiei 5 februarie Ministerul 
Finanţelor
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2.6. Elaborarea prognozei 
macroeconomice 
actualizate pentru 
elaborarea CBTM  

Ministerul 
Economiei în 

comun cu
Biroul Naţional de 

Statistică
Banca Naţională a 

Moldovei

18 februarie Ministerul 
Finanţelor

MMPSF
Ministerul Sănătăţii

Alte autorităţi 
publice interesate

2.7. Examinarea și  
aprobarea de către  
Grupul coordonator 
CBTM a:
- obiectivelor politicii 

�scale și  vamale și a 
politicii de

- prognozei 
macroeconomice  

Ministerul 
Finanţelor

Ministerul Economiei

25 februarie Grupul Coordonator 

CBTM

2.8. Prezentarea prognozei 
resurselor  BASS 

MMPSF 28 februarie Ministerul Finanţelor

2.9. Prezentarea prognozei 
resurselor  FAOAM 

Ministerul Sănătăţii 28 februarie Ministerul Finanţelor

2.10. Evaluarea cadrului 
general de resurse și 
prezentarea acestuia 
în cadrul ședinţei 
Grupului Coordonator 

Ministerul 
Finanţelor

5 martie Grupul 
Coordonator 

CBTM

III. Analiza priorităţilor de politici și determinarea limitelor de cheltuieli

3.1. Actualizarea liniei de 
bază și emiterea 
limitelor preliminare de 
cheltuieli 

Ministerul Finanţelor 5 februarie APC
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Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

3.2. Stabilirea obiectivelor 
politicii în domeniul 
salarizării și angajărilor 
în sectorul bugetar și  
analiza implicaţiilor 
asupra cheltuielilor de 
personal 

MMPSF
Ministerul 
Economiei

Alte autorităţi publice

10 februarie Ministerul 
Finanţelor

3.3. Stabilirea obiectivelor 
politicii în domeniul 
investiţiilor capitale  și 
dezvoltării regionale și 
analiza implicaţiilor 
asupra cheltuielilor 
pentru investiţii

Ministerul 
Economiei
Ministerul 
Dezvoltării 

Regionale și 
Construcţiilor
Alte autorităţi

10 februarie Ministerul 
Finanţelor

3.4. Prezentarea 
propunerilor pentru 
ajustarea liniei de bază 
(în caz de necesitate) și 
pentru politici noi

APC 25 februarie Ministerul 

Finanţelor

3.5. Analiza propunerilor și 
determinarea 
priorităţilor de 
cheltuieli pentru 
alocarea resurselor 

Ministerul Finanţelor
APC

15 martie Grupul 
coordonator 

CBTM

3.6. Emiterea limitelor 
actualizate de 
cheltuieli 

Ministerul Finanţelor 20 martie APC de 
specialitate

3.7. Repartizarea limitelor 
sectoriale de cheltuieli 
pe tipuri de bugete și 
limitele de la bugetul 
de stat - pe APC

APC de specialitate 
Ministerul Finanţelor

23 martie APC
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3.8. Prezentarea limitelor 
de cheltuieli 
repartizate pe tipuri de 
bugete și pe APC

APC de specialitate 25 martie Ministerul 
Finanţelor

IV. Analiza sectorială și elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli

4.1. Emiterea circularei 
privind elaborarea 
strategiilor sectoriale 
de cheltuieli (în caz de 
necesitate)

Ministerul Finanţelor 5 februarie APC de 
specialitate

4.2. Întocmirea rapoartelor 
privind analiza 
implementării 
strategiilor sectoriale 
de cheltuieli și 
identi�carea 
priorităţilor de 
cheltuieli pentru ciclul 
bugetar viitor

APC de specialitate 5 februarie Ministerul 
Finanţelor

Cancelaria de 
Stat

4.3. Elaborarea și 
prezentarea 
proiectelor strategiilor 
sectoriale de cheltuieli

APC de specialitate 25 februarie Ministerul 
Finanţelor

Cancelaria de 
Stat

4.4. Examinarea proiectelor 
strategiilor sectoriale 
de cheltuieli

Ministerul 
Finanţelor

Cancelaria de Stat*

10 martie APC de 
specialitate

4.5. De�nitivarea 
strategiilor sectoriale 
de cheltuieli 

APC de specialitate 31 martie Ministerul 
Finanţelor

Cancelaria de 
Stat
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Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

V.  Aprobarea CBTM și adoptarea legilor privind limitele macrobugetare pe termen 
mediu si, în caz de necesitate, a proiectului legii  privind modi�carea si completarea 
unor acte legislative 

5.1 Elaborarea 
documentului cu privire 
la CBTM și consultarea 
acestuia cu Grupul 
coordonator CBTM

Ministerul 
Finanţelor

15 aprilie Grupul 
coordonator 

CBTM

5.2. Elaborarea propunerilor 
privind  modi�carea si 
completarea unor acte 
legislative,  reieșind din 
obiectivele politicii 
bugetar-�scale

Ministerul 
Finanţelor

în consultare cu 
părțile interesate

15 aprilie x

5.3. Prezentarea 
documentului cu 
privire la CBTM la 
Guvern spre aprobare   

Ministerul Finanţelor 15 mai Guvernul

5.4. Prezentarea la Guvern 
spre aprobare  a 
proiectelor de legi 
privind  limitele 
macrobugetare pe 
termen mediu și  
privind modi�carea si 
completarea unor acte 
legislative  

Ministerul 
Finanţelor

15 mai Guvernul

5.5. Aprobarea CBTM Guvernul 1 iunie x



5.6. Aprobarea și 
prezentarea la 
Parlament a 
proiectelor de legi 
privind  limitele 
macrobugetare pe 
termen mediu și 
privind  modi�carea și 
completarea unor acte 
legislative 

Guvernul 1 iunie Parlamentul

5.7. Adoptarea proiectelor 
de legi privind  limitele 
macrobugetare pe 
termen mediu  și 
privind modi�carea și 
completarea unor acte 
legislative

Parlamentul 15 iulie x
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Elaborarea CBTM reprezintă un proces complex, care implică contribuţia următoarelor 
autorităţi/instituţii publice:

Cancelaria de Stat
Cancelaria de Stat este responsabilă de coordonarea și monitorizarea procesului de 
elaborare și implementare a politicilor statului. În procesul de elaborare a CBTM, 
Cancelaria de Stat are următoarele competenţe și responsabilităţi:

a)  participarea în grupurile de lucru și prezentarea propunerilor de consolidare a legăturii 
între procesul de elaborare a politicilor cu procesul de alocare a resurselor în contextul 
CBTM; 

b) monitorizarea stabilirii și implementării priorităţilor politicilor sectoriale în 
corespundere cu priorităţile prevăzute în documentele de plani�care strategică de 
nivel naţional;

c)  coordonarea și monitorizarea suportului oferit de către partenerii de dezvoltare pentru 
implementarea politicilor naţionale și sectoriale și prezentarea informaţiei privind 
prognoza granturilor și împrumuturilor externe pe termen mediu.
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Ministerul Finanţelor
Responsabilităţile de bază ale Ministerului Finanţelor în procesul de elaborare a CBTM 
sunt:

a)  organizarea și coordonarea generală a procesului de elaborare a CBTM, precum și 
acordarea asistenţei metodologice în elaborarea CBTM;

b)  analiza problemelor legate de managementul bugetului, în special de administrarea 
veniturilor și a datoriei publice, stabilirea relaţiilor interbugetare, e�cienţa și 
e�cacitatea cheltuielilor bugetare; 

c)  identi�carea și formularea, în consultare cu părțile interesate, a obiectivelor politicii 
�scale și vamale pe termen mediu;

d)   estimarea cadrului general de resurse a BPN și elaborarea prognozelor macrobugetare 
pe termen mediu; 

e)   actualizarea liniei de bază și determinarea limitelor de cheltuieli pe sectoare;

f )   examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli și analiza propunerilor APC de ajustare 
a limitelor de cheltuieli;

g) coordonarea procesului de repartizare a limitelor sectoriale de cheltuieli pe 
componentele BPN și pe APC;

h)  elaborarea documentului CBTM, consultarea și prezentarea acestuia spre aprobare 
Guvernului;

i)   elaborarea și prezentarea spre aprobare Guvernului a proiectului legii privind limitele 
macrobugetare pe termen mediu și, în caz de necesitate, a proiectului legii privind 
modi�carea și completarea actelor legislative ce rezultă din politica bugetar-�scală.

În procesul de consultare a CBTM, Ministerul Finanţelor asigură conducerea Grupului 
coordonator CBTM și a grupurilor intersectoriale de lucru pentru elaborarea CBTM, 
oferind suportul necesar pentru organizarea activităţii acestora. De asemenea, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor participă în cadrul grupurilor sectoriale de lucru.
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Ministerul Economiei 
În procesul de elaborare a CBTM, Ministerul Economiei este responsabil pentru:

a)  Elaborarea, în comun cu BNM și MF, a prognozei macroeconomice pentru perioada 
CBTM;

b)  Participarea în grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica �scală și 
vamală, cadrul de resurse, precum și în alte grupuri de lucru, în special la domeniile 
economice.

Autorităţile publice centrale de specialitate (în cazul nostru Ministerul Sănătății) 

În procesul de elaborare a CBTM, APC de specialitate sunt responsabile pentru elaborarea 
și prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli și a altor informaţii necesare cu privire la 
programele sectoriale de cheltuieli.

În special, APC de specialitate sunt responsabile pentru:

a)  Analiza implementării programelor existente de cheltuieli sectoriale și identi�carea 
măsurilor de e�cientizare a acestora;

b) Stabilirea priorităţilor de politică sectorială  în conformitate cu documentele de 
plani�care strategică și cu limitele de cheltuieli prognozate;

c)   Estimarea costurilor politicilor sectoriale și distribuirea resurselor pe programe în cadrul 
sectorului;

d)  Repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe bugetele componente ale BPN și pe 
APC, în cadrul sectorului de care este responsabil;

e)  De�nitivarea, aprobarea și publicarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pe termen 
mediu.

În procesul pregătirii strategiilor sectoriale de cheltuieli, APC de specialitate conlucrează 
cu alte autorităţi publice centrale și locale, care gestionează resurse bugetare în cadrul 
sectorului respectiv. În scopul facilitării conlucrării și consultării cu alte autorităţi sau 
instituţii relevante, APC de specialitate instituie și coordonează activitatea grupului 
sectorial de lucru. 
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Pe lângă responsabilitatea pentru elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, APC de 
specialitate în domeniul protecţiei sociale și în domeniul ocrotirii sănătăţii, în colaborare 
cu CNAS și CNAM, sunt responsabile de elaborarea și prezentarea prognozelor pe termen 
mediu pentru bugetele respective.

Elaborarea CBTM este un proces participativ și necesită instrumente și mecanisme 
adecvate de luare a deciziilor, precum și de conlucrare e�cientă între autorităţile publice 
în cadrul Guvernului. 

Structurile de coordonare a procesului de elaborare a CBTM sunt următoarele:

Comitetul interministerial pentru plani�carea strategică
Comitetul interministerial pentru plani�carea strategică este un organ funcţional de 
competenţă generală, instituit în scopul coordonării procesului de plani�care strategică, 
desfășurat de Guvern. 

Comitetul este condus de Prim-ministru și include membri ai Guvernului și reprezentanţi 
ai Cancelariei de Stat. Componenţa nominală și regulamentul comitetului se aprobă de 
către Guvern.

Funcţia de bază a comitetului în procesul CBTM este de a stabili priorităţile de politică 
pentru ciclul bugetar respectiv și de a monitoriza activitatea Grupului coordonator pentru 
elaborarea CBTM.

Grupul Coordonator pentru elaborarea CBTM
Grupul coordonator pentru elaborarea CBTM (în continuare – Grupul coordonator CBTM) 
este un organ consultativ al Guvernului, fără statut de persoană juridică, instituit în scopul 
elaborării CBTM într-un cadru transparent și participativ, precum și pentru asigurarea 
coordonării și consultării obiectivelor politicii bugetar-�scale și a altor elemente ale 
CBTM. 

Grupul coordonator CBTM este condus de către ministrul �nanţelor și include 
conducători și reprezentanţi ai diferitor autorităţi publice, precum și ai partenerilor sociali. 
Componenţa nominală și regulamentul privind modul de organizare și funcţionare a 
Grupului coordonator CBTM se aprobă de Guvern. 

În procesul CBTM, Grupul coordonator CBTM exercită următoarele funcţii de bază:

a)   coordonează și monitorizează implementarea activităţilor pentru elaborarea CBTM;

Ghid advocacy bugetar
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b) asigură examinarea politicii bugetar-�scale și a prognozelor CBTM prin prisma 
respectării principiilor și regulilor bugetar-�scale;

c)   determină  priorităţile de cheltuieli în contextul CBTM în conformitate cu documentele 
de plani�care strategică de nivel naţional și sectorial și asigură corelarea acestora cu 
cadrul disponibil de resurse;

d) asigură conlucrarea și dialogul permanent cu Comitetul interministerial pentru 
plani�carea strategică.

Pentru realizarea funcţiilor, Grupul coordonator CBTM instituie grupuri de lucru pentru 
elaborarea CBTM și stabilește sarcinile acestora, precum și monitorizează activitatea 
grupurilor de lucru.

Grupurile de lucru
Pentru a facilita colaborarea și conlucrarea între diferite autorităţi publice în procesul de 
elaborare a CBTM, precum și pentru a asigura consultarea analizelor și prognozelor CBTM 
cu alte părţi interesate, inclusiv cu partenerii sociali, se instituie grupuri de lucru 
responsabile de anumite elemente ale CBTM.

Pentru elaborarea CBTM se instituie următoarele grupuri de lucru: 
A.  Grupul de lucru responsabil de cadrul macroeconomic, politica �scală și vamală, 

cadrul de resurse;
B.   Grupul de lucru responsabil de politica și priorităţile cheltuielilor;
C.   Grupul de lucru responsabil de politica remunerării și angajărilor în sectorul 

bugetar;
D.   Grupul de lucru responsabil de investiţiile capitale publice;
E.  Grupuri sectoriale de lucru (ocrotirea sănătăţii, învăţământul, protecţia socială, 

agricultura, etc.)

Activitatea e�cace a grupurilor de lucru contribuie la o coordonare mai bună a 
propunerilor pentru CBTM și sporește calitatea materialelor prezentate.

Grupurile de lucru joacă un rol important nu numai în procesul de elaborare a CBTM, ci și 
în procesul de plani�care a politicilor în contextul documentelor de plani�care strategică 
la nivel naţional. 

Includerea în grupurile de lucru a persoanelor responsabile de elaborarea politicilor și a 
celor responsabile de plani�carea bugetului contribuie la îmbunătăţirea corelării 
politicilor cu resursele disponibile.
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În componenţa grupurilor de lucru se includ reprezentanţi ai APC responsabile și 
interesate de domeniul dat (reprezentanţii trebuie să �e la nivel nu mai jos de șef de secţie 
care se ocupa nemijlocit de domeniul respectiv). De asemenea pot � incluși și 
reprezentanţi ai organizaţiilor asociative ale APL, partenerilor sociali (patronatul, 
sindicatele și organizaţii non-guvernamentale). Structura și componenţa nominala a 
grupurilor de lucru se revizuiește și se actualizează anual la începutul procesului de 
elaborare a CBTM. 

Grupurile de lucru sunt conduse de către un membru al Grupului coordonator CBTM (sau 
altă persoană la nivel nu mai jos de vice-ministru), responsabil de domeniul respectiv și 
asigură realizarea sarcinilor aferente elaborării diferitor elemente ale CBTM. Președintele 
grupului de lucru delimitează responsabilităţile între membrii grupului corespunzător 
domeniului de competenţă, stabilește sarcini concrete și termene intermediare de 
realizare a acestora pentru a se încadra în termenele stabilite în calendarul de elaborare și 
aprobare a CBTM.

Grupurile de lucru se convoacă în ședinţe de câte ori este necesar, iar chestiunile discutate 
și deciziile luate se înscriu în procese verbale, care se prezintă în copie Ministerului 
Finanţelor pentru informare. 

Grupurile sectoriale de lucru
Activitatea grupurilor sectoriale de lucru are drept scop consultarea analizelor sectoriale 
și a priorităţilor de cheltuieli la nivel de sector între diferiţi participanţi la proces.

În special, sarcinile principale ale acestor grupuri rezultă din activităţile aferente elaborării 
strategiilor sectoriale de cheltuieli și sunt următoarele:

a)   examinarea rolului sectorului pentru dezvoltarea social-economică a ţării și a modului 
în care statul se implică în sectorul respectiv – cu funcţii de reglementare sau prestator 
direct de  servicii;

b)  analiza tendinţelor cheltuielilor sectorului respectiv ca pondere în volumul total al 
cheltuielilor BPN și/sau a componentelor acestuia, structura cheltuielilor pe programe 
în cadrul sectorului;

c)   analiza cadrului instituţional în ramură și delimitarea competenţelor APC și APL privind 
gestionarea resurselor în cadrul sectorului respectiv;
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d)  analiza situaţiei curente în sector sub aspectul e�cienţei și e�cacităţii programelor 
existente de cheltuieli și identi�carea rezervelor de e�cientizare a utilizării resurselor 
și a posibilităţilor de redistribuire a alocaţiilor între programele de cheltuieli;

e)   revizuirea listei proiectelor �nanţate din surse externe și a performanţei acestora;

f )  stabilirea obiectivelor și a priorităţilor de politici sectoriale pentru ciclul bugetar 
următor și determinarea indicatorilor pentru monitorizarea performanţei 
programelor de cheltuieli;

g) estimarea și analiza costurilor viitoare ale politicii existente (linia de bază) și a 
implicaţiilor �nanciare ale priorităţilor de politici noi pe termen mediu și înaintarea 
propunerilor pentru stabilirea limitelor sectoriale de cheltuieli; 

h)  repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe, pe bugete și pe APC în cadrul 
sectorului respectiv.

Ca urmare a activităţii grupului de lucru se produc:
strategiile sectoriale de cheltuieli pe termen mediu;
  limitele sectoriale de cheltuieli dezagregate pe programe, pe bugete și pe APC.

Componenţa grupului sectorial de lucru
În componenţa grupului sectorial de lucru se includ:

Președintele (conducător de rang superior) 
APC de specialitate în sectorul respectiv.

Membri (conducători ai subdiviziunilor relevante):
  APC de specialitate:
-  subdiviziunea responsabilă de plani�carea bugetului;
- subdiviziunea responsabilă de analiza, evaluarea și monitorizarea politicilor 

sectoriale;
-  subdiviziunile responsabile de programele de cheltuieli în cadrul sectorului.
- alţi șe� de subdiviziuni sau specialiști implicaţi în gestionarea programelor de 

cheltuieli.
  Alte APC care gestionează resurse în sectorul respectiv:
-   subdiviziunea responsabilă de programele de cheltuieli din sectorul respectiv.  

  Ministerul Finanţelor: 
-   direcţia �nanţelor de ramură.
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  Cancelaria de Stat:
-   direcţia politici, plani�carea strategică și coordonarea asistenţei externe.

  Ministerul Economiei:
-  subdiviziunea responsabilă de politicile sectoriale.

  Autorităţile publice locale:
-  reprezentanţi ai organizaţiilor asociative ale APL (de ex. Congresul autorităţilor locale 

din Moldova).
  Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova;
  Confederaţia Naţională a Patronatului din Moldova;
  Asociații obștești.

Boxa 2 prezintă extrasul din ordinul Ministerului Sănătății nr.1074 din 30.12.2016, prin 
care a fost instituit grupul de lucru responsabil de elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 
Mediu pentru anii 2018–2020

Boxa 2. Componența grupului de lucru responsabil de elaborarea CBTM 
                 pentru anii 2018–2020

Ordinul Ministerului Sănătății nr.1074 din 30.12.2016 „Cu privire la instituirea 
grupului de lucru responsabil de elaborarea CBTM pentru anii 2018–2020 
(extras)
1. A institui grupul de lucru responsabil de elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu pentru anii 2018–2020, în următoarea componenţă: 

Rodica Scutelnic                                          Secretar de Stat, Președinte

Corina Zavtoni                                             Consultant Secţia analiză, monitorizare și 
evaluare a politicilor, secretar

Marcela Ţîrdea                                              Șef Secţie analiză, monitorizare și evaluare a 
politicilor

Denis Valac                                                    Șef Direcţie buget, �nanţe și asigurări

Lilia Gantea                                                   Șef adjunct Direcţie buget, �nanţe și 
asigurări

Tatiana Zatîc                                                 Șef Direcţie asistenţă medical primară
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  Galina Morari                                               Șef adjunct Direcţie asistenţă medical 
spitalicească și urgenţă

Daniela Demișcan                                       Șef adjunct Direcţie Sănătate Publică

Maria Lăpteanu                                           Șef Direcţie medicamente și dispozitive 
medicale

Vadim Aftene                                                Șef Direcţie management personal medical 

  Diana Noroc                                                  Șef adjunct Direcţie juridică

  Andrei Cazacu                                              Șef Direcţie relaţii externe și integrare 
europeană

  Vitalie Ursachi                                              Șef Direcţie contabilitate și patrimoniu

  Natalia Chihai                                              Consultant Serviciu salarizare și normare 
personal

  Angela Anisei                                               Șef Direcţie managementul calităţii 
                                                                              serviciilor de sănătate, Centrul Naţional de 

Management în Sănătate

  Liliana Buzdugan                                       Șef Direcţie servicii integrate de sănătate, 
Centrul Naţional de Management în 
Sănătate 

                                                                              Reprezentant Cancelaria de Stat

  Marina Semeniuc                                        Șef Direcţie �nanţele în ocrotirea sănătăţii și 
protecţie socială, Ministerul Finanţelor 

  Galina Gavriliţă                                           Consultant principal Direcţie analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor, 
Ministerul Educaţiei

  Galina Gavriliţă                                           Consultant principal Direcţie analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor, 
Ministerul Educaţiei
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  Sergiu Balacci                                              Consultant Direcţie siguranţa alimentelor de 
origine animal și medicină veterinară, 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare 

  Vitalie Moraru                                              Șef adjunct Serviciul medical, Ministerul 
Afacerilor Interne 

  Vitalie Nani                                                    Șef Direcţie politici, plani�care și rapoarte 
�nanciare a DGEF, Ministerul Afacerilor 
Interne

  Raisa Spinei                                                  Șef secţie, contabil, Serviciul �nanţe a 
Serviciului Medical, Ministerul Afacerilor 
Interne 

  Veronica Lopotenco                                  Consultant principal Direcţie analiză, 
monitorizare și evaluare a politicilor, 
Ministerul Mediului

  Tatiana Leșan                                               Șef adjunct Direcţie analiză, monitorizare și 
evaluare a politicilor, Ministerul 

                                                                              Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

  Natalia Bargan                                             Cercetător știinţi�c, Centrul de Cercetări 
Demogra�ce, INCE, Academia de Știinţe

  Sergiu Negritu                                             Șef adjunct Direcţie economie și �nanţe, 
Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină

 
  Gabriela Tofan                                             Șef Direcţie management strategic și resurse 

umane, Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină

  Petru Chiriac                                                 Vicepreședinte, Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor din Moldova
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  Aurel Popovici                                             Președinte, Federaţia Sindicală “Sănătatea”

  Ghenadie Ţurcanu                                      Coordonator de program, Centrul pentru 
Politici și Analize în Sănătate 

  Deolinda Martins                                       Specialist în politici sociale și economice, 
Biroul UNICEF în Republica Moldova

  Ruslan Poverga                                           Director general, Asociaţia Obștească 
“Iniţiativa Pozitivă”

  Vitalii Ursachi                                               Șeful departamentului de contabilitate și 
proprietate

  Angela Capcelea                                         Coordonator programe de sănătate, Biroul 
UNICEF în Republica Moldova

  Valerian Isac                                                 Președinte, Asociaţia Naţională de Tratament 
Paliativ 

  Valeriu Oglindă                                           Reprezentant, Confederaţia Naţională a 
Patronatului din Republica Moldova

  Viorel Rusu                                                    Expert juridic, Congresul Autorităţilor Locale 
din Moldova (CALM)

  Gheorghe Raileanu                                    Primar Orașului Cimișlia, reprezentant CALM

  Elvira Anadolu                                             Șefa echipei proiectului “Modernizarea 
sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, 
O�ciul Băncii Mondiale în Republica 
Moldova

  Natalia Cojohari                                          Reprezentant adjunct UNFPA, Fondul ONU 
pentru Populaţie în Republica Moldova

  Eugenia Berzan                                           Analista de programare, UNFPA
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ELABORAREA STRATEGIILOR SECTORIALE DE CHELTUIELI
Strategiile sectoriale de cheltuieli reprezintă un instrument, prin care se asigură corelarea 
priorităţilor de politici cu alocările de resurse la nivel de sector. 

Strategiile sectoriale de cheltuieli stabilesc obiectivele și priorităţile de politică sectorială 
și analizează implicaţiile acestora asupra alocării resurselor pe programe de cheltuieli în 
cadrul sectorului în perspectiva pe termen mediu. 

Prin strategiile sectoriale de cheltuieli se asigură corelarea priorităţilor de politici cu 
volumul resurselor bugetare prognozate/plani�cate la nivel de sector.

Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaborează sau se actualizează anual în contextul elaborării 
CBTM și servesc drept suport la determinarea limitelor de cheltuieli cuprinse în CBTM, iar 
ulterior la fundamentarea și argumentarea propunerilor bugetare anuale.

Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli în contextul CBTM are drept obiective de baza: 
a) asigurarea legăturii între priorităţile de politica și cheltuielile bugetare alocate 

sectorului; 
b)  identi�carea masurilor de îmbunătăţire a e�cientei și e�cacităţii programelor existente 

de cheltuieli și redirecţionarea resurselor spre programele mai prioritare; 
c)   evaluarea impactului �nanciar al propunerilor de politici noi și prioritizarea acestora 

în limita resurselor disponibile.

Proiectul strategiilor sectoriale de cheltuieli stau la baza determinării limitelor actualizate 
de cheltuieli pe sectoare și pe APC în contextul CBTM. Ulterior, acestea servesc 
autorităţilor publice în calitate de suport în procesul de elaborare și justi�care a 
propunerilor detaliate de buget.

Strategiile sectoriale de cheltuieli se elaborează de către APC de specialitate responsabile 
de politica în sector, în conlucrare cu alte autorităţi publice care gestionează resurse 
bugetare în sector. 

Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli implica o analiză complexă și o abordare 
integrată în plani�carea cheltuielilor.
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În special, strategiile sectoriale de cheltuieli trebuie să respecte următoarele cerinţe și 
reguli generale:

a)   să �e cuprinzătoare - să re�ecte întreg sectorul cu implicarea tuturor autorităţilor care 
gestionează resurse în sector fără a se limita doar la o parte a ramurii gestionată de 
autoritatea publică de specialitate, să cuprindă toate resursele BPN pentru sectorul 
respectiv, atât sub aspectul cheltuielilor recurente, cât și a investiţiilor capitale. 

b)  să �e consistente cu priorităţile de politică de nivel naţional - obiectivele sectoriale și 
prioritățile de politici pe termen mediu trebuie să rezulte din Programul de activitate a 
Guvernului și din alte documente de plani�care strategică;

c)   să re�ecte priorităţile de politică sectorială – acţiunile plani�cate în strategia de cheltuieli 
trebuie să �e prioritizate în baza analizei ex-ante a impactului propunerilor de politici 
și analizei cost - bene�ciu, precum și luând în considerare posibilităţile de 
redirecţionare a resurselor de la programele mai puţin prioritare către cele cu un nivel 
mai înalt de prioritate;

d)  să �e realiste – să tină cont de cadrul disponibil de resurse și să �e elaborate în 
corespundere cu limitele de cheltuieli stabilite. De asemenea realismul propunerilor 
trebuie analizat prin prisma timpului necesar pentru implementarea politicilor.

În procesul de elaborare a strategiilor sectoriale de cheltuieli se identi�că următoarele 
etape:

a)   Etapa I: Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli pentru următorul ciclu CBTM;

b)  Etapa II: Examinarea și consultarea strategiilor sectoriale de cheltuieli;

c)   Etapa III: Ajustarea și aprobarea strategiilor sectoriale de cheltuieli;

d)  Etapa IV: Raportarea implementării strategiilor sectoriale de cheltuieli.
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Etapa I: Elaborarea strategiilor sectoriale de cheltuieli
La această etapă APC de specialitate, în consultare cu grupul sectorial de lucru, elaborează 
proiectele strategiilor sectoriale de cheltuieli, având la bază:
a)    analiza implementării strategiei sectoriale de cheltuieli din ciclul bugetar precedent;
b)  documentele de plani�care strategică atât de nivel naţional (Programul de activitate al 

Guvernului, strategii și programe naţionale de dezvoltare), cât și cele sectoriale;
c) limitele preliminare de cheltuieli pe sectoare și alte particularităţi speci�ce privind 

elaborarea și prezentarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, stabilite de către Ministerul 
Finanţelor.

La elaborarea strategiilor de cheltuieli și alocarea resurselor în cadrul sectorului, se iau în 
consideraţie următoarele principii:
a)   e�cienţa și e�cacitatea utilizării resurselor în cadrul programelor existente;
b)   aranjamentele instituţionale ale sectorului și capacităţile de implementare a reformelor;
c)   asigurarea prioritară cu resurse a politicilor existente, cuprinse în linia de bază;
d) prioritizarea măsurilor după impactul lor asupra obiectivelor de politici naţionale și 

sectoriale, precum și în baza analizei cost-bene�ciu;
e)   redirecţionarea resurselor de la programele mai puţin prioritare către cele cu un nivel mai 

înalt de prioritate.

Ca structură, strategiile sectoriale de cheltuieli cuprind:
a)  analiza tendinţelor principale din sector sub aspectul performanţei și al cheltuielilor 

bugetare, cu identi�carea problemelor majore în sector și a obiectivelor de politică pe 
termen mediu;

b) structura instituţională a sectorului și schimbările recente sau preconizate aferente 
cadrului organizaţional și de management;

c)  analiza programelor sectoriale de cheltuieli cu identi�carea acţiunilor prioritare de 
politică pe termen mediu și a implicaţiilor �nanciare a acestora asupra alocării 
resurselor în cadrul sectorului;

d) repartizarea limitei sectoriale de cheltuieli pe programe/sub-programe în cadrul 
sectorului și pe tipuri de bugete;

e)  analiza asistenţei �nanciare externe în cadrul sectorului  și identi�carea posibilităţilor 
de atragere a resurselor adiţionale pentru realizarea priorităţilor sectoriale de politică 
(proiectele �nanţate din surse externe, a�ate în curs de implementare sau la etapa de 
negociere cu donatorii pentru perioada de plani�care);

f)   acţiunile fără acoperire �nanciară, costurile cărora nu sunt acoperite în cadrul limitei de 
cheltuieli (această informaţie se cuprinde doar în versiunea preliminară a strategiei de 
cheltuieli și servește drept suport în cadrul negocierii resurselor adiţionale).
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Etapa II: Examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli
La aceasta etapă proiectele strategiilor sectoriale de cheltuieli prezentate de APC de 
specialitate se supun examinării de către autorităţile publice responsabile de cadrul de 
politici – Cancelaria de Stat și de cadrul de resurse – Ministerul Finanţelor. 
 
Cancelaria de Stat examinează și avizează propunerile înaintate pentru a veri�ca legătura 
cu priorităţile de politica stabilite în alte documente strategice la nivel naţional, precum și 
implicarea donatorilor în realizarea acestor priorităţi.

Ministerul Finanţelor examinează propunerile înaintate din perspectiva: (i) e�cienţei și 
e�cacităţii propunerilor, (ii) structurii actuale a cheltuielilor și rezervelor de îmbunătăţire a 
utilizării resurselor existente, (iii) costurilor adiţionale în raport cu limita preliminară de 
cheltuieli. De asemenea se i-au în considerare comentariile Cancelariei de Stat în ce 
privește legătura cu priorităţile naţionale.

După examinarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, acestea servesc drept bază pentru 
de�nitivarea limitelor de cheltuieli pentru �ecare sector. Ministerul Finanţelor aduce la 
cunoștinţa autorităţilor publice limitele actualizate de cheltuieli pe sectoare, în 
conformitate cu care se ajustează strategiile sectoriale de cheltuieli.

Etapa III: Ajustarea și aprobarea strategiilor de cheltuieli 
La această etapă APC de specialitate, în consultare cu grupul de lucru, ajustează strategiile 
sectoriale de cheltuieli în corespundere cu limitele actualizate de cheltuieli. Strategiile 
sectoriale de cheltuieli de�nitivate se prezintă Ministerului Finanţelor în termenii stabiliţi 
în calendarul bugetar. 

Strategiile sectoriale de cheltuieli de�nitivate, după coordonarea cu MF,  se aprobă de către 
APC de specialitate și se plasează pe paginile web ale acestora. Pentru etapele ulterioare 
ale procesului bugetar ele servesc ca bază la elaborarea propunerilor detaliate de buget și 
suport în procesul promovării bugetului anual la Guvern și Parlament. 

Etapa IV. Raportarea implementării strategiilor sectoriale de cheltuieli din CBTM 
precedent
APC de specialitate, în colaborare cu alte instituţii relevante, care gestionează resurse în 
sectorul respectiv, efectuează analiza implementării acţiunilor de politica, preconizate în 
strategiile sectoriale de cheltuieli din anii precedenţi. Analiza respectivă servește drept 
bază pentru elaborarea strategiei de cheltuieli pentru ciclul bugetar următor și se prezintă 
Ministerului Finanţelor. Concomitent raportul respectiv se prezintă și Cancelariei de Stat 
în adresa membrilor grupurilor sectoriale de lucru.
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Raportul cuprinde acţiunile întreprinse în vederea realizării priorităţilor de politica 
asumate în CBTM din anul precedent și cheltuielile efectuate, precum și impactul acestora 
asupra indicatorilor de performanţă. De asemenea, raportul oferă explicaţii privind 
motivele devierilor de la indicatorii asumaţi. Analiza efectuata la această etapă servește 
drept bază pentru propunerile de revizuire a politicilor existente și de politici noi în 
contextul strategiei de cheltuieli pentru următorul ciclu bugetar.

ELABORAREA ȘI APROBAREA BUGETELOR
Elaborarea și aprobarea proiectelor bugetelor anuale reprezintă a doua fază a ciclului 
anual de plani�care bugetară. 

Proiectele de buget cuprind indicatorii pentru anul bugetar viitor, care se supun aprobării 
de către Parlament/autoritățile reprezentative și deliberative locale, precum și estimări 
pentru următorii doi ani, care poartă un caracter indicativ. 

Procesul de elaborare a proiectelor de bugete cuprinde următoarele etape: 
a)   emiterea circularelor privind elaborarea bugetelor anuale;
b)   elaborarea și prezentarea propunerilor/proiectelor de buget la MF;
c)  examinarea propunerilor/proiectelor de buget și organizarea consultărilor asupra 

acestora;
d)  prezentarea proiectelor legilor/deciziilor bugetare anuale spre aprobare Guvernului/ 

autorităților reprezentative și deliberative locale ale UAT;
e)   examinarea și aprobarea proiectelor legilor bugetare anuale de către Guvern;
f )  examinarea  ș i  aprobarea  legi lor/decizi i lor  bugetare  anuale  de  către 

Parlament/autoritățile reprezentative și deliberative locale.

Bugetul de stat
Procesul propriu-zis de elaborare a propunerilor de buget în cadrul APC implică 
următoarele activităţi:

a)   APC analizează și formulează setul de programe în corespundere cu priorităţile 
politicii sectoriale și limita de cheltuieli, completează informaţia generală a 
programelor/subprogramelor. 

b)  APC elaborează și emite instituţiilor subordonate circulara anuală privind elaborarea  
propunerilor de buget, care cuprinde:
-  particularităţi speci�ce și cerinţe relevante privind modul de elaborare și prezentare 

a propunerilor de buget pe anul respectiv;
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       -  limite de resurse și cheltuieli pentru �ecare instituţie la nivel de subprogram, 
activitate, inclusiv cheltuieli de personal și alte limite relevante pentru ciclul 
bugetar respectiv; 

-   propunerile pentru investiţii capitale.

c)  Instituţiile bugetare subordonate elaborează și prezintă propunerile de buget și 
justi�cările corespunzătoare. La partea de cheltuieli instituţiile vor respecta limita 
stabilită de autoritatea ierarhic superioară și vor completa valoarea indicatorilor de 
produs și de e�cienţă a programelor;

d) APC organizează și desfășoară procesul de examinare, comunicare și consultare a 
propunerilor de buget cu instituţiile subordonate;

e)   APC aprobă propunerile de buget ale instituţiilor, le agreghează, estimează indicatorii 
de rezultat și întocmește propunerea de buget, pe care o remite Ministerului 
Finanţelor.

Etapele principale și responsabilităţile pentru elaborarea și adoptarea legii anuale a 
bugetului de stat, acţiunile și termenele de realizare a acestora, se conţin în tabelul 2. 

Tabelul 2. Calendarul acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea bugetului de stat 
                      pe anul următor.

Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

I. Elaborarea proiectului bugetului de stat 

1.1. Emiterea circularelor cu 
privire la elaborarea și 
prezentarea propunerilor 
/ proiectelor de buget 

Ministerul 
Finanţelor

1 iunie APC și APL

1.2. Prezentarea propunerilor 
de buget 

Autoritățile/instituț
iile bugetare

1 iulie Ministerul 
Finanţelor



40

Acţiunile Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

1.3. 3. Prezentarea proiectelor 
BASS și FAOAM spre 
examinare Ministerului 
Finanţelor

MMPSF
Ministerul Sănătăţii

10 iulie Ministerul 
Finanţelor

1.4. Prezentarea sintezei 
consolidate a proiectelor 
bugetelor  locale  spre 
consultare Ministerului 
Finanţelor  

APL

A P L �

15-25 iulie 
(conform unui 
gra�c stabilit)

Ministerul 
Finanţelor

1.5. Prezentarea prognozei 
macroeconomice 
actualizate

Ministerul 
Economiei

BNM

20 iulie MF, MMMPS, MS

1.6. Analiza implicaţiilor 
evoluţiilor 
macroeconomice recente 
asupra cadrului general 
de resurse și, în caz de 
necesitate, actualizarea 
estimărilor pe 
componentele bugetului 
public naţional  

Ministerul 
Finanţelor

1 august x

1.7. Examinarea și organizarea  
consultărilor privind 
propunerile de buget ale 
APC, proiectele BASS, 
FAOAM, sinteza 
consolidată a proiectelor 
bugetelor locale și  
raporturile interbugetare 

Ministerul 
Finanţelor

1-15 august x
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1.8. Elaborarea și consultarea 
proiectului de lege anuală  
a bugetului de stat cu 
APC, precum și cu 
partenerii sociali

Ministerul 
Finanţelor

1 septembrie APC

1.9. Prezentarea la Guvern a 
proiectului de lege anuală 
a bugetului de stat 

Ministerul 
Finanţelor

15 septembrie Guvernul

II. Examinarea  și adoptarea Legii bugetului de stat 

2.1. Examinarea și aprobarea 
proiectului de lege 
anuală a bugetului de 
stat de către Guvern și 
prezentarea acestuia spre 
adoptare Parlamentului

Guvernul 15 octombrie Parlamentul

2.2. Adoptarea Legii anuale a 
bugetului de stat   

Parlamentul 1 decembrie x

Pentru realizarea planului de acţiuni și respectarea termenelor pentru elaborarea și 
prezentarea proiectului legii bugetului de stat, precum și în scopul organizării interne a 
activităţilor legate de elaborarea propunerilor/proiectelor de buget, APC își elaborează și 
aprobă calendare proprii de activităţi.

Propunerile de buget prezentate de către APC se examinează de către direcţiile �nanţelor 
de ramură din cadrul MF, luând în consideraţie:
a)  respectarea cerinţelor stipulate în circulara anuală cu privire la elaborarea proiectului 

bugetului de stat;
b)  analiza executării bugetului APC în anii precedenţi atât la venituri, cât și la cheltuieli, 

inclusiv performanţa realizată în raport cu obiectivele asumate;
c)   asumările puse în baza estimărilor de venituri și cheltuieli pentru anul viitor și doi ani 

ulteriori;
d)   corelarea cu priorităţile cuprinse în CBTM și strategia sectorială de cheltuieli. 
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Unele aspecte speci�ce ce ţin de propunerile de buget parvenite din partea APC, în 
special cele legate de alocarea resurselor suplimentare, se soluţionează în cadrul 
consultărilor bugetare, organizate de către Ministerul Finanţelor în conformitate cu 
calendarul bugetar. 

Înainte de lansarea consultărilor bugetare, Ministerul Finanţelor organizează discuţii 
interne vis-a-vis de propunerile de buget ale autorităţilor publice și întocmește sinteza 
rezultatelor examinării acestora, care servește drept bază pentru discuţii în cadrul 
consultărilor bugetare. 

Ministerul Finanţelor examinează propunerile de buget prin prisma justi�cărilor acestora 
și sugerează opinii privind acoperirea cererilor suplimentare �e din contul economiilor ce 
ar putea � identi�cate în bugetul autorităţii/instituţiei bugetare solicitante, �e propune 
reevaluarea priorităţilor în cadrul sectoarelor/autorităţilor în contextul priorităţilor 
stabilite în documentul CBTM. 
  
De rând cu APC, Ministerul Finanţelor organizează consultări asupra proiectului 
bugetului de stat cu partenerii sociali și cu alte părţi interesate, în conformitate cu 
legislaţia privind transparenţa în procesul decizional.

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
Responsabilităţile în procesul de  elaborare și aprobare a legii anuale a FAOAM, acţiunile 
principale și termenele de realizare ale acestora, se cuprind în tabelul 3.

Pentru organizarea internă a activităţilor legate de elaborarea FAOAM, APC de 
specialitate în domeniul ocrotirii sănătăţii în colaborare cu CNAM elaborează și aprobă un 
calendar propriu de activităţi mai detaliate cu indicarea termenelor de realizare și a 
persoanelor responsabile.

 În conformitate cu circulara anuală cu privire la elaborarea proiectului FAOAM, Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină elaborează și prezintă APC de specialitate în domeniul 
ocrotirii sănătăţii proiectul FAOAM pe anul următor..

Concomitent cu proiectul FAOAM, Compania Naţională de Asigurări în Medicină prezintă 
și proiectul notei informative, precum și alte informaţii de fundamentare a proiectului de 
buget.
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Tabelul 3. Calendarul acțiunilor pentru elaborarea și aprobarea FAOAM 
                      pe anul următor

Acţiunea Autoritatea 
responsabilă

Termenul de 
realizare

Autoritatea 
bene�ciară

1.   Emiterea circularei cu 
privire la elaborarea și 
prezentarea proiectului 
FAOAM 

Ministerul Sănătăţii 5 iunie CNAM

 2.  Elaborarea proiectului 
FAOAM și prezentarea 
acestuia spre coordonarea 
Ministerului Sănătăţii

CNAM

C N A M �

25 iunie Ministerul Sănătăţii

 3.  Prezentarea proiectului 
FAOAM spre examinare 
Ministerului Finanţelor

Ministerul Sănătăţii 10 iulie Ministerul 
Finanţelor

 4.  Examinarea și organizarea 
consultărilor privind 
proiectul FAOAM 

Ministerul 
Finanţelor

1-5 august Ministerul Sănătăţii

CNAM

 5.  De�nitivarea proiectului 

FAOAM ca urmare a 

consultărilor cu Ministerul 

Finanţelor

CNAM 15 august Ministerul Sănătăţii

Ministerul Sănătăţii 20 august Ministerul 
Finanţelor

 6.  Consultarea proiectului de 
lege anuală a FAOAM cu 
autorităţile publice 
interesate, precum și cu 
partenerii sociali

Ministerul Sănătăţii 1 septembrie Ministerul 
Finanţelor

 7.  Prezentarea la Guvern a 
proiectului legii anuale a 
FAOAM 

Ministerul Sănătăţii 15 septembrie Guvernul
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 8.  Examinarea și aprobarea 
proiectului de lege anuală 
a FAOAM și prezentarea 
spre adoptare 
Parlamentului 

Guvernul 15 octombrie Parlamentul

 9.  Adoptarea Legii anuale a 

FAOAM
Parlamentul 1 decembrie x

Proiectul FAOAM se întocmește având la bază:
a)   prognoza indicatorilor macroeconomici;
b)   limitele de transferuri interbugetare;
c)   priorităţile de politică stipulate în strategia sectorială de cheltuieli;
d)  tendinţele indicatorilor demogra�ci și a altor indicatori care caracterizează sistemul de 

ocrotire a sănătăţi;
e)   particularităţile speci�ce cuprinse în circulara cu privire la elaborarea FAOAM.

Procesul propriu-zis de elaborare a proiectului FAOAM implică următoarele activităţi:
a)  APC de specialitate în domeniul ocrotirii sănătății analizează evoluţia indicatorilor 

generali ai FAOAM și performanţa programelor de cheltuieli, determină în comun cu 
CNAM structura programelor și completează informaţia generală despre acestea 
(scopul, obiectivele, identi�că lista indicatorilor de performanţă);

b) CNAM estimează resursele FAOAM, costurile și repartizează cheltuielile FAOAM pe 
programe, în corespundere cu priorităţile politicii sectoriale și ţinînd cont de limita de 
transferuri de la bugetul de stat, comunicată de către Ministerul Finanţelor;

c)  CNAM întocmește proiectul FAOAM, pe care îl prezintă spre coordonare APC de 
specialitate în domeniul ocrotirii sănătății;

d)  APC de specialitate în domeniul ocrotirii sănătăţii examinează proiectul FAOAM din 
punctul de vedere al consecvenței cu prioritățile strategiei sectoriale de cheltuieli, 
inclusiv performanța programelor, și îl prezintă spre examinare Ministerului Finanţelor 
în conformitate cu cerinţele stabilite și cu respectarea termenelor limită prevăzute în 
calendarul bugetar;

e) CNAM asigură de�nitivarea proiectului FAOAM, luînd în considerare rezultatele 
consultărilor cu APC de specialitate și cu MF. 
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45

f )  APC de specialitate în domeniul ocrotirii sănătății asigură consultarea proiectului 
FAOAM cu alte autorități publice interesate și cu partenerii sociali, după care prezintă 
proiectul legii anuale a FAOAM la Guvern.

Examinarea și aprobarea proiectelor legilor bugetare anuale de către Guvern
Ministerul Finanţelor și, respectiv, APC de specialitate în domeniul protecţiei sociale și în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, prezintă proiectele de legi ale bugetului de stat, BASS și 
FAOAM spre examinare și aprobare Guvernului în termenii stabiliţi de calendarul bugetar.

Guvernul supune examinării proiectele de legi bugetare anuale în mod concomitent.
În procesul examinării proiectelor de buget în cadrul Guvernului se iau decizii asupra 
divergenţelor nesoluţionate în cadrul etapei de consultare bugetară la Ministerul 
Finanţelor.

În cadrul examinării proiectelor de buget la Guvern, atât administratorii bugetelor 
respective, cât și alte APC prezintă informaţii sau explicaţii adiţionale de fundamentare a 
proiectului de buget, inclusiv privind performanţa programelor. 

Ca urmare a examinării proiectelor legilor bugetare anuale în cadrul ședinţei Guvernului, 
Ministerul Finanţelor și, respectiv, APC responsabile de elaborarea BASS și FAOAM, 
ajustează proiectele de legi, după ce Guvernul emite hotărârile de aprobare a proiectelor 
legilor bugetare anuale și de prezentare a acestora Parlamentului. 

Examinarea și adoptarea legilor bugetare anuale de către Parlament
Guvernul, în termenii stabiliţi de calendarul bugetar, prezintă Parlamentului proiectele de 
legi anuale a bugetului de stat, a BASS și a FAOAM, însoţite de notele informative 
respective. 

Proiectele legilor bugetare anuale se examinează iniţial în comisiile parlamentare și 
ulterior în cadrul ședinţelor plenare ale Parlamentului.

Comisiile permanente ale Parlamentului examinează proiectele legilor bugetare anuale și 
prezintă avizele Comisiei pentru buget și �nanţe, care este desemnată responsabilă 
pentru examinarea și promovarea legilor bugetare în cadrul ședinţelor plenare ale 
Parlamentului. În baza avizelor comisiilor permanente și a propriei sale examinări, Comisia 
pentru buget și �nanţe întocmește raportul și lista de recomandări asupra proiectelor de 
legi bugetare anuale și le prezintă Parlamentului la datele stabilite de acesta. 
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Proiectele legilor bugetare anuale se examinează și se adoptă în cadrul ședinţelor plenare 
în două lecturi: 

a)   în prima lectură se audiază raportul Guvernului și coraportul Comisiei pentru buget și 
�nanţe asupra proiectului legii bugetare anuale respective și se aprobă indicatorii generali 
ai bugetului – veniturile, cheltuielile și soldul bugetar, precum și structura acestora;

b)   în a doua lectură proiectul legii bugetare anuale se examinează și se votează pe articole 
sau, după caz, în ansamblu. 

Parlamentul asigură adoptarea legilor bugetare anuale în termenul prevăzut de 
calendarul bugetar.

După adoptarea de către Parlament, Comisia pentru buget și �nanţe, cu suportul 
Ministerului Finanţelor și, respectiv, a APC de specialitate în domeniul protecţiei sociale și 
APC de specialitate în domeniul ocrotirii sănătăţii, asigură de�nitivarea legilor bugetare 
respective.
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