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În scopul implementării  procesului de raționalizare а cheltuielilor şi al rеаlizării 

angajamentelor asumate fаță de partenerii ехtеrni de dezvoltare (Fondul Моnеtаr 

Internațional): 

 

1. Se aprobă Nota de concept privind raționalizarea cheltuielilor publice, conform 

anexei  nr.1. 

 

2. Se instituie Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice. 

 

3. Se aprobă: 

1) Componența Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor 

publice, conform anexei nr.2; 

2) Regulamentul Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor 

publice, conform anexei nr.3. 

 

4. Pentru inițierea și desfășurarea, în anul 2018, a exercițiului-pilot privind 

raționalizarea cheltuielilor, se aprobă: 

1) Memorandumul dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării privind raționalizarea cheltuielilor în învățămîntul superior și învățămîntul 

profesional tehnic, conform anexei nr.4; 

2) Termenii de referință pentru Grupul de lucru responsabil de efectuarea 

raționalizării cheltuielilor în învățămîntul superior și învățămîntul profesional tehnic, 

conform anexei nr.5; 

3) Modelul Raportului de analiză a cheltuielilor, conform anexei nr.6. 

 

5. La finalizarea fiecărui exercițiu de raționalizare a cheltuielilor publice, 

Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice va prezenta Raportul 

final Guvernului și Comisiei economie, buget și finanțe din cadrul Parlamentului, pentru 

informare. 

 

 

Prim-ministru       PAVEL FILIP 
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Anexa nr. 1 

la Dispoziția Guvernului nr. 

din                        2018 

 

 

NOTA 

de concept privind raționalizarea cheltuielilor publice 

 

1. Prezentare generală 

Procesul de raționalizare a cheltuielilor are drept scop crearea unui spațiu 

fiscal care să răspundă noilor priorități sau presiunilor bugetare emergente, 

redirecționarea cheltuielilor cu  prioritate redusă, ineficiente sau ineficace, în urma 

unei analize aprofundate a acestora. Acest proces asigură o calitate mai înaltă, 

precum și ajustări bugetare mai durabile decît reducerea ad-hoc a cheltuielilor sau 

reducerea pe orizontală. Abordarea din urmă nu este eficientă și nu contribuie la 

creșterea bunăstării și poate, de asemenea, să aibă un impact disproporționat 

asupra grupurilor mai vulnerabile. 

Astfel, raționalizarea cheltuielilor reprezintă un set de procese/acțiuni 

organizaționale și analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al 

cheltuielilor publice și să identifice potențialele sectoare/domenii unde se produc 

cheltuieli ce poartă un caracter neprioritar sau ineficient.  

Procesul de revizuire a cheltuielilor, care examinează sistematic cheltuielile, 

poate contribui la realizarea obiectivelor macrofiscale ale Guvernului prin 

identificarea unui set de măsuri de optimizare cu o eficiență sporită:  

1) reducerea cheltuielilor globale pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor 

de consolidare bugetar-fiscală pe termen mediu ale Guvernului; 

2) crearea unui spațiu fiscal care să  răspundă noilor priorități sau presiunilor 

bugetare emergente; 

3) reprioritizarea cheltuielilor de la domeniile cu prioritate scăzută la acele 

cu prioritate înaltă atît în cadrul, cît și între ministerele de ramură; și 

4) îmbunătățirea raportului calitate-bani prin identificarea domeniilor de 

cheltuieli ineficiente, în cazul în care pot fi atinse rezultate similare cu resurse 

reduse.  

Bazat pe cele mai bune practici internaționale, procesul de raționalizare a 

cheltuielilor va fi integrat în procesul bugetar anual.  

 

2. Contextul politicilor  

Republica Moldova se confruntă în ultima perioadă cu solicitări de alocații 

bugetare în creștere. Totodată, perspectivele de creștere economică se mențin 

dependente de condițiile externe și de cele climatice, ambele categorii impunînd 

unele constrîngeri pentru perspectiva imediat viitoare. Datoria sectorului public a 

crescut semnificativ într-o perioadă scurtă: de la 29,7% din PIB în anul 2013 la 

43,8% din PIB la sfîrșitul anului 2016, cauza principală fiind datoria emisă pentru 

ajutorarea sectorului bancar aflat în dificultate, apoi urmînd o scădere pînă la 
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34,4% din PIB la sfîrșitul anului 2017. Sprijinul bugetar sub formă de granturi 

externe a scăzut, iar obligațiile contigente generate de sectorul bancar și de cel al 

întreprinderilor de stat pot duce la alte creșteri ale nivelului datoriei sectorului 

public. Prin urmare, ar putea fi necesară o consolidare bugetar-fiscală. 

Cheltuielile publice ale Republicii Moldova se consideră a fi înalte, existînd 

spațiu pentru eficientizarea lor prin realocarea resurselor între sectoare și în 

interiorul acestora. În ultimul deceniu, cheltuielile guvernamentale totale au scăzut 

cu aproximativ 4,7 puncte procentuale din PIB,  ajungînd la aproximativ 36,5% 

din PIB în anul 2017 și situîndu-se peste mediile cheltuielilor guvernamentale 

totale ale țărilor în curs de dezvoltare cu venituri mici (ȚCDVM) și ale piețelor 

emergente (nu însă peste mediile piețelor emergente din Europa), precum și peste 

cea a țărilor din Comunitatea Statelor Independente (CSI). Pentru că ajustarea 

cheltuielilor – ca răspuns la reducerea finanțării externe din ultimii ani – s-a 

realizat numai pe seama investițiilor de capital, cheltuielile capitale au scăzut la 

3,6% din PIB (sau circa 10% din cheltuielile totale), fiind destul de reduse 

comparativ cu țările similare din grupul ȚCDVM. Deși cheltuielile capitale din 

Republica Moldova se situează aproximativ la nivelul median al țărilor din CSI, 

cheltuielile curente se consideră ridicate. În interiorul cheltuielilor curente, 

cheltuielile salariale par a fi ridicate, acestea reprezentînd un sfert din cheltuielile 

curente totale (sau aproximativ 8,3% din PIB). Cheltuielile publice din domeniile 

educației, sănătate, asigurări sociale și asistență socială absorb un nivel mai ridicat 

al cheltuielilor (ca procent din PIB) decît în țările ȚCDVM și CSI incluse în 

analiză. Pe de altă parte, rezultatele din domeniile sănătate și educație se mențin 

relativ modeste, reflectînd ineficiențe în aceste sectoare. 

 

3. Necesitatea raționalizării cheltuielilor 

Reforma cheltuielilor publice este necesară în Republica Moldova pentru a 

asigura sustenabilitatea bugetar-fiscală și a spori eficiența cheltuielilor publice. În 

timp ce cheltuielile publice în Moldova sînt comparativ mai mari față de țările cu 

un nivel asemănător de dezvoltare, cheltuielile capitale sînt reduse, iar rezultatele 

obținute sînt nesatisfăcătoare în unele domenii, ceea ce sugerează existența unor 

ineficiențe majore în cheltuirea banilor publici. 

Pentru a furniza măsuri mai bine țintite și durabile de economisire, precum 

și servicii de o calitate sporită, este necesară introducerea raționalizării 

cheltuielilor pe termen mediu, pentru a consolida livrarea serviciilor publice și 

pentru a identifica domenii potențiale pentru economii sau cîștiguri la nivel de 

eficiență. 

Obiectivul-cheie al raționalizării cheltuielilor este crearea unui spațiu fiscal 

suplimentar în cadrul bazei de cheltuieli existente versus celei bazate exclusiv pe 

domeniul de aplicare a creșterilor incrementale ale cheltuielilor. Acest proces va 

fi desfășurat cu regularitate și strictețe pentru a menține procesul de raționalizare 

discret și concentrat. Opțiunile generate de aceste analize vor fi apoi incluse în 

procesul bugetar.  
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4. Cadrul raționalizării cheltuielilor 

Analiza cheltuielilor reprezintă un exercițiu colaborativ, bazat pe experiența 

întregului Guvern. Cadrul organizațional al analizei cheltuielilor este prezentat în 

figura 4.1 și descris mai detaliat în continuare. 

 

4.1. Structura organizatorică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice 

Se constituie Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor 

publice – factorul decizional care aprobă Memorandumul și Termenii de referință 

– în care se stabilesc ministerele de ramură asupra cărora se vor efectua analizele 

de cheltuieli, țintele analizei și precizări referitoare la economiile depistate 

(redistribuirea în sector, redistribuirea către alte sectoare etc.). Comitetul prezintă 

Raportul final al analizei de cheltuieli Guvernului și Parlamentului în scopul 

informării.  

 

Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice 

 

Personalul din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară  

din cadrul Ministerului Finanțelor 

 

Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru 

 

Comitetul (comitetele) de supraveghere 

 

Comitetul consultativ (la necesitate) 
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B.   Comitetul (comitetele) de supraveghere  

În scopul supravegherii și monitorizării eficiente a implementării procesului 

de raționalizare a cheltuielilor, se instituie Comitetul (comitetele) de supraveghere. 

Comitetul (comitetele) de supraveghere joacă un rol strategic în procesul de 

raționalizare a cheltuielilor. Acesta/acestea includ(e) secretarul general de stat al 

Ministerului Finanțelor și secretarii generali de stat ai ministerelor de ramură care 

participă la analiză (supuse analizei).   

Comitetul de supraveghere stabilește obiectivele și abordarea pentru fiecare 

analiză a cheltuielilor. Acesta prezintă propuneri la Termenii de referință, care 

stabilesc țintele analizei și precizările referitoare la economiile depistate 

(redistribuirea în sector, redistribuire către alte sectoare etc.) și procedurile pentru 

analiză. Totodată, conform propunerilor acestui Comitet, se întocmește și proiectul 

de Memorandum, în care se stabilește ministerul/ministerele de ramură ce urmează 

a fi supuse procesului de raționalizare a cheltuielilor pentru anul următor. 

Pe parcurs, Comitetul (comitetele) de supraveghere monitorizează 

desfășurarea procesului de analiză, discută problemele/provocările principale și 

căile de soluționare. 

 

C.   Unitatea de raționalizare a cheltuielilor   

Ministerul Finanțelor are un rol principal în procesul de raționalizare a 

cheltuielilor. În acest context, Ministerul Finanțelor va atribui unei 

echipe/subdiviziuni din cadrul  ministerului rolul Unității de raționalizare a 

cheltuielilor, care va supraveghea și va coordona procesul de raționalizare a 

cheltuielilor. Rolul acestei Unități este: 

1) să coordoneze procesul de analiză și să definească procedurile de analiză, 

inclusiv prin emiterea îndrumărilor/instrucțiunilor privind metodologia pentru 

Echipa de raționalizare a cheltuielilor; 

2) să elaboreze termenii de referință și să stabilească termenele-limită; 

3) să ofere formularele pentru prezentare Echipei de raționalizare a 

cheltuielilor și definirea rezultatelor;  

4) să participe la elaborarea țintelor de economii, împreună cu subdiviziunea 

(subdiviziunile) Direcției politici bugetare sectoriale, pentru fiecare analiză a 

cheltuielilor (luînd în considerare obiectivele generale pe termen mediu), și să le 

coordoneze cu ministrul finanțelor și Comitetul de supraveghere; 

5) să pregătească informația pentru ședințele Comitetului interministerial de 

raționalizare a cheltuielilor; 

6) să asigure secretariatul tehnic al Comitetului de supraveghere și al 

Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor prin întocmirea 

proceselor-verbale. 

La momentul actual, aceste atribuții în cadrul Ministerului Finanțelor au fost 

puse în seama personalului Secției coordonarea și generalizarea politicilor 

bugetare din cadrul Direcției politici bugetare și sinteză bugetară. Ulterior, va fi 

examinată posibilitatea creării Unității de raționalizare a cheltuielilor. 
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D.   Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru 

Ministerul Finanțelor nu deține informații detaliate pentru efectuarea 

analizei cheltuielilor în mod independent. Un rol important în acest proces le 

revine ministerelor de ramură, care oferă date specifice și analize ale domeniilor 

de cheltuieli, elaborează opțiuni de politici împreună cu Ministerul Finanțelor și 

evaluează impactul politicilor propuse. Fără participarea efectivă din partea 

ministerelor de ramură, Ministerul Finanțelor nu va putea accesa datele și 

informațiile necesare pentru a elabora propuneri credibile. În acest scop se 

formează Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru. 

Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru pentru domeniile 

individuale de cheltuieli efectuează analiza tehnică de cheltuieli. Aceasta este 

formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și reprezentanți ai ministerului 

(ministerelor) de ramură, care, împreună, identifică: 

1) cheltuieli ineficiente și cu prioritate redusă care pot fi reorientate spre alte 

priorități sau pot contribui la consolidarea bugetar-fiscală; 

2) spațiu pentru a îmbunătăți eficiența cheltuielilor actuale prin furnizarea 

serviciilor și/sau simplificarea aranjamentelor administrative; 

3) spațiu pentru a introduce sau a majora taxele de utilizare existente sau 

co-plata pentru beneficiarii cheltuielilor existente;  

4) posibilități de eliminare a dublării cheltuielilor prin programe de 

consolidare. 

Rezultatele activității Echipei de raționalizare a cheltuielilor/Grupului de 

lucru se vor reflecta în Raportul de raționalizare a cheltuielilor. 

Raționalizarea cheltuielilor are nevoie de o coordonare puternică și 

consolidare a capacităților. Acest proces reprezintă un exercițiu complicat și 

implică o analiză aprofundată a bugetelor și informațiilor privind performanța 

pentru a identifica potențiale economii și măsuri de eficientizare în vederea creării 

spațiului fiscal. Volumul de informații care trebuie colectate și analizate impune 

cooperarea deplină a ministerelor de ramură și implicarea persoanelor cu 

cunoștințe aprofundate în domeniile în care sînt revizuite cheltuielile, precum și 

cu autoritate, pentru a asigura ca informațiile să fie furnizate în timp util.  

Modul de colaborare a Echipei de raționalizare a cheltuielilor/Grupului de 

lucru prin intermediul reprezentanților instituțiilor implicate va fi descris în 

ordinul comun al ministerelor. 

 

E.   Comitetul consultativ 

Experții independenți au un rol important în provocarea status quo și 

prezentarea noilor idei de politici. Adițional, ei pot oferi analize auxiliare pentru a 

informa Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru. 

Echipa de raționalizare a cheltuielilor/Grupul de lucru poate decide să 

implice părți interesate externe, de exemplu persoane cu studii superioare în 

domeniul economiei, reprezentanți ai instituțiilor de audit sau asociațiilor 

beneficiarilor finali în domeniul analizat, experți străini, experți independenți. 

Astfel, la decizia Echipei de raționalizare a cheltuielilor/Grupului de lucru, se 
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poate forma un Comitet consultativ, fără putere de decizie, format din părți 

interesate externe menționate mai sus. 

 

4.2. Abordarea raționalizării cheltuielilor 

Raționalizarea cheltuielilor publice se bazează pe evaluarea aprofundată, 

inclusiv pe tendințele de cheltuieli și pe rezultatele implementării politicilor 

publice. Încă de la început trebuie înțeles faptul că analizele de cheltuieli diferă de 

reducerile/tăierile de cheltuieli de circumstanță și oferă oportunitatea identificării 

măsurilor structurale care au un impact durabil asupra bugetului. Raționalizarea 

cheltuielilor are scopul de a identifica economii și a asigura o îmbunătățire pe 

termen mediu și nu pe termen scurt pentru anul în curs sau cel mult pentru anul 

următor. 

În fiecare an, în luna septembrie, Comitetul interministerial de raționalizare 

a cheltuielilor publice aprobă, pentru anul următor, Memorandumul prin care se 

stabilesc ministerele de ramură asupra cărora se va efectua raționalizarea de 

cheltuieli și Termenii de referință, în care se vor stabili țintele analizei și se vor 

face precizări referitoare la economiile depistate (redistribuirea în sector, 

redistribuirea către alte sectoare etc.). 

La prima etapă pot fi supuse raționalizării cheltuielilor ministerele care au 

înregistrat cheltuieli mari sau sectoare unde cheltuielile au demonstrat că există un 

potențial sporit de cîștiguri de eficiență. Totodată, pot exista și analize ce au drept  

țintă cheltuielile pe sectoare sau programe specifice. Însă, în termen de  5-7 ani, 

fiecare minister de ramură va face obiectul raționalizării cheltuielilor bugetare. 

 

4.3. Desfășurarea procesului de raționalizare a cheltuielilor 

Etapele procesului de raționalizare a cheltuielilor sînt prezentate în schema 

următoare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Stabilirea cadrului de 

cheltuieli și a parametrilor de analiză 

 

Etapa 2: Elaborarea opțiunilor de  

politici 

 

Etapa 3: Luarea deciziilor 

- Stabilirea obiectivelor generale 

- Selectarea domeniilor care urmează a fi 

raționalizate  

- Stabilirea țintelor pentru exercițiul de  

raționalizare 

- Stabilirea calendarului pentru procesul de 

raționalizare 

- Raționalizarea cheltuielilor 

- Realizarea analizelor și analizei comparative 

- Identificarea economiilor și reformelor 

- Pregătirea documentației 

- Prezentarea constatărilor și recomandărilor 

- Decizii la nivel ministerial 
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Etapa 1 prevede stabilirea obiectivelor clare și a mandatului politic pentru  

promovarea responsabilității și participării. La această etapă se vor stabili 

ministerul (ministerele) relevant(e) și domeniile asupra cărora se va desfășura 

procesul de raționalizare a cheltuielilor, miniștrii din componența Comitetului de 

supraveghere, prioritățile analizei cheltuielilor, țintele specifice/de economii ale 

raționalizării cheltuielilor. De asemenea, se vor stabili rezultatele scontate și 

termenele de realizare.  

Etapa 2 prevede desfășurarea activității de analiză riguroasă, care va servi 

drept bază pentru identificarea ulterioară a opțiunilor de eficientizare și înțelegerea 

impactului potențial al opțiunilor. În procesul de analiză se va acorda atenție atît 

clasificației economice a cheltuielilor, program/subprogram, cît și informației ce 

ține de indicatorii de performanță, planurilor strategice instituționale, analizelor 

externe, efectuate de Curtea de Conturi, Banca Mondială și alte organizații 

naționale/internaționale. Ulterior, se vor elabora opțiuni de economii în baza 

analizelor efectuate, cu accent pe domeniile de cheltuieli ineficiente sau cu 

priorități reduse ori domenii de cheltuieli mari, unde ar putea exista  oportunități 

de economii. Selectarea opțiunilor de economii va fi efectuată în contextul 

obiectivelor raționalizării cheltuielilor stabilite în Termenii de referință. Analiza 

efectuată și recomandările sînt prezentate Comitetului de supraveghere într-un 

Raport preliminar privind raționalizarea cheltuielilor. 

La etapa 3 are loc implicarea Comitetului interministerial de raționalizare 

a cheltuielilor publice, pentru a determina opțiunile de economii ce vor fi puse în 

aplicare, în baza rezultatelor activității de analiză a cheltuielilor. 

Echipa de raționalizare a cheltuielilor va elabora Raportul final de 

raționalizare a cheltuielilor, care va conține evaluarea tehnică și consolidarea 

datelor obținute și elaborate de Echipă, sub îndrumarea Comitetului de 

supraveghere. Raportul va identifica un set de măsuri posibile de economisire, iar 

economiile agreate vor putea fi redirecționate către alte proiecte din același 

minister sau chiar către alt minister. 

Astfel, în Raportul final se vor găsi structurate situațiile ineficiente din 

bugetele ministerelor analizate, în urma cărora vor fi elaborate o serie de propuneri 

menite să creeze opțiuni credibile de economisire pentru a fi implementate. 

La etapa 4 deciziile sînt puse în aplicare și generează rezultate pentru 

obiectivele macrofiscale ale Guvernului. 

Măsurile adoptate de Comitetul interministerial de raționalizare a 

cheltuielilor publice în urma Raportului final de raționalizare a cheltuielilor vor fi 

implementate atît în bugetul elaborat pentru anul viitor, cît și pentru anii următori, 

 

Etapa 4: Implementarea 
 - Integrarea deciziilor în buget  

- Adoptarea legislației 

-Monitorizarea implementării economiilor 

identificate 
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excluzînd posibilitatea ca acestea să facă obiectul unor negocieri în scopul de a fi 

amînate sau exceptate pentru o perioadă de timp. Odată ce s-a adoptat o măsură 

prin aplicarea căreia se dezvoltă o economie, se creează spațiu unor noi programe, 

se eficientizează un sistem sau se creează orice alt efect pozitiv financiar atît pentru 

bugetul unui minister, cît și pentru bugetul de stat, aceasta va fi comunicată oficial 

ministerului de ramură, se va implementa în buget și va fi monitorizată cu 

rigurozitate. 

 

5. Integrarea raționalizării cheltuielilor în procesul bugetar 

5.1. Cadrul legislativ  

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 

25 iulie 2014 trebuie modificată în scopul de a oferi o bază legislativă pentru 

procesul de raționalizare a cheltuielilor. Modificările se vor referi la raționalizarea 

cheltuielilor ca un instrument în procesul bugetar și vor include prevederi ce 

stabilesc ca raționalizarea cheltuielilor să fie efectuată cu regularitate, ca parte 

integrantă a Cadrului bugetar pe termen mediu și a bugetului. 

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 

aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24 decembrie 2015, va fi 

revizuit pentru a include detalii cu privire la procesul de raționalizare a 

cheltuielilor, inclusiv perioada de integrare în procesul bugetar și responsabilitățile 

organizaționale principale. 

 

5.2. Rolul Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor 

publice în procesul de raționalizare a cheltuielilor  

În fiecare an, în luna septembrie, Comitetul interministerial de raționalizare 

a cheltuielilor publice va aproba Memorandumul privind raționalizarea 

cheltuielilor și Termenii de referință pentru fiecare analiză, prin care vor determina 

subiectul analizei, obiectivele/țintele și perioada de implementare. Acestea vor fi 

prezentate Guvernului împreună cu proiectul bugetului pentru anul viitor, pentru 

a conecta fiecare raționalizare a cheltuielilor cu obiectivele bugetar-fiscale pe 

termen mediu ale Guvernului și pentru a asigura integrarea rezultatelor 

raționalizării cheltuielilor în bugetul pe anul următor.  

În luna mai a fiecărui an, Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului 

rezultatele raționalizării cheltuielilor, care vor fi incluse în bugetele pe anul viitor. 

Acestea vor fi prezentate Guvernului pentru aprobare împreună cu Cadrul bugetar 

pe termen mediu. Măsurile aprobate vor fi încorporate apoi în bugetele 

ministerelor de ramură pentru anii bugetari următori. 

 

5.3. Rezultatelor raționalizării cheltuielilor  

În scopul asigurării transparenței procesului de raționalizare a cheltuielilor, 

rezultatele vor fi publicate într-un Raport anual privind raționalizarea cheltuielilor 

după ce toate deciziile privind măsurile aprobate au fost luate de Guvern, 

concomitent cu prezentarea bugetului în Parlament în luna octombrie. 
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Monitorizarea implementării măsurilor aprobate  

Monitorizarea implementării măsurilor aprobate din Raportul final de 

analiză a cheltuielilor publice se va face de către subdiviziunea/subdiviziunile din 

cadrul Ministerului Finanțelor. Trimestrial, acestea vor coopera cu ministerele de 

ramură respective și alte direcții relevante ale Ministerului Finanțelor pentru a 

monitoriza implementarea măsurilor și a identifica provocările ce necesită decizia 

ulterioară a Comitetului interministerial de raționalizare a cheltuielilor publice. 

Raportul de progres privind măsurile din analiza cheltuielilor din anul precedent 

va fi anexat la Raportul anual privind analiza cheltuielilor, menționat în punctul 

5.3. 
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Anexa nr. 2 

la Dispoziția Guvernului nr. 

din                           2018 

 

 

 

COMPONENȚA  

Comitetului interministerial de raționalizare  

a cheltuielilor publice 

 

1. Ministerul Finanțelor 

2. Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Ministerul Justiției 

4. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

5. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

6. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

7. Cancelaria de Stat 
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Anexa nr. 3 

la Dispoziția Guvernului nr. 

                                                                                    din                         2018 

 

 

REGULAMENTUL 

Comitetului  interministerial de raționalizare  

a cheltuielilor publice 

 

1. Se constituie Comitetul interministerial de raționalizare a cheltuielilor 

publice (în continuare – Comitet), cu rol consultativ, fără personalitate juridică. 

 

2. Comitetul este condus de Ministrul Finanțelor. 

 

3. Componența Comitetului este prevăzută în anexa nr.2, care este parte 

integrantă a prezentei Dispoziții. 

 

4. Autoritățile publice centrale care fac parte din componența Comitetului 

sînt reprezentate la nivel de ministru/secretat general de stat și respectiv secretar 

general al Guvernului.  

 

5. Comitetul are ca obiectiv susținerea la nivel politic a activităților specifice 

procesului de analiză și raționalizare a cheltuielilor publice, menit să asigure 

alocarea banilor publici pentru priorități de politici, cheltuirea lor în mod eficient 

și responsabil și obținerea rezultatelor scontate în urma acestor cheltuieli, cu 

păstrarea sustenabilității fiscal-bugetare în ansamblul său. 

 

6. În vederea realizării obiectivului prevăzut la punctul 5, Comitetul 

îndeplinește următoarele atribuții: 

1) aprobă Memorandumul,  prin care stabilesc domeniile asupra cărora se 

vor efectua analizele de eficientizare/raționalizare a cheltuielilor în anul următor; 

2) dispune, pentru fiecare domeniu supus analizei, constituirea 

Comitetului/Comitetelor de supraveghere, formate din secretarul general de stat al 

Ministerului Finanțelor și secretarul general de stat al ministerului analizat, care 

au ca principală atribuție coordonarea Grupului de lucru la nivel tehnic pentru 

fiecare minister analizat; 

3) decide Termenii de referință ale analizei de raționalizare a cheltuielilor, 

document prin care se stabilesc activitățile și politicile care vor fi analizate, nivelul 

economiilor efective și/sau îmbunătățirea utilizării mijloacelor bugetare; 

4) decide ce opțiuni de economii vor fi puse în aplicare în baza rezultatelor 

de analiză a cheltuielilor; 
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5) decide redirecționarea economiilor obținute prin implementarea 

măsurilor de eficientizare către alte ministere sau alte proiecte și acțiuni din același 

minister; 

6) dispune consemnarea măsurilor aprobate prin Raportul final care vor fi 

transmise ministerelor în cauză pentru a fi implementate; 

7) analizează rapoartele intermediare și pe cele finale elaborate sub 

îndrumarea Comitetului/comitetelor de supraveghere. Aceste rapoarte evidențiază 

situațiile ineficiente din domeniile și sectoarele analizate, în urma cărora se vor 

propune măsuri pentru crearea de opțiuni credibile de economisire; 

8) avizează Raportul final privind raționalizarea cheltuielilor publice; 

9) transmite Raportul final Guvernului și Parlamentului pentru informare; 

10) formulează propuneri de modificare a cadrului legal în scopul creșterii 

eficienței și eficacității utilizării fondurilor publice. 

 

7. Comitetul aprobă Raportul final privind raționalizarea cheltuielilor 

publice, elaborat sub îndrumarea Comitetului de supraveghere. Raportul va 

reflecta situațiile ineficiente din bugetele ministerelor analizate, cu identificarea 

unui set de măsuri posibile de economisire. 

 

8. Comitetul se reunește în ședințe ordinare lunare sau ori de cîte ori este 

necesar. 

 

9. Convocarea în ședințe extraordinare se face de către președintele 

Comitetului, la solicitarea oricărui membru al Comitetului. 

 

10. Ședințele Comitetului sînt conduse de către președinte, iar în lipsa 

acestuia, de către vicepreședinte. 

 

11. Agenda fiecărei ședințe a Comitetului se întocmește de către 

secretariatul tehnic, pe baza propunerilor formulate și înaintate în acest sens de 

către membrii săi, și se aprobă de președintele Comitetului. 

 

12. Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului cuprind, în principal, 

ordinea deliberărilor și hotărîrilor luate și sînt semnate de membrii Comitetului și 

de un membru al secretariatului tehnic. 

 

13. Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de către Ministerul 

Finanțelor.  
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                                                                                              Anexa nr. 4 

la Dispoziția Guvernului nr. 

din                          2018 

 
 

M E M O R A N D U M 

privind raționalizarea cheltuielilor 

în învățămîntul superior și învățămîntul profesional tehnic 

 
 

În scopul sporirii eficienței cheltuielilor publice, precum și al implementării 

recomandărilor  ce vizează procesul de raționalizare a cheltuielilor oferite 

Republicii Moldova de către partenerii externi de dezvoltare (Fondul Monetar 

Internațional), Ministerul Finanțelor, reprezentat de Ministrul Finanțelor, dl 

Octavian Armașu, și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,  reprezentat de 

Ministrul Educației, Culturii și Cercetării, dna Monica Babuc, au convenit asupra 

următoarelor. 

 

1. Inițierea, în anul 2018, a exercițiului-pilot privind raționalizarea 

cheltuielilor în sectorul educației, și anume în învățămîntul superior și 

învățămîntul profesional tehnic, subordonat Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

2. Exercițiul-pilot de raționalizare a cheltuielilor va fi realizat de Grupul de 

lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. În cadrul Grupului 

de lucru, autoritatea publică centrală de specialitate, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării (minister lider), va organiza/conlucra cu toate autoritățile publice din 

cadrul Grupului de lucru ce au în subordine instituții de învățămînt în scopul 

prezentării/pregătirii informației/datelor necesare pentru elaborarea proiectului 

Raportului privind raționalizarea cheltuielilor.  

 

3. Termenii de referință pentru Grupul de lucru sînt parte a prezentei 

Dispoziții și se prezintă în anexa nr.5. 

 

4. Economiile ce vor fi identificate în cadrul exercițiului-pilot de 

raționalizare a cheltuielilor în învățămîntul superior și învățămîntul profesional 

tehnic vor fi realocate în interiorul sectorului educației. 

 

5. Exercițiul-pilot se va realiza în două etape: faza de pregătire – care se va 

desfășura în luna iunie 2018;  faza de analiză și luare a deciziilor – care se va 

desfășura în perioada iulie – octombrie 2018. 
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6. Grupul de lucru va pregăti proiectul Raportului privind raționalizarea 

cheltuielilor în învățămîntul superior și învățămîntul profesional tehnic conform 

anexei nr.6. Ulterior, acest Raport va fi prezentat Unității de raționalizare a 

cheltuielilor. 

 

7. În scopul realizării exercițiului de raționalizare a cheltuielilor, Grupul de 

lucru va stabili un calendar intern al activităților, care va fi aprobat printr-un ordin 

comun al ministerelor. 

 

8. Raportul final privind raționalizarea cheltuielilor, acceptat de Comitetul 

de supraveghere, se transmite Comitetului interministerial de raționalizare a 

cheltuielilor publice. 

 

 

 

  

Din partea 

Ministerului Finanțelor 

 

 

 

Din partea 

Ministerului Educației,  

Culturii și Cercetării 

                                            

 

                                                

Octavian ARMAȘU Monica BABUC 
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                                                                                        Anexa nr. 5          

la Dispoziția Guvernului nr. 

din                          2018 

 

 

TERMENII DE REFERINȚĂ 

pentru Grupul de lucru responsabil de efectuarea raționalizării 

cheltuielilor în învățămîntul superior și învățămîntul profesional tehnic 

 

 

Scopul 

În cadrul procesului de raționalizare a cheltuielilor pentru 2018, vor fi 

examinate cheltuielile în domeniul educației, pentru a se determina dacă 

activitățile din acest sector sînt desfășurate în mod eficace și eficient și pentru a 

identifica eventualele măsuri de economisire ce urmează a fi incluse în bugetul 

pentru 2020. Scopul propus este de a contribui la atingerea obiectivelor bugetar-

fiscale pe termen mediu și de a crea spațiu fiscal pentru noi reforme și inițiative de 

politici. 

 

Domeniul de aplicare  

Raționalizarea cheltuielilor va cuprinde învățămîntul superior și 

învățămîntul profesional tehnic: universități, colegii, centre de excelență, școli 

profesionale și alte instituții subordonate Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

Termenii de referință  

1. Analiza în cauză va examina modul în care cheltuielile existente din 

cadrul sectorului supus analizei (a se vedea mai sus domeniul de aplicare) susțin 

obiectivele politicii generale ale Guvernului și va acoperi următoarele aspecte: 

1) identificarea cheltuielilor cu prioritate redusă și cele ineficiente care pot 

fi redirecționate către priorități mai mari; 

2) identificarea spațiului pentru a îmbunătăți eficiența cheltuielilor actuale 

prin furnizarea serviciilor și/sau simplificarea aranjamentelor administrative;   

3) identificarea spațiului pentru a introduce sau a majora taxele de utilizare 

existente sau co-plata pentru beneficiarii cheltuielilor existente; 

4) identificarea oportunităților de eliminare a dublărilor de cheltuieli, prin 

consolidarea programelor.  

 

2. În cadrul analizei de cheltuieli, va fi identificat un pachet de măsuri cu 

potențial de obținere a economiilor (echivalent cu pînă la 10 la sută, dar nu mai 

puțin de 5 la sută din portofoliul de cheltuieli pentru 2020 și 5 la sută pentru 

următorii 3 ani), care urmează a fi prezentat miniștrilor spre examinare. În cazul 
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în care vor fi agreate economiile respective, Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, de comun acord cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, li se va permite 

redirecționarea acestora către cheltuieli mai eficace și mai eficiente, în scopul 

realizării priorităților guvernamentale. 

 

3. Propunerile de politici vor fi însoțite de o analiză corespunzătoare și de 

următoarele informații: 

1) implicațiile financiare pe termen mediu; 

2) descrierea propunerii de politici; 

3) argumentarea propunerii de politici; 

4) impactul asupra grupurilor vizate; 

5)  implementarea și cerințele legislative.  

 

4. Analiza va permite identificarea viitoarelor presiuni asupra cheltuielilor 

legate de politicile existente, care se preconizează să aibă un impact asupra 

bugetului, dar care nu au fost actualmente incluse în alocațiile bugetare. 

 

5. Raportul de raționalizare a cheltuielilor va include următoarele: 

1) prezentarea generală a tendințelor în materie de cheltuieli (și presiunile 

viitoare); 

2)  analiza detaliată a cheltuielilor pe baza criteriilor de mai sus; 

3)  propunerile de politici specifice și un tabel sinoptic consolidat, care să 

reflecte toate presiunile în materie de cheltuieli și propunerile de politici. 

 

Aspecte organizaționale și termenele de realizare  

Analiza va fi efectuată de Grupul de lucru pentru raționalizarea cheltuielilor, 

format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai Ministerului 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor 

fi reprezentate de direcțiile/subdiviziunile responsabile de  învățămîntul superior 

și profesional tehnic, precum și de angajați din alte direcții/subdiviziuni (la 

necesitate). 

În activitatea sa de analiză a cheltuielilor și elaborare a propunerilor, Grupul 

de lucru va utiliza, de asemenea, analize externe și experți independenți, după caz. 

Ministerele vor face schimb și vor împărtăși informații relevante în cadrul 

Grupului de lucru, în vederea realizării sarcinilor stabilite. 

Componența nominală a Grupului de lucru, termenele de realizare (foaia de 

parcurs) a analizei de cheltuieli, precum și modalitatea de colaborare vor fi stabilite 

printr-un ordin comun al ministerelor. 

Grupul de lucru va prezenta Ministerului Finanțelor proiectul Raportului 

privind raționalizarea cheltuielilor și va raporta Comitetului de supraveghere. 

Rolul Comitetului de supraveghere este de a oferi o îndrumare strategică în 
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procesul de elaborare a Raportului preliminar privind raționalizarea cheltuielilor, 

care, ulterior, va fi prezentat Comitetului interministerial de raționalizare a 

cheltuielilor publice spre aprobare. 
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                                                                                                   Anexa nr. 6 

la Dispoziția Guvernului nr. 

din                           2018 

 

MODELUL  

Raportului de analiză a cheltuielilor 

 

A. Rezumat și privire generală 

 

I. Domeniul acoperit de analiza cheltuielilor  

I. A. Mandatul și domeniul analizei cheltuielilor  
[ Se va indica: 

 1) ministerul, unitățile organizaționale, programele și agenții vizați în această 

analiză (de exemplu: învățămîntul superior, învățămîntul profesional tehnic și alte instituții de 

învățămînt);  

2) domeniile de cheltuieli ce se află în vizorul acestei analize (costuri administrative, 

subvenții și transferuri, costuri de personal etc.) ] 

 

                                                                                                                           Tabelul 1 

Domeniile de cheltuieli 
(mii lei) 

Domeniile de cheltuieli Descriere 

Exemplu: Costuri 

administrative 

Cîteva notițe cu privire la accentul acestei analize 

Exemplu: Subsidii ... 

Exemplu: Cheltuieli de personal ... 

... ... 

 

I. B. Bugetul vizat de această analiză a cheltuielilor  

[Se va indica cîte cheltuieli sînt vizate de aceasta analiză.] 

 

 

         Tabelul 2  

Cheltuieli publice ale___________________  

                                               
(se va indica domeniul)                                                                                                                                 

(mii lei) 

Domeniul 

analizat 

2018 2019 2020 2021 

Total cheltuieli ale 

ministerului/sectorului 

    

Domeniul de interes     

Domeniul de interes     

Domeniul de interes     

Total cheltuieli publice 

vizate de analiza 

cheltuielilor  
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I. C. Contextul domeniilor  
[Se vor descrie: 

1) tendințele recente în ceea ce privește cheltuielile, factorii de cost și impactul lor 

estimat asupra cheltuielilor viitoare (de exemplu în învățămînt arată creșterea costurilor în timp 

și/sau diferite costuri medii per elev); 

2) importanța publică a cheltuielilor (cît de important este acest serviciu;  legătura cu 

planurile naționale și sectoriale); 

3) contextul (de exemplu pentru educație: arătați reducerea numărului de elevi și 

capacitatea excesivă din sector, numărul și structura organizațională a instituțiilor conexe); 

4) relațiile și aranjamentele financiare, cum ar fi formulele; 

5) reformele recente și impactul acestora asupra cheltuielilor și calității serviciilor; 

6) planurile/propunerile de reforme din partea Guvernului, organizațiilor internaționale 

și a altor părți interesate.] 

 

II. Constatări-cheie 

II. A. Obiectivele analizei 
[Se va indica: 

1) obiectivul principal, cum ar fi: consolidarea, reprioritizarea, cost–eficiența 

îmbunătățită; 

2) de ce a fost ales acest obiectiv (legătura cu situația bugetară globală și cu 

planificarea la nivel național).] 

 

II.B. Metodologie 
[Se va indica : 

1)metodologia folosită în această analiză. Exemplu: 

a) Grupul de lucru comun între Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării; 

b) analiza comparativă; 

c) utilizarea analizelor deja întreprinse (de exemplu, studii ale organizațiilor 

internaționale, recomandări ale Curții de Conturi etc.); 

d) analiza datelor statistice; 

e) analiza calitativă (sondaje, grupuri de discuții etc.); 

2) datele utilizate și lacunele identificate.] 

 

II. C. Constatări  
[Se vor descrie principalele constatări ale analizei/evaluării cheltuielilor în fiecare 

domeniu de interes. Exemplu: diferențe mari în costul per elev în școli și motivele.] 

 

III. Prezentare generală a recomandărilor  
 

[A. Se vor descrie reformele recomandate pentru a îndeplini obiectivele analizei în 

fiecare domeniu (conform celor menționate în secțiunea II). 

 

B. Se va descrie economiile de pe urma fiecărei reforme (net) în următorii trei ani (cu 

completarea tabelului 3).] 
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Tabelul 3  

 

Estimări ale cheltuielilor/realocărilor din propunerile de reformă 
(mii lei) 

Propuneri de 

reformă 

2019 2020 2021 2022 

Propunere 1     

Propunere 2     

Propunere 3     

...     

Total 

economii/realocări 

(posibile) 

    

 

[Fiecare propunere de reformă (inclusiv estimarea impactului economiilor) este explicată 

în detalii pe 1-2 pagini în secțiunea B.] 

 

                                                                                                                              

 

Tabelul 4  

Etape de referință 
(mii lei) 

 2019 2020 2021 2022 Comentarii 

Propunerea de 

reformă 1 

     

Propunerea de 

reformă 2 

     

Propunerea de 

reformă 3 

     

 

... 

     

 

[Se va menționa modalitatea de măsurare a succesului propunerilor de reformă pentru 

anii 2020-2022.] 

                                                                                                                           Tabelul 5  

Ținte de performanță 

 

 2019 2020 2021 2022 Comentarii 

Propunerea de 

reformă 1 

     

Propunerea de 

reformă 2 

     

Propunerea de 

reformă 3 
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... 

 

B.  Evaluarea detaliată a propunerilor de reformă 

Propunerea de reformă 1: (se va completa denumirea propunerii de reformă) 

 

Propunerea de reformă 

 

Descrierea succintă a propunerii de reformă 

Exemple de informații relevante privind propunerea de politici: 

1) contextul politicii/structurii programului actual (inclusiv alocațiile prezente); 

2) explicarea modului de elaborare a politicilor/structurii/ programului prezent; 

3) prezentarea constatărilor-cheie din analiză ce au dus la această propunere specifică 

(mai aprofundat cu privire la propunere decît capitolul cu constatările principale din raportul 

de bază: rezultatele evaluării comparative, cele mai bune practici etc.) 

 

Consecințe economice 

1) economiile/realocările care pot fi realizate împreună cu propunerea; 

2) factorii ce stau la baza economiilor; 

3) metodologia utilizată pentru descrierea economiilor;  

4) opțiunile de reformă (dacă este cazul); 

5) costurile asociate cu realizarea acestor economii; 

6) factorii ce stau la baza costurilor. 

 

Tabelul 3.1 

Economii în rezultatul propunerii de reformă (cînd există o opțiune) 

 2020 

 

2021 

 

2022 

 

Modificare în structura 

programului 

   

Schimbare în cheltuielile 

administrative 

   

Schimbare în cheltuielile cu 

personalul 

   

Schimbare totală în ce privește 

alocarea resurselor 
   

Schimbări la nivel de personal     

 

 

Tabelul 3.2 

 

 

 

Economii din propunerea de reformă (cînd există mai multe opțiuni) 

Propuneri de reformă 2020 

 

2021 

 

2022 

Opțiunea 1: xxx    

Economii/realocări    

Costuri    

Economii nete în urma propunerii    
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Propuneri de reformă 2020 

 

2021 

 

2022 

Opțiunea 2: xxx    

Economii/realocări    

Costuri    

Economii nete în urma propunerii    

Opțiunea 3: xxx    

Economii/realocări    

Costuri    

Economii nete/realocări în urma 

propunerii   

   

 

Impactul și senzitivitatea   

[Se vor indica: 

1) consecințele propunerii de reformă pentru cetățeni și beneficiarii de servicii sau 

subvenții (De exemplu:  mai puțini elevi vor fi eligibili pentru programul alimentar, deoarece 

acesta este mai bine țintit.); 

2) cine va fi afectat de schimbarea politicii; cîți vor fi afectați; impactul diferit pentru 

bărbați și femei; 

3) care este impactul/costul financiar pentru cei afectați; 

4) care sînt consecințele sociale / economice; 

5) repercusiunile asupra altor programe.] 

 

Implementarea 

[Se vor indica: 

1) timpul necesar pentru implementare; 

2) modificările legale, organizaționale sau operaționale necesare; 

3) responsabilul de implementare (dacă este necesar de implicat și alte agenții din afara 

ministerului); 

4) modalitatea de măsurare a progresului implementării acestor reforme; reperele 

principale; 

5) necesitatea consultării/negocierii suplimentare în cadrul Guvernului sau cu părțile 

terțe( Dacă da, detaliați procesul recomandat.)] 

 

 

 

                                                                                                                          Tabel 4.1 

Repere 

 2019 2020 2021 2022 Comentarii 

1. (Reper)      

2. (Reper)      

3. (Reper)      

 

[Se va indica modalitatea de  măsurare a succesului propunerii de reformă pentru anii 

2020-2022 ]   
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Tabel 5.1 

 

Ținte de performanță 

 2019 2020 2021 2022 Comentarii 

Ținte de 

performanță 

     

Ținte de 

performanță 

     

Ținte de 

performanță 

     

 

C. Documentație 

 

[Date, studii, rapoarte, analize utilizate în cadrul analizei cheltuielilor; întrevederi 

organizate etc.] 

 
 

 
 

 



NOTA
Ia proiectul Dispoziţiei Guvernului 

cu privire la procesul de raţionalizare a cheltuielilor publice

Proiectul Dispoziţiei Guvernului cu privire la procesul de raţionalizare a 
cheltuielilor publice este elaborat de Ministerul Finanţelor în scopul 
implementării în Republica Moldova a procesului de raţionalizare a cheltuielilor 
şi realizării angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare 
(Fondul Monetar Internaţional).

Raţionalizarea cheltuielilor reprezintă un set de acţiuni organizaţionale şi 
analitice menite să sprijine instituirea unui sistem eficient al cheltuielilor publice 
şi să identifice potenţialele sectoare/domenii unde se produc cheltuieli ce poartă 
un caracter neprioritar, ineficient sau neefectiv.

în scopul reglementării şi iniţierii procesului de raţionalizare a cheltuielilor 
publice a fost elaborată Nota de concept, ce conţine prezentarea generală a 
procesului, structura organizaţională, desfăşurarea procesului, integrarea 
procesului de raţionalizare a cheltuielilor publice în procesul bugetar.

Concomitent, se propune instituirea Comitetului interministerial de 
raţionalizare a cheltuielilor publice, componenţa şi regulamentul căruia sînt 
propuse spre examinare în anexa nr.2 şi respectiv anexa nr.3 la proiectul 
Dispoziţiei Guvernului.

Totodată, întru demararea în anul 2018 a procesului de raţionalizare a 
cheltuielilor publice, s-a convenit, semnarea unui Memorandum între Ministerul 
Finanţelor şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ce vizează desfăşurarea 
exerciţiul pilot asupra sectorului educaţiei.

La nivel ministerial se va crea Comitetul de supraveghere, care va îndruma 
echipa de raţionalizare a cheltuielilor şi concomitent va prezenta propuneri la 
proiectul Termenilor de referinţă şi la proiectul de Memorandum. Echipa de 
raţionalizare a cheltuielilor/grupul de lucru va fi compusă din reprezentanţii 
Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi APC ce 
deţin cheltuieli în sectorul educaţional, care vor efectua nemijlocit analiza 
cheltuielilor.

Sub îndrumarea Comitetului de supraveghere rezultatele analizei vor fi 
reflectate în Raportul de raţionalizare a cheltuielilor, care ulterior va fi prezentat 
Comitetului interministerial de raţionalizare a cheltuielilor publice, pentru a 
decide ce opţiuni de economii vor fi puse în aplicare.

i



Măsurile adoptate de Comitetul interministerial de raţionalizare a 
cheltuielilor publice în Raportul de raţionalizare a cheltuielilor urmează/trebuie a 
fi implementate atît în bugetul elaborat pentru anul viitor, cît şi pe anii următori, 
excluzînd posibilitatea ca acestea să facă obiectul unor negocieri cu scopul de a 
fi amînate sau exceptate pentru o perioadă de timp.

La prima etapă pot fi supuse raţionalizării cheltuielile ministerelor care au 
înregistrat cheltuieli mari sau sectoarele unde cheltuielile au demonstrat că există 
un potenţial sporit de cîştiguri de eficienţă. De asemenea pot fi efectuate şi analize 
ce au o ţintă a cheltuielilor pe sectoare sau programe specifice. Pe termen mediu 
se preconizează ca fiecare minister de ramură să facă obiectul raţionalizării 
cheltuielilor bugetare.

Implementarea acestui proces nu necesită alocarea de careva mijloace 
financiare din bugetul de stat -  acest proces va crea un spaţiu de mijloace 
financiare suplimentar disponibil, care va putea fi redirecţionat în acelaşi sector 
sau redirecţionat la alte priorităţi de politici noi.

în scopul integrării procesului de raţionalizare a cheltuielilor publice în 
procesul bugetar, ulterior se va modifica Legea finanţelor publice şi responsabilităţii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, concomitent se va revizui Setul 
metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin 
Ordinul Ministrului Finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015.

/  .■ ^

■ /
■ t 7  J  /

/ /  / / 'MINISTRU Octavian ARMAŞU
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