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GLOSAR DE
TERMENI
BUGETARI
BUGET

totalitatea veniturilor, cheltuielilor și surselor de finanțare, destinate
pentru realizarea funcțiilor autorităților publice centrale și locale

BUGETELE LOCALE

totalitatea veniturilor, cheltuielilor și a surselor de finanțare,
destinate pentru realizarea funcțiilor autorităților administrației
publice locale

BUGETELE UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE
DE NIVELUL ÎNTÂI

bugetele locale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), orașelor
(municipiilor, cu excepția municipiilor Bălți și Chișinău)

CALENDAR BUGETAR

plan de activități aferente procesului bugetar cu stabilirea termenilor
limită de realizare și autorităților publice responsabile

CHELTUIELI BUGETARE

totalitatea plăților aprobate în buget/efectuate de la buget, cu
excepția celor aferente operațiunilor cu activele financiare și cu
datoriile bugetului

CHELTUIELI CURENTE

totalitatea cheltuielilor bugetare, cu excepția cheltuielilor pentru
investiții capitale

CHELTUIELI DE PERSONAL

totalitatea cheltuielilor destinate remunerării muncii și plăților
pentru contribuțiile și primele de asigurări obligatorii a angajaților din
sectorul bugetar, pentru munca efectuată de aceștia în decursul unei
perioade

CLASIFICAȚIE BUGETARĂ

sistem unificat de coduri ce grupează și sistematizează
indicatorii bugetari conform anumitor criterii, pentru asigurarea
comparabilității, precum și normele metodologice de aplicarea a
acestora
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DATORIE A BUGETULUI LOCAL

totalul sumelor obligațiilor neonorate și dobânzilor datorate și neonorate, contractate de către autoritatea publică locală pentru finanțarea
deficitului bugetar

INVESTIȚII CAPITALE

cheltuieli bugetare destinate pentru formarea activelor fixe (construcția și/sau renovarea, reconstruirea sau extinderea activelor fixe
existente)

PROCES BUGETAR

consecutivitate a activităților de elaborare, examinare, aprobare,
executare și raportare a bugetelor

PROIECT DE BUGET

sinteză a estimărilor de venituri și cheltuieli, a soldului bugetar și a
surselor de finanțare a unui buget, întocmit de către autoritatea publică locală (primărie) și prezentat spre aprobare consiliului local

SOLD BUGETAR

diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetului. Soldul negativ
al bugetului reprezintă deficit, soldul pozitiv – excedent, iar soldul
„zero” reprezintă echilibrul bugetar

VENITURI BUGETARE

mijloace financiare aprobate în buget/încasate la buget, cu excepția
celor aferente operațiunilor cu activele financiare și cu datoriile
bugetului

VENITURI PROPRII

venituri ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale, formate
din impozite, taxele și alte plăți care se încasează direct și integral la
bugetele respective

TRANSFERURI CU DESTINAȚIE
GENERALĂ

mijloace financiare alocate, cu titlu definitiv, de la bugetul de stat la
bugetele unitățile administrativ-teritoriale pentru finanțarea domeniilor proprii de activitate ale autorităților administrației publice
locale

TRANSFERURI CU DESTINAȚIE
SPECIALĂ

mijloace financiare alocate, cu titlu condiționat, de la bugetul de stat
și/sau de la alte bugete la bugetele unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea exercitării funcțiilor publice sau în alte scopuri
speciale

LISTA DE ABREVIERI

APC - Administraţie Publică Centrală
APL - Administraţie Publică Locală
BPN - Bugetul Public Național
CBTM - Cadrul Bugetar pe Termen Mediu
BS - Bugetul de Stat
MEC - Ministerul Educației și Cercetării
MF - Ministerul Finanțelor
OSC - Organizații ale Societății Civile
UTA - Unitate Teritorial Administrativă
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INTRODUCERE

Existența statului și realizarea funcțiilor caracteristice acestuia presupun, în ceea ce privește domeniul
finanțelor publice și cel bugetar - alocarea unor resurse financiare, pentru implementarea programelor și
politicilor de stat. Relațiile stabilite între stat, pe de o parte, și firme, organizații și cetățeni, pe de altă parte,
cu scopul acumulării resurselor financiare, sunt relații de natură bugetar fiscală. Rezultatul în bani ai acestor
relații se oglindesc în buget – acel document care prezintă etapele de constituire a veniturilor și realizare a
cheltuielilor. Totodată, aceste activități financiare exprimă politicile publice promovate de decidenții politici și
se transpun în acțiuni și programe concrete care au un impact direct asupra bunăstării cetățenilor.
Pentru a asigura că bunăstarea populației este obiectivul de bază al multitudinii de programe și politici publice,
este esențial ca beneficiarii, direcți sau indirecți ai resurselor alocate să fie antrenați inclusiv în procesul
de luare a deciziilor, la nivel național, regional sau local, cu privire la prioritățile pentru care se alocă acești
bani. Un rol important în acest proces îl joacă societate civilă, fiind unul din promotorii de bază ai ideii de
bugetare participativă. Organizațiile societății civile analizează bugetele și mobilizează cetățenii. Ele tind să
fie reprezentanții cetățenilor în fața autorităților publice. Și deși societatea civilă nu poate asigura implicarea
directă a cetățenilor în aceste procese, studiile în domeniu demonstrează că fără implicarea ei nivelul de
participare ar fi redus1].
Bugetarea participativă este procesul de implicare al cetățenilor, al societății civile, al mediului de afaceri și
altor grupuri sau organizații în elaborarea, examinarea, adoptarea, executarea și raportarea bugetului2]. În
cadrul Open Budget Survey3] (parte a Parteneriatului Internațional privind Inițiativa pentru Bugete Deschise),
în anul 2019, Republica Moldova a obținut scorul 57/1004] la capitolul buget deschis, scorul 4/100, la capitolul
bugetare participativă, și scorul 67/100 la capitolul monitorizarea bugetului. Acest ghid oferă suport
informațional organizațiilor societății civile care se ocupă de monitorizarea cheltuielilor în educație și care
doresc să se implice în procesul de planificare a resurselor în acest sector, pe două dimensiuni: 1) descrierea
procesului bugetar și a momentelor în care, un reprezentant al societății civile, sau un beneficiar al serviciilor
educaționale ar putea să influențeze modul de stabilire a priorităților de cheltuieli și descrierea pașilor de
monitorizare a banilor alocați și verificarea dacă acești bani au fost cheltuiți conform priorităților stabilite. Prin
urmare, ghidul este structurat ca să urmeze acest șir logic: descrierea procesului bugetar și ale opțiunilor de
implicare la fiecare etapă a acestuia, cu elemente de calendar bugetar și descrierea monitorizării procesului
bugetar, capitol care oferă o hartă a modului în care OSC-urile se pot implica în procesul de pledoarie bugetară.
1]
2]
3]
4]

https://gsdrc.org/document-library/citizen-participation-in-budgeting-prospects-for-developing-countries/
https://bugetulmeu.md/notiuni-de-baza/
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/about
https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/about
4

DE CE TREBUIE OSC-URILE SĂ SE IMPLICE ÎN PLEDOARIA BUGETARĂ?
Angajarea societății civile, în special a celor care promovează incluziunea copiilor cu dizabilități în procesul
educațional, în promovarea bugetului este esențială din mai multe motive:
A. NIMIC DESPRE NOI FĂRĂ NOI: este datoria guvernului să se consulte cu OSC în orice problemă de politică
care afectează persoanele cu dizabilități, beneficiarii de servicii educaționale, sociale, medicale etc. OSCurile trebuie să fie în măsură să fie un omolog eficient pentru a profita la maximum de acest angajament.
Angajarea în advocacy bugetară ajută la dezvoltarea de noi competențe și cunoștințe și la câștigarea
credibilității față de autoritățile publice și aleșii locali.
B. CERERE DURABILĂ: asigurarea că resurse publice adecvate vor fi alocate și utilizate în mod eficient pentru
includerea tuturor persoanelor cu dizabilități pentru mai mulți ani. OSC-urile sunt singurii actori cu interes pe
termen lung în dezvoltarea și susținerea cererii pentru cheltuieli publice mai mari și mai eficiente necesare
pentru incluziune.
C. RESPONSABILITATE: pledoaria bugetară ajută la monitorizarea voinței politice a guvernului, a nivelului de
prioritate acordat incluziunii persoanelor cu dizabilități și a efortului de punere în aplicare a bugetării bazate
pe necesitățile reale.
D. ÎNCADRAREA DEZBATERILOR PENTRU RESURSE: limitarea resurselor este un argument recurent
prezentat de guverne pentru a explica lipsa lor de progres în vederea incluziunii persoanelor cu dizabilități.
Adesea măsurile necesare sunt considerate inaccesibile. Analiza de către OSC-uri a cheltuielilor publice
existente, analiza decalajelor și stabilirea costurilor măsurilor de politici le va permite să negocieze și să
reîncadreze distribuirea resurselor prin propunerea unui mod realist de urmat.
E. ASIGURAREA EGALITĂȚII: guvernele tind să acorde prioritate creșterii cheltuielilor pentru serviciile și
programele existente care ar putea să nu răspundă nevoilor grupurilor celor mai marginalizate, iar aceste
grupuri ar putea să nu aibă acces la dezbaterile bugetare. Dezvoltând un consens între toate părțile implicate
cu privire la cerințele bugetare cheie, acestea pot contribui la o mai mare egalitate și echitate în utilizarea
resurselor între grupuri de-a lungul anilor.
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CE ESTE BUGETUL
ȘI IMPORTANȚA
PARTICIPĂRII ÎN
PROCESUL BUGETAR
La nivelul finanțelor publice din Republicii Moldova există mai multe bugete care cuprind Bugetul Public
Național (BPN).
Din punct de vedere legislativ, prevederile determinante pentru BPN sunt consfințite în Constituție, Titlul
IV. Economia națională și finanțele publice; Articolul 131: Bugetul Public Național. Totodată, legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale definește toate nivelele de buget, reglementează procesul bugetar
și stabilește calendarul bugetar.
Cele mai importante acte legislative și normative ce guvernează domeniul finanțelor publice, atât la nivel
central cât și local, sunt:
•

Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994

•

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014

•

Legea finanțelor publice locale nr. 397 din 16.10.2003

•

Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din
22.12.06

•

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 209 din 24.12.2015

CE ESTE BUGETUL LOCAL?
Bugetul local reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate pentru
realizarea funcțiilor autorităților administrației publice locale de toate nivelurile (nivelul I - bugetele satelor
(comunelor) și orașelor (municipiilor), nivelul II - bugetele raionale, bugetul municipiului Chișinău și cel al UTA
Găgăuzia.
Totodată, deoarece subiectul acestui document este procesul bugetar la nivel local, este important să
menționăm ce este bugetul celor mai dezagregate unități administrativ teritoriale, respectiv bugetele satelor
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(comunelor) sau altfel spus – bugetul unei primării. Bugetul unei primării este un plan financiar pe o perioadă
determinată, care este compus din venituri și cheltuieli prognozate. Acest plan financiar (buget) este elaborat
în baza unui program de dezvoltare a localității și este orientat spre atingerea unor obiective clar definite.
Astfel, bugetul nu este doar un document pur financiar, dar și unul de politici, aici fiind reflectate prioritățile
de cheltuieli în conformitate cu documentele strategice de dezvoltare a localității.

RELAȚIILE INTER-BUGETARE ÎNTRE BUGETUL DE STAT ȘI BUGETELE LOCALE
Între componentele BPN au loc o serie de relații de transfer de la unul la altul, volumul cărora se estimează
în procesul de repartizare a limitelor sectoriale de cheltuieli pe tipuri de bugete, în conformitate cu
competențele prevăzute de legislație pentru diferite nivele ale administrației publice. Suma transferurilor de
la Bugetul de Stat (BS) la alte bugete componente ale BPN se aprobă prin legea bugetară anuală.
Legislația privind finanțele publice locale stabilește două categorii de transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale:
1. transferuri cu destinație generală (estimate de MF) – mijloace financiare alocate în sumă absolută, cu
titlu definitiv, pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea finanțării domeniilor proprii de activitate
ale APL. Transferurile cu destinație generală se efectuează din fondul de susținere financiară a unităților
administrativ-teritoriale, pentru echilibrarea bugetelor5]. Transferurile cu destinație specială sunt
clasificate, conform Legii6], în următoarele:
•

învățământul preșcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extrașcolar);

•

infrastructura drumurilor publice locale;

•

competențe delegate autorităților administrației publice locale de către Parlament la propunerea
Guvernului;

•

investiții capitale;

•

alte măsuri speciale.

2. transferuri cu destinație specială (estimate de APC de specialitate) – mijloace financiare alocate în
sumă absolută, cu titlu condiționat, în vederea asigurării exercitării anumitor funcții publice de către APL
(printre care educația).
MF și APC de specialitate pot solicita de la alte autorități/instituții publice de resort orice informații relevante
necesare pentru estimarea transferurilor inter-bugetare. APL prezintă trimestrial și anual raportul de
executare a bugetului. La solicitare, pot fi prezentate date cu privire la executarea bugetului și în mod ad hoc.

BUGETUL CENTRAL
CONSOLIDAT
Bugetul de Stat

BUGETUL
PUBLIC
NAŢIONAL

Fondul Asigurărilor Obligatorii
de Asistenţă Medicală
Bugetul Asigurărilor Sociale
de Stat

BUGETELE
LOCALE
Primul Nivel de Unităţi
Administrativ teritoriale
(sate, comune, orașe și
municipalităţi)
Al doilea Nivel de Unităţi
Administrativ teritoriale
(raioane, Chișinău, Bălţi,
Găgăuzia)

5] Echilibrarea bugetară este un principiu de bază a politicii financiar-bugetare conform căruia este necesar să existe concordanţă, cel puţin o relaţie
de egalitate între veniturile şi cheltuielile bugetare.
6] Legea 397/2003 privind finanțele publice locale(LP397/2003 (legis.md))
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PROCESUL BUGETAR ȘI
CALENDARUL BUGETAR
LA NIVEL LOCAL
Procesul bugetar reprezintă consecutivitatea următoarelor activități cu referire la buget întreprinse de
administrația publică locală:
1. elaborarea proiectului
2. adoptarea
3. executarea
4. raportarea bugetului

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale7] (art.47) stabilește activitățile principale și
termenele de realizare a acestora în procesul bugetar, inclusiv la nivel local.
Totodată, procesul de participare a părților interesate la luarea deciziilor, inclusiv cele bugetar financiare,
este reglementat de prevederile Legii 239/2009 privind transparența procesului decizional, care stabilește
normele aplicabile pentru asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul autorităților
administrației publice centrale și locale, altor autorități publice și reglementează raporturile lor cu cetățenii,
cu asociațiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părți interesate în vederea participării la procesul
decizional8].
Calendarul și procesul bugetar, inclusiv la nivel local, este prezentat într-o manieră detaliată în cadrul Setului
metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului9]. Acesta are drept scop reglementarea
metodologică a procesului de planificare bugetară și are menirea de a susține implementarea adecvată
a legislației bugetare. În special, Setul determină etapele, datele-limită principale și responsabilitățile în
procesul de elaborare a bugetului, stabilește procedurile, cerințele și formatele de prezentare a informației
necesare pentru elaborarea și aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu și a bugetelor anuale.
7] Legea Nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, http://lex.justice.md/md/354213/
8] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro
9] Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, Anexă la ordinul Ministrului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015,
http://mf.gov.md/sites/default/files/Setul%20metodologic%20ajustat%20cu%20Ordinul%2098%20raport%20de%20perform%20-rom%2015.09.pdf
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2019
Planificarea
bugetului
(IAN – NOI)

2021
Raportarea
executării
bugetului
(IAN – MAR)

ETAPELE
PROCESULUI
BUGETAR PENTRU
ANUL 2020

2019
Aprobarea
bugetului
(NOI – DEC)

2020
Executarea și
raportarea
bugetului
(IAN – DEC)

Totodată, în baza calendarului bugetar stabilit de actele legislative și normative anterior menționate vom
încerca să stabilim care sunt acele momente în care cetățenii își pot aduce contribuția la deciziile cu privire
la buget, respectiv să se realizeze un proces bugetar transparent și participativ. Practic, la fiecare etapă
a procesului bugetar pot fi create oportunități de participare (puncte de intrare), indiferent dacă e vorba
doar de nivelul de informare / consultare sau se ajunge la trepte mult mai avansate cum ar fi colaborare și
împuternicire a cetățenilor în luarea deciziilor.
În toate aceste procese, este important să se țină cont de faptul că elaborarea oricăror politici publice,
inclusiv cele ce țin de buget, trebuie implementate cu respectarea drepturilor omului și a egalității de gen,
astfel încât, grupurile vulnerabile să poată beneficia, în mod echitabil, de aceleași oportunități. Respectarea
principiilor egalității de gen și ale drepturilor omului contribuie la o dezvoltare centrată pe necesitățile
oamenilor și la realizarea unui proces bugetar transparent, participativ, responsabil și lipsit de discriminare.
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20.11

1. PLANIFICAREA BUGETULUI: autoritatea executivă
locală elaborează și prezintă Consiliului local proiectul
bugetului local pe anul următor

Până la 1 martie, autoritatea executivă locală (primarul) emite Dispoziția cu privire la calendarul de activități
pentru elaborarea proiectului de buget local10]. După caz, dispoziția prevede și crearea unui grup de lucru
responsabil de proiectul bugetului. Din acest grup de lucru, de regulă, fac parte, în afara personalului
specializat, directorii instituțiilor care prestează servicii pe teritoriul APL, deci, inclusiv directorii de școli și
grădinițe din localitate.
CONSULTĂRI. Dispoziția cu privire la calendarul bugetar este publicată și accesibilă pentru cetățeni.
Până la 20 aprilie, odată dispoziția emisă, subdiviziunile APL11] evaluează politicile locale (inclusiv analiza
performanței programelor/subprogramelor existente), tendințele veniturilor și cheltuielilor reieșind din
executarea bugetului pe anii precedenți, și elaborează prognozele preliminare a bugetului local – venituri
și cheltuieli. La această etapă, pot fi incluse prioritățile strategice pentru educația timpurie, dar și incluse
prioritățile de dezvoltare a infrastructurii școlare.
Până la 1 mai, Primarul elaborează sau actualizează Programul strategic de dezvoltare a localității. Acest
document, oferă o descriere a abordării privind dezvoltarea localității în domeniul economic, social, de
mediu, etc. Pentru a aduce beneficii reale tuturor cetățenilor, aceste planuri trebuie să fie elaborate și
implementate în parteneriat cu toate grupurile unei comunități, adică să fie un proces participativ. Scopul
este de a asigura că beneficiile corespund necesităților prezente și viitoare ale tuturor celor care trăiesc și
lucrează în comunitate.
CONSULTĂRI. Programul strategic de dezvoltare a localității este consultat cu cetățenii.
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN EDUCAȚIE LA ACEASTĂ ETAPĂ
Care este legătura dintre școală și APL la această etapă? Așa cum APL este proprietară a imobilului școlii,
dar și a teritoriilor adiacente, la această etapă, pot fi promovate toate schimbările ce țin de infrastructura
școlară, care pot fi catalogate drept investiții. Este important ca în cazul în care nu sunteți implicați în primele
etape (răspunsul autorității poate fi unul de tipul „sunt etape foarte tehnice), să promovați schimbările dorite
fie prin intermediul directorilor instituției, fie a consilierilor locali, iar începând cu 1 mai, să cereți să fiți
implicați la etapa revizuirii planului strategic al localității.
La nivel național, procesul bugetar este în special organizat de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC),
conform calendarului de mai jos.
Ianuarie: revizuirea priorităților naționale în educație. Deși aceasta este o etapă extrem de importantă,
MEC nu oferă o platformă de consultare la această etapă.
Februarie – Mai: Elaborarea strategiilor de cheltuieli pe termen mediu. În baza revizuirii din ianuarie MEC
creează grupul de lucru pentru Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu în Învățământ (CBTM). La
această etapă se identifică care sunt prioritățile de finanțare și alocațiile bugetare pe termen mediu. De
obicei, documentul CBTM servește drept bază pentru elaborarea bugetului anual. Oportunitățile de implicare
sunt și aici limitate. Propunerile pot veni doar dacă faceți parte din acest grup, lucru posibil, doar în cazul
în care reușiți să depuneți și să vi se accepte cererea de către secretarul de stat responsabil de finanțarea
sectorului până pe 15 ianuarie a anului bugetar.
10] Dispoziția este un document public și este publicată pe site-ul APLului care o emite (exemplu: Dispoziția nr.19-N din 18.03.2021 ” Cu privire la
calendarul de activități pentru elaborarea proiectului bugetului pentru anul 2022” - Primăria Slobozia Mare (primariasloboziamare.md))
11] Subdiviziuni structurale ale APL reprezintă direcțiile/secțiile sau, după caz, specialiștii responsabili de anumite domenii (ex. educația, asistența
socială, gospodăria comunală, etc.)
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Mai: elaborarea proiecțiilor de înmatriculare a copiilor pe școli (număr de elevi, formula de finanțare, suma
de bani pe care fiecare școală o va primi în funcție de numărul de elevi). Aceasta este o etapă tehnică, în baza
proiecțiilor direcțiilor raionale de educație și a rapoartelor instituțiilor de învățământ.
Până la 1 iunie, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanțelor (MF) emite Circulara cu privire
la elaborarea proiectelor bugetelor locale pe anul bugetar următor. La elaborarea acestui document
MF se ghidează de prevederile Cadrului Bugetar pe Termen Mediu12]. Circulara se remite în adresa APL
prin intermediul Direcției finanțe, care îndrumă autoritățile executive locale în procesul de elaborare și
prezentare a proiectelor bugetelor locale pentru următorul an bugetar și a estimărilor pe termen mediu.
Până la 15 iunie, Primarul emite Dispoziția cu privire la lansarea procesului de elaborare a proiectului
bugetului local și aprobă calendarul activităților pentru a asigura realizarea calitativă și în termen a acțiunilor
necesare. Totodată, direcția finanțe și, după caz, subdiviziunea/unitatea financiară a APL, estimează
cadrul general de resurse și limitele de cheltuieli. După caz, are loc revizuirea și determinarea structurii
programelor/ subprogramelor bugetare, desemnarea responsabililor, precum și formularea scopului,
obiectivelor și indicatorilor de performanță a programelor.
Până la 30 iunie, Primăria, cu aportul autorităților/instituțiilor bugetare elaborează și prezintă propunerile
de buget în conformitate cu cerințele stabilite în circulara privind elaborarea propunerilor de buget și cu
respectarea termenelor limită prevăzute de calendarul bugetar. Propunerile de buget se însoțesc de note
informative, explicații și calcule justificative.
În același timp, la nivelul școlii, are loc evaluarea rezultatelor anului școlar.
Până la 5 iulie, Primăria colectează propunerile de buget și organizează consultări pe marginea acestora
în cadrul subdiviziunilor sale și altor autorități/instituții bugetare. Subdiviziunea/unitatea financiară a
APL, examinează propunerile de buget, estimează cadrul de resurse și întocmește proiectul bugetului
local respectiv și estimările pe termen mediu, pe care le prezintă spre examinare și consultare autorității
executive. Primarul, cu suportul subdiviziunilor/unităților financiare, definitivează proiectele de buget și le
remite către MF cu respectarea termenului limită prevăzut de calendarul bugetar – 1 august.
CONSULTĂRI. Recomandabil ca Primăria să colecteze propuneri și de la cetățeni. La această etapă puteți
propune la nivel local prioritățile de infrastructură în forumul public.
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN EDUCAȚIE LA ACEASTĂ ETAPĂ
Dat fiind faptul că până la 1 august Ministerul este obligat să transmită școlilor actualizarea proiecțiilor
de înmatriculare a copiilor pe școli (număr de elevi, formula de finanțare, suma de bani pe care fiecare
școală o va primi în funcție de numărul de elevi), școala deja își poate revedea sursele și solicita, în măsura
disponibilității resurselor financiare, suplinirea bugetului acesteia din componenta bugetului local sau raional.
Până la 25 august, în cadrul examinării proiectelor bugetelor locale, MF analizează câteva aspecte ale
propunerilor remise: estimările de venituri, cheltuieli, soldul bugetar și finanțarea bugetelor locale, și
implicațiile acestora asupra indicatorilor macro bugetari pe termen mediu, în vederea respectării principiilor
și regulilor politicii bugetar-fiscale. De asemenea, se analizează respectarea limitei de transferuri cu
destinație generală și specială de la bugetul de stat, precum și plafonul datoriei unității administrativteritoriale și plafonul garanțiilor acordate de autoritățile administrației publice locale.
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN EDUCAȚIE LA ACEASTĂ ETAPĂ
În septembrie are loc revizuirea anuală a priorităților strategice ale școlii și elaborarea și consultarea
propunerilor de îmbunătățire a condițiilor necesare pentru desfășurarea activității școlare pe parcursul
anului/anilor care urmează (în funcție de necesități, poate fi vorba de echiparea mai bună a școlii, asigurarea
cu mobilier, infrastructura, includerea noilor activități, cadre didactice noi – modificarea numărului de
profesori, asigurarea condițiilor pentru o școală incluzivă etc.). Acest lucru poate fi făcut în diferite moduri
de către directorul instituției (chestionare, audieri publice, focus grupuri etc). Este important să considerăm
faptul că anume la această etapă, are loc stabilirea priorităților și selectarea acestora pentru finanțare. Deși
dezvoltarea mecanismelor de implicare a societății în rezolvarea unor probleme ce țin de educație este
12] Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) reprezintă o serie de documentele care sunt elaborate anual cu scopul de a încadra bugetul într-o
perspectivă de termen mediu. Odată aprobat, CBTM, conține obiectivele politicii bugetar-fiscale, prognoza resurselor și cheltuielilor BPN și a componentelor acestuia pe termen mediu, precum și limitele de cheltuieli pe autorități publice centrale.
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responsabilitatea APL dar și managementului instituțiilor publice, anume la această etapă, OSC-urile pot
avea două abordări: de susținere a autorităților în organizarea procesului de consultare, sau de monitorizare
independentă și prezentarea unei viziuni paralele modului în care prioritățile existente corespund
necesităților identificate. Anume la această etapă, se poate veni cu o Analiză independentă a cheltuielilor,
cu un plan alternativ de dezvoltare, sau cu rezultatele chestionarelor beneficiarilor pe teme pertinente
procesului educațional.
Până la 20 noiembrie, Primarul, în comun cu subdiviziunile structurale ale APL, actualizează politicile
sectoriale și re-prioritizează programele în corespundere cu politicile sectoriale naționale și reieșind din
cadrul de resurse disponibil. Totodată, autoritatea executivă împreună cu direcția finanțe definitivează
proiectul bugetului local și îl prezintă spre examinare și aprobare. Proiectul bugetului local este publicat
pentru consultări.
CONSULTĂRI. Analiza alternativă a bugetului, discutarea priorităților de cheltuieli, formularea de
propuneri de cheltuieli, audieri publice.
Procesul bugetar în școală urmărește practic același calendar ca și cel al APL și la această etapă. Până la
sfârșitul lunii octombrie directorul instituției trebuie să asigure că prioritățile sunt stabilite și consultate cu
membrii comunității, beneficiari etc, și prezentate până pe 20 noiembrie direcțiilor raionale.

2. ADOPTAREA BUGETULUI: consiliul local adoptă
bugetul local pentru anul următor
10.12

Proiectele bugetelor locale se supun examinării inițial de către comisiile de specialitate ale autorităților
reprezentative și deliberative locale (Consiliul local), iar ulterior în cadrul ședințelor acestor autorități.
Până la 10 decembrie, Consiliul local examinează și adoptă deciziile bugetare anuale în termenul prevăzut de
calendarul bugetar. Consiliul examinează proiectul bugetului local în două lecturi, apoi autoritatea executivă
prezintă direcției finanțe o copie a deciziei respective. În cele din urmă bugetul aprobat se face public.
•

în prima lectură se audiază raportul privind proiectul bugetului local și se aprobă indicatorii generali ai
bugetului: veniturile și cheltuielile, soldul bugetar și sursele de finanțare, precum și plafonul datoriilor;

•

în lectura a doua proiectul de buget se examinează și se votează pe articole sau, după caz, în ansamblu.

În termen de cel mult 5 zile după aprobarea bugetului local, Primarul prezintă Direcției finanțe o copie
a deciziei privind aprobarea bugetului local respectiv (inclusiv anexele, nota informativă și calculele
justificative), legalizată de secretarul consiliului local. Ulterior, direcția finanțe întocmește sinteza consolidată
a bugetelor locale aprobate de nivelul I și II și o prezintă MF pentru consolidarea Bugetul Public Național.
În termen de 30 de zile de la data publicării legii anuale a bugetului de stat autoritățile locale, în caz de
necesitate, aduc bugetele locale aprobate în conformitate cu prevederile legii anuale a bugetului de stat.
CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN EDUCAȚIE LA ACEASTĂ ETAPĂ
Bugetul școlii este adoptat până în 10 decembrie, iar 1 ianuarie este data la care începe executarea acestuia.
Spre deosebire de bugetul local însă, bugetul școlii este unul cu un spațiu de manevră mult mai limitat, iar
documentele bugetare prezentate de către școală sunt tehnice și se limitează la calcule justificative și bugetul
acestei școli, cu indicatorii anuali, prezentați conform cerințelor MF (bugetul pe clasificația economică,
organizațională, funcțională), indicatori nefinanciari etc.
12

31.12

3. EXECUTAREA BUGETULUI: anul bugetar pe
teritoriul Republicii Moldova începe la 1 ianuarie și se
termină la 31 decembrie ale fiecărui an

1 ianuarie – 31 decembrie. Metodologia de executare a bugetelor locale se elaborează și se aprobă de către
MF în conformitate cu actele normative în vigoare. Executarea bugetelor locale se efectuează prin sistemul
de trezorerie al Ministerului conform metodei de casă. În procesul executării bugetului local, autoritățile/
instituțiile bugetare efectuează plăți în limitele alocațiilor bugetare aprobate și în conformitate cu prognozele
de lichidități. Finanțarea cheltuielilor se efectuează pe măsura încasării mijloacelor bănești la conturile
bugetului, cu respectarea unor anumite priorități.
Bugetul provizoriu. Dacă pe parcursul gestionării și monitorizării procedurilor de elaborare a bugetului,
managerul (Directorul) instituției de învățământ identifică riscul că bugetul nu va putea fi adoptat și publicat
până la finele anului bugetar, acesta este obligat să lanseze procedura bugetului provizoriu. Lansarea
procedurilor bugetului provizoriu se face printr-o dispoziție, prin care se aduce la cunoștință autorităților
implicate în procesul bugetar despre situația existentă. Managerul formează bugetul provizoriu prin ajustarea
bugetului anului precedent. Ajustarea se face atât la partea de cheltuieli, cât și la partea de resurse, astfel
încât bugetul provizoriu să fie echilibrat iar limita de deficit să nu depășească nivelul anului precedent.
Executarea bugetului provizoriu se încheie în momentul în care Managerul substituie bugetul provizoriu cu
bugetul anual aprobat și repartizat conform procedurilor generale stabilite.

01.04

4. RAPORTAREA EXECUTĂRII BUGETULUI: consiliul
local aprobă raportul anual privind executarea
bugetului local pentru anul bugetar încheiat

Până la 15 martie, autoritatea executivă locală prezintă consiliului local raportul anual privind executarea
bugetului local pentru anul bugetar încheiat. Direcția finanțe și/sau subdiviziunea financiară a unităților
administrativ-teritoriale întocmesc periodic rapoarte privind executarea bugetelor respective. Rapoartele se
audiază la ședința Consiliului.
Până la 1 aprilie, după prezentarea raportului anual privind executarea bugetului, consiliul aprobă raportul
anual privind executarea bugetului pentru anul bugetar încheiat. Raportul anual de executare a bugetului
local este publicat.
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MONITORIZAREA
PROCESULUI BUGETAR
ÎN EDUCAȚIE

CE ÎNȚELEGEM PRIN ”MONITORIZAREA PROCESULUI BUGETAR” ÎN
EDUCAȚIE?
În ultimul timp se vorbește din ce în ce mai mult despre transparența în procesul de luare a deciziilor, date
deschise și în general despre accesul la informațiile cu caracter public. Administrarea banilor publici prin
intermediul bugetelor este una din cele mai importante activități ale autorităților publice. Anume bugetul
este acel document care reflectă un șir larg de decizii, de la educație, sănătate, infrastructură, precum și
nivelul taxelor pe care le plătesc contribuabilii. În final, toate aceste decizii determină semnificativ modul de
viață al oamenilor atât la nivel individual, cât și la nivel de comunitate sau societate.
Monitorizarea procesului bugetar este un proces continuu care se realizează pe parcursul calendarului
bugetar și oferă informații privind progresul realizat în implementarea bugetului. Astfel, acțiunile de
monitorizare, pot nu doar să aducă răspuns la întrebarea ”Cât de eficient sunt utilizați banii publici?”, dar
merge mult mai departe prin influențarea procesului de adoptare a deciziilor cu privire la buget, inclusiv prin
promovarea unor soluții argumentate și bazate pe analize relevante. Mai mult ca atât, o responsabilizare
mai mare a autorităților poate fi atinsă prin sporirea transparenței procesului bugetar la toate nivelele
(elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea și auditarea).
Unele autorități publice au depus eforturi susținute pentru a se încadra în anumite standarde cerute în
special de legislație în ceea ce privește transparența în activitate, însă cu referire la faptul cum autoritățile
administrează banii publici situația este diferită. Chiar dacă autoritățile publice locale dezvăluie careva date
financiare generale, acestea de multe ori nu sunt însoțite de informații non-financiare și explicații narative.
Impresia generală este că entitățile publice mai curând încearcă să ascundă sau să prezinte o informație
din care să nu poți avea imagine comprehensivă asupra cheltuielilor. Pentru o analiză detaliată a modului
de executare a bugetului/elor la nivel local este necesară consultarea rapoartelor de executare bugetară
(menționate mai sus – trimestriale și anuale), însă rapoartele individuale (prezentate de APL către Ministerul
Finanțelor nu sunt făcute publice).
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CALENDARUL BUGETAR ÎN EDUCAŢIE
IANUARIE

FEBRUARIE

revizuirea
priorităţilor
naţionale în
educaţie

MAI

APRILIE

1

elaborarea strategiilor de cheltuieli în învăţământ

1

IUNIE

elaborarea proiecţiilor
de înmatriculare
pentru școli
(nr. elevi, formula de finanţare,
suma de bani pe care o va primi
școala pentru fiecare elev
înmatriculat)

SEPTEMBRIE

MARTIE

3

revizuirea anuală a
planurilor strategice de
dezvoltare a școlii,
elaborarea propunerilor de
îmbunătăţire a școlii,
prezentarea priorităţilor
de cheltuieli ale școlii

2

IULIE

AUGUST

3

actualizarea indicatorilor de înmatriculare
pentru școli

evaluarea
rezultatelor anului
academic

OCTOMBRIE

3

(nr. elevi, formula de finanţare, suma de bani pe care o va primi școala
pentru fiecare elev înmatriculat)

4

elaborarea
proiectului de
buget anual al
școlii

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

prezentarea
proiectului de buget
anual al școlii
direcţiilor raionale

aprobarea
bugetului școlii

CONSULTĂRI
1

APR – MAI: consultarea comunităţii și actorilor interesaţi pentru formularea priorităţilor în educaţie la nivel naţional

2

IUN: prezentarea rezultatelor anului academic comunităţii de părinţi și elevi, actorilor interesaţi

3

IUL – SEP: consultarea comunităţii și actorilor interesaţi pentru formularea priorităţilor la nivel instituţional și local

4

OCT: consultarea comunităţii de părinţi și elevi a priorităţilor de cheltuieli formulate în proiectul de buget al școlii
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ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN MONITORIZAREA PROCESULUI BUGETAR
Organizațiile societății civile joacă un rol esențial în asigurarea transparenței și responsabilizării autorităților,
inclusiv celor locale. Societatea civilă poate influența semnificativ procesul de luare a deciziilor și de
administrare a banilor publici prin participarea în procesul bugetar. Una din primele forme de implicare este
monitorizarea procesului bugetar.
Responsabilitatea este un principiu de bază în procesul bugetar. Autoritățile locale trebuie să dea socoteală
oamenilor pentru acțiunile lor. Oricine se poate implica în monitorizarea acțiunilor și activităților legate de
buget, de la cetățeni simpli, OSC și chiar autoritățile locale. Important este modul în care o fac și rezultatele
care sunt generate de aceste monitorizări. Există mai multe moduri în care părțile interesate se pot implica în
monitorizarea procesului bugetar la nivel local. Implicarea poate varia de la simpla identificare și comunicare
a nevoilor societății până la monitorizarea utilizării banilor publici. Un aspect important este totuși scopul
urmărit, respectiv orice acțiuni de monitorizare trebuie privite prin prisma transparenței și dezvăluirii
informațiilor cu privire la buget.
În practică pot fi menționate câteva momente esențiale ale procesului bugetar care pot fi supuse
monitorizării și anume:
•

Publicarea documentelor legate de buget – evaluarea modului în care autoritățile publică documentele
legate de etapele procesului bugetar (ex. Dispoziția cu privire la calendarul de activități pentru
elaborarea proiectului de buget, Circulara privind elaborarea bugetului, alte rapoarte asupra bugetului)

•

Analiza cheltuielilor bugetare pe diferite sectoare și a rapoartelor financiare - acest tip de analiză
oferă informații despre domeniile care sunt prioritare pentru autoritățile publice. De asemenea, această
analiză ajută la determinarea gradului de respectare de către autoritățile publice a angajamentelor sale;

•

Monitorizarea efectuării achizițiilor publice – această analiză evaluează modalitatea de alocare a
banilor publici pentru diferite bunuri și servicii contractate de autoritățile locale. Monitorizarea constă
în compararea condițiilor ofertei acceptate cu alte oferte recepționate, pentru a determina dacă a fost
aleasă cea mai bună opțiune din perspectiva preț/calitate;

•

Monitorizarea procesului de livrare a bunurilor și serviciilor - activitatea presupune asigurarea că
bunurile/serviciile achiziționate au fost livrate, iar calitatea acestora corespunde cu contractul de
achiziții. De multe ori această monitorizare presupune implicarea beneficiarilor a căror părere trebuie
luată în calcul;

•

Rapoartele de audit - Rapoartele de audit oferă informații despre eficiența managementului financiar
din partea autorităților publice inclusiv executarea cheltuielilor, corespunderea acestora cu obiectivele
trasate. Auditul poate fi realizat de Curtea de conturi, de autoritățile locale (auditul intern) și de alte părți
interesate (audit independent).

•

Evaluarea impactului cheltuielilor bugetare – această evaluare se realizează prin intervievarea
cetățenilor asupra gradului de satisfacție vis-a-vis de calitatea și eficiența bunurilor și serviciilor publice
livrate. Rezultatele intervievării sunt făcute publice și ulterior sunt utilizate pentru a face advocacy în
favoarea unor politici/programe specifice.
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ȘAPTE PAȘI PENTRU MONITORIZAREA BUGETELOR ÎN EDUCAȚIE
În general bugetul este perceput de marea majoritate a populației ca un document complex, iar activitățile
legate de acestea țin doar de autoritățile locale. Ideea larg răspândită este aceea că pentru a te expune
asupra bugetului, inclusiv monitorizarea procesului bugetar, ai nevoie de cunoștințe teoretice și aptitudini
practice speciale. Totuși, având o înțelegere clară asupra unor elemente esențiale ale procesului bugetar,
părțile interesate pot da o opinie bazată pe dovezi asupra modului în care sunt administrați banii publici.
Uneori cel mai greu este începutul, iar cei care vă lansați într-un proces de monitorizare a bugetelor trebuie
să aveți o înțelegere clară a câtorva pași, cei mai importanți fiind:
1. STABILEȘTE UN OBIECTIV STRATEGIC CLAR – cei care vă implicați în monitorizarea procesului bugetar
trebuie să vă stabiliți scopul acestui exercițiu, cu valoarea pentru comunitatea din care faceți parte.
2. UTILIZEAZĂ-ȚI DREPTUL LA INFORMAȚIE – procesul de monitorizare are la bază respectarea cadrului
legal privind transparența în procesul decizional și accesul la informații. Astfel, accesul la informațiile
stabilite de legislația ce guvernează finanțele publice locale și cea privind transparența în procesul
decizional trebuie să fie pe de o parte respectate de APL, pe de altă parte înțelese de către OSC. Aici e
vorba de cunoașterea setului de acte și date referitoare la buget care stau la baza procesului bugetar.
Atunci când acestea nu sunt făcute publice este dreptul fiecărui cetățean de a recurge la petiții pentru a
obține documentele conform legislației. Printre cele mai importante documente legate de buget putem
menționa: Programul strategic de dezvoltare a localității, Analiza tendințelor veniturilor și cheltuielilor,
Calendarul de activități pentru elaborarea proiectului de buget, Rapoartele de executare a bugetului pe
anii/perioadele precedente, Circulara cu privire la propunerile de buget, Rapoartele privind includerea
în proiectul de buget a propunerilor formulate de anumite părți interesate, Estimarea cadrului general
de resurse a bugetului local și determinarea limitelor de cheltuieli (Propunerea preliminară de buget),
Proiectul de buget, Procese verbale ale consultărilor referitoare la buget, Rapoarte trimestriale/
semestriale/anuale privind executarea bugetului, Rapoartele de audit.

informează-te
ce elemente ale
bugetului pot fi
monitorizate

utilizează-ţi
dreptul la
informaţie

7 PAȘI PENTRU
MONITORIZAREA
BUGETELOR ÎN
EDUCAŢIE

2

4

1

3

stabilește un
obiectiv
strategic clar

documentează-te
despre etapele
procesului
bugetar
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colaborează cu
alţi actori și
părţi interesate

5

stabilește
contacte la
nivelul
autorităţilor

6

7

acţionează

3. DOCUMENTEAZĂ-TE BINE CA SĂ CUNOȘTI ȘI SĂ ÎNȚELEGI ÎN DETALIU ETAPELE PROCESULUI
BUGETAR - Procesul bugetar reprezintă o consecutivitate de mai multe etape specifice legate de buget.
De asemenea, legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (art.47) stabilește activitățile
principale și termenele de realizare a acestora. Pe lângă înțelegerea temeinică a etapelor și termenelor
de realizare, trebuie cunoscute și momente în care părțile interesate se pot implica. Acestea sunt
prezentate detaliat în capitolul precedent.
4. INFORMEAZĂ-TE CU PRIVIRE LA ACELE ELEMENTE ALE BUGETULUI CARE POT FI SUPUSE
MONITORIZĂRII - În practică pot fi menționate câteva momente esențiale ale procesului bugetar care
pot fi supuse monitorizării și anume: Documentele legate de buget, Cheltuielile bugetare pe diferite
sectoare, Achizițiile publice, Livrarea bunurilor și serviciilor, Rapoartele de audit, Impactul cheltuielilor
realizate. Acestea sunt detaliate în cadrul sub-capitolului precedent.
5. STABILEȘTE CONTACTE LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR – nu toți reprezentanții autorităților locale
sunt sceptici vis-a-vis de interacțiunea cu societatea civilă. În timp ce unii ar putea fi ostili cererilor de
informații și asistență, alții ar putea fi extrem de cooperanți. Ideea este de a-i identifica pe cei care pot fi
convinși de nevoia unei transparențe sporite, oferindu-le, unde este cazul, oportunitate de prezentare a
muncii lor. În cazul în care acest lucru nu este posibil pot fi invocate deja prevederile legale.
6. COLABOREAZĂ CU ALȚI ACTORI ȘI PĂRȚI INTERESATE – unde-s mulți puterea crește, respectiv
crește presiunea pe autoritățile locale în vederea respectării principiilor de transparență și participare în
procesul bugetar. Activitățile de monitorizare devin mult mai productive atunci când există organisme
„instituționalizate”, ex. sub forma unor coaliții ce acționează coordonat la nivel local. De asemenea,
colaborarea cu anumiți experți poate aduce rezultate rapide și concrete, dar și o credibilitatea mai mare
procesului.
7. ACȚIONEAZĂ - Deși este bine să acordăm timp planificării amănunțite a activităților, în cele din
urmă trebuie de acționat. Informațiile pot fi acumulate pe parcurs iar direcția de monitorizare poate
fi direcționată către alte elemente ale procesului bugetar în funcție de relevanță. Cu fiecare nou pas,
se câștigă atât experiență cât și încredere, și cel mai important capacitate de a face mai transparent
procesul de administrare a banilor publici.
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CUM CREĂM UN MECANISM DE MONITORIZARE? EXEMPLU PRACTIC.
PREGĂTIRE: ADUNAȚI UN GRUP DE PĂRȚI INTERESATE PENTRU A PLANIFICA ȘI
A CREA MECANISME DE SUPRAVEGHERE. Din experiența noastră, supravegherea
funcționează cel mai bine atunci când este acceptată de toți cei implicați și văzută ca o
modalitate de a îmbunătăți munca sau situația, astfel încât ar putea avea sens implicarea
reprezentanților entității supravegheate.
ALEGEȚI UN MECANISM DE SUPRAVEGHERE CARE SE POTRIVEȘTE CEL MAI BINE
TIPULUI DE SUPRAVEGHERE PE CARE VĂ AȘTEPTAȚI SĂ ÎL EFECTUAȚI. Mecanismele de
supraveghere pot lua o serie de forme diferite, în funcție de scopul lor:
•

Supravegherea de către o persoană sau grup desemnat sau responsabil. Supravegherea
unei organizații poate fi condusă de directorul acesteia. La această etapă, vă
recomandăm să implementați chestionare pentru profesori, elevi și părinții lor.

•

Un comitet de supraveghere. Acesta ar putea fi un panel de supraveghere comun
înființat fie de, fie cu colaborarea organismului supravegheat. Comitetele de
supraveghere a cetățenilor includ aproape întotdeauna membrii populației cei mai
afectați de entitatea supravegheată; de exemplu, părinți, profesori, autorități publice.

•

Un grup de activitate. Aceasta este o organizație sau un grup mai puțin formal al cărui
misiune este de a identifica și de a face publice problemele și soluția potențială în
instituțiile de învățământ.

•

Un proces de monitorizare și evaluare. Acest lucru ar putea fi intern sau extern, cu
monitorizarea și evaluarea efectuate în cadrul unei organizații sau instituții de către
membrii personalului. La modul ideal, evaluările ar putea fi efectuate anual sau mai des.
Acestea ar putea fi apoi utilizate pentru a evalua progresul în îndeplinirea obiectivelor
sau pentru a determina calitatea serviciilor și pentru a utiliza acele informații pentru a
face îmbunătățirile indicate.

Există multe modalități de a efectua un proces de evaluare și monitorizare. Poate fi
colaborativ, contribuind toți cei implicați; sau poate fi realizat exclusiv de către un
individ sau un grup mic cu contribuții limitate de la orice altă OSC. Instrumentele privind
implementarea chestionarelor/focus-grupurilor/ audierilor publice recomandă ca un proces
de evaluare să fie cât mai colaborativ și incluziv posibil. Dacă este conceput și deținut de
cei supravegheați și dacă cei supravegheați participă activ la acesta, este mai probabil să
funcționeze fără probleme, și să producă informații exacte și utile. Dacă este văzută ca un
proces adversar, o evaluare poate precipita reținerea informațiilor și cooperarea în moduri
care reduc utilitatea.
Oricare sau toate aceste mecanisme pot fi îmbunătățite prin feedback și reflecție
sistematică asupra a ceea ce se întâmplă de către cei care fac obiectul supravegherii și de
către cei mai afectați de entitatea sau organizația responsabilă.
DECIDEȚI CINE VA EFECTUA MONITORIZAREA EFECTIVĂ. Acest lucru va fi determinat,
cel puțin parțial, de ce tip de monitorizare efectuați. Monitorizarea internă poate fi
efectuată de către supraveghetori, cu monitorizarea cooperării membrilor personalului sau
de către un comitet format din personal din diferite părți ale organizației. Un finanțator
poate exercita supravegherea prin intermediul unui consultant sau evaluator extern
sau prin raportarea de către agenția sau organizația finanțată. Trezorierul sau directorul
financiar al unei organizații ar putea supraveghea bugetul pentru a se asigura că fondurile
sunt cheltuite în scopurile aprobate. Un comitet de supraveghere comunitară ar fi compus
din membri ai comunității afectați de instituție sau de activitățile ei.
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INSTRUIȚI-I PE CEI CARE VOR EFECTUA MONITORIZAREA, DACĂ ESTE NECESAR.
Efectuarea supravegherii poate fi diferită de efectuarea unei evaluări. Este posibil să
aveți sau nu cooperarea persoanelor sau entității supravegheate, chiar dacă acestea sunt
implicate în stabilirea unui mecanism de monitorizare a procesului. Prin urmare, unele linii
directoare importante pentru monitorizare se referă la modul în care abordați persoanele și
entitățile care fac obiectul acesteia.
Dumneavoastră sau oricine este implicat în conducerea monitorizării, în special cei care nu
au făcut niciodată ceva similar înainte, este posibil să aveți nevoie de instruire. Unele lucruri
pe care cei care conduc efectiv supravegherea ar trebui să fie ghidați includ:
•

Cunoașteți organizația sau entitatea pe care o supravegheați - istoria, structura,
viziunea și misiunea acesteia, finanțele, natura personalului și administratorilor săi,
cultura organizațională etc. Aflați cât mai mult posibil despre activitatea entității
și indivizii care o realizează. Încercați să cunoașteți presiunile și cerințele muncii și
angajamentul pe care îl au membrii personalului față de acesta și față de angajatorul
lor.

•

Înțelegeți că este posibil ca oamenii să nu vă dorească acolo, fie pentru că nu doresc
monitorizarea, fie pentru că le întrerupeți munca.

•

Încercați să stabiliți un raport cu persoanele pe care le intervievați sau cu care
interacționați. Fiți naturali și respectuoși. Tratați-i pe toți ca pe niște colegi.

•

Ascultați cu atenție ceea ce vă spun oamenii și puneți întrebări suplimentare acolo unde
este cazul. Asculați mai mult decît vorbiți.

•

Folosiți întrebări deschise cât mai mult posibil, adică întrebări care necesită mai mult
decât un răspuns da sau nu.

•

Luați note în orice mod este cel mai ușor și mai confortabil pentru dvs. și pentru ceilalți.
Asta poate însemna folosirea de creion și hârtie, tabletă sau laptop, un telefon sau un
magnetofon mic. Indiferent de ce folosiți, ar trebui să explicați ceea ce faceți cu oricine
aveți contact formal. Dacă faceți fotografii sau înregistrați prin audio sau video, ar
trebui să obțineți în prealabil permisiunea oamenilor.

•

Respectați timpul oamenilor. Ajungeți la timp pentru întâlniri și nu luați mai mult timp
decât este necesar.

•

Elaborați rapoarte în mod regulat și împărtășiți constatările dvs. cu cei care sunt supuși
supravegherii.

•

Lăudați oamenii pentru munca lor acolo unde este cazul. Nu învinuiți și nu criticați.
Constatările dvs. ar trebui să clarifice unde trebuie să existe îmbunătățiri.

CREAȚI UN SISTEM DE ANALIZĂ ȘI RAPORTARE. Atât procesul, cât și observațiile care
ies din monitorizare ar trebui înregistrate din două motive:
•

pentru a arăta că organizația, instituția sau efortul își face treaba urmărind ceea ce se
întâmplă.

•

pentru a utiliza informațiile pentru a îmbunătăți atât monitorizarea, cât și calitatea
acesteia.

Pentru a îndeplini aceste două scopuri, va trebui să înregistrați în mod regulat și să puneți
la dispoziție informațiile pe care le obțineți din mecanismele de supraveghere. În plus, veți
dori să dezvoltați un proces de analiză a acestor informații, astfel încât să puteți identifica
potențiale probleme sau nereguli și să le corectați.
Dacă oamenii potriviți din organizație obțin informații exacte dintr-o supraveghere
adecvată, pot preveni multe dintre aceste eșecuri sau consecințe. De aceea sunt necesare
raportări și analize.
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STABILIȚI CUM VEȚI UTILIZA REZULTATELE MONITORIZĂRII PENTRU A MENȚINE
SAU A ÎMBUNĂTĂȚI CALITATEA MUNCII DVS. SAU A ENTITĂȚII ȘI/SAU A SITUAȚIEI
PE CARE O SUPRAVEGHEAȚI. Ce domenii de lucru sau organizație veți supraveghea?
Această întrebare este deosebit de importantă dacă nu aveți o mulțime de resurse pe
care să le folosiți pentru supraveghere. O altă problemă importantă este ce scop va servi
monitorizarea dumneavoastră. Este menit să prevină ceva - abuzul de fonduri publice - sau
este scopul menținerii unui standard de practică și eficacitate? Este menit să demonstreze cu precizie - că practicați „due diligence” (adică, faceți ceea ce ar trebui să faceți) urmărind
cu atenție toate fazele efortului sau organizației dvs.? Cum veți utiliza informațiile obținute
de la monitorizare pentru a vă analiza munca și a le schimba pentru a o îmbunătăți? Dacă
obiectivul dvs. este să țineți o evidență atentă a finanțelor sau a unui alt aspect al unei
organizații sau agenții, atunci veți dori să stabiliți proceduri pentru a face acest lucru cât mai
ușor.
EVALUAȚI EFICACITATEA MECANISMULUI DE MONITORIZARE ȘI AJUSTAȚI-L DUPĂ
CUM ESTE NECESAR. Monitorizarea în sine ar trebui să fie evaluată pentru a vă asigura că
procesul cuprinde toate acțiunile importante pentru a obține informațiile necesare și nu
exclude aspecte ce necesită atenție. În caz contrar, mecanismul, ca orice alt aspect al muncii
dvs., ar trebui ajustat pentru o funcționare bună. Puteți alege un sistem de verificare în
doi pași. Primul pas este de a verifica în mod regulat datele cu beneficarii - cel puțin o dată
la câteva luni și apoi anual - pentru a vă asigura că primiți informațiile. Al doilea pas este
monitorizarea pe termen lung. Pasul inițial permite identificarea și abordarea problemelor
operaționale potențiale, al doilea oferă posibilitatea de a aborda potențialele probleme de
proiectare în mecanismele de supraveghere și pentru a le adapta la condițiile generale.
CONTINUAȚI MONITORIZAREA PE TERMEN LUNG. După cum am explicat la început,
monitorizarea este un angajament pe termen lung. Dacă lucrurile merg bine, exercitarea
unei monitorizări bune ajută la menținerea progresului. În cazul în care monitorizarea este
menită să prevină problemele, e bine să rezolvați problemele care apar imediat ce sunt
identificate. Trebuie să stabiliți mecanisme de supraveghere care să fie susținute continuu,
apoi să le utilizați în mod constant pentru a vă asigura că totul merge bine. Acest lucru ar
putea fi realizat prin crearea de puncte focale de schimb de cunoștințe și a grupurilor de
lucru.
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