
 
Programul cursului de instruire on-line cu genericul: 

„Executarea bugetului: cadrul normativ, instrumente practice, inclusiv SI. Specificul 
autorităților publice de nivel local” 

Durata cursului – 18 ore 
 

Nr. 
d/o Tematica sesiunilor de instruire Timpul 

desfășurării 
I ZI 

1.  

Prezentarea formatorului și cursului „Executarea bugetului: cadrul normativ, 
instrumente practice, inclusiv SI. Specificul autorităților publice de nivel central 
local”: Introducere în agendă, obiectivele cursului, modul de interacțiune și lucru 
la distanță, studierea individuală, regulile cursului. 

1300 – 1400 

2.  
Executarea bugetului: 
• Cadrul normativ aferent executării bugetelor componente ale BPN. 
• Noțiuni principale. 

1400 – 1445 

Pauză 1445 – 1500 

3.  

Competentele si responsabilitățile in procesul de executare a bugetelor. 
• Atribuțiile Trezoreriilor  Regionale ale Ministerului Finanțelor. 
• Cerințe privind deservirea autorităților/instituțiilor bugetare prin sistemul 

trezorerial al Ministerului Finanțelor 
1500 – 1545  

4.  Tema pentru acasă. 1 oră 

II ZI 

5.  

Recapitulare ziua I. 
Managementul executării bugetelor componente a BPN prin sistemul 
trezorerial al MF 
• Cont unic trezorerial al MF 
• Prognoza lichidităților  
• Deschiderea și închiderea conturilor bancare/trezoreriale 

1300 – 1315 

6.  
Formarea  și generarea codului IBAN. 
• Video-exemplu de generare a codului IBAN încasări 1315 – 1400  

Pauză 1430 – 1415 

7.  

Managementul încasărilor: 
• Reguli generale. 
• Modul de încasare și evidența a plăților la bugetele componente ale BPN. 
• Modul de restituire a mijloacelor încasate la bugetele componente ale BPN. 

1415 – 1500 

8.  Testare Kahoot  
• Joc interactiv privind formarea și generarea codului IBAN 1500-1545 

9.  Tema pentru acasă.  1 oră 

III ZI 

10.  

Recapitulare ziua II. 
Managementul angajamentelor: 
• Contractarea de mărfuri, lucrări și servicii 
	

1300 – 1400 

Pauză 1400 – 1415 

11.  

Managementul a plăților: 
• Reguli generale. 
• Efectuarea plăților prin virament (MDL/valuta străină). 
• Efectuarea plăților în numerar (MDL/valuta străină). 

1415 – 1515 



12.  
Managementul a plăților (continuare): 
• Plățile în baza documentelor executorii. 
 

1515 – 1545 

13.  Temă pentru acasă. 1 oră 

IV ZI 

14.  

Recapitulare ziua III. 
Managementul a plăților (continuare): 
• Gestionarea proiectelor finanțate din surse externe 
• Mijloacele intrate temporar  în posesia autorităților/instituțiilor bugetare. 

1300 – 1400 

Pauză 1400 – 1415 

15.  Managementul a plăților: 
• Corectarea cheltuielilor de casă prin notă de transfer  1415 – 1500 

16.  
Sistemul informațional aferent executării bugetelor componente ale BPN: 
• E-docplat 
• Lucru în echipă privind crearea unui document de plată și transmiterea la TR 

1500 – 1545  

17.  Tema pentru acasă. 1 oră 

V ZI 

18.  
Recapitulare ziua IV 
Încheierea/deschiderea anului bugetar: 
• Reguli privind încheierea/deschiderea anului bugetar 

1300 – 1400 

Pauză 1400 – 1415 

19.  
Raportarea bugetară: 
• Reguli generale. 
• Forme de raportare. 

1400 – 1530 

20.  Tema pentru acasă 1 oră 

VI ZI 

21.  Recapitulare ziua V 1300 – 1330 

22.  Întrebări și răspunsuri 1330 – 1400 

Pauză 1400 – 1415 

23.  
• Testarea însușirii materialului. 
• Concluzii finale. 
• Închiderea cursului. 

1415 – 1545  

	

	

	


