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Programul Amplificator Civic Local 

ACHIZIȚII ȘI PROCES BUGETAR 

(21-23 februarie) 

 

Vineri (21 februarie)  

12.00 - 13.00 - cazare  

13:00 - 14:00 - prânz 

14.00 - 15.20 - Analiza răspunsurilor la solicitările de informație, elaborarea                                  

infograficelor. Trainer Andrei Cebotari. 

15.20 - 15.45 - pauză de cafea 

15.45 - 17.30 - Planificarea bugetului, cadrul bugetar, audierile publice, principalele 

categorii de cheltuieli, surse adiționale de finanțare - fondul rutier, 

fondul ecologic, proiectele donatorilor externi. Trainer Ala Revenco, 

Andrei Cebotari. 

17.30 - 18.00 - timp liber 

18.00 - 19.00 - cina  

19.00 - 21.00 - Discuție cu Renata Grădinaru,  

Activistă civică, lucrătoare de tineret, preşedinta AO "Afina", lidera 

Clubului Politic al Femeilor 50/50, filiala Bălți, vicepreşedinta OT a PUN din 

Bălți, preşedinta OT de Femei a PUN din Bălți. 
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Sâmbătă, 22 februarie  

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.00 - 10.30 - Introducere în achiziții publice, tipurile, limitele financiare, când se   
utilizează. Trainer Ala Revenco. 

10.30 - 10.45 - pauză de cafea  

10.45 - 12.30 - Sursele de informații privind achizițiile publice, exercițiu practic. 

Trainer Andrei Cebotari. 

12.30 - 13.00 - timp liber 

13:00 - 14:00 - prânz 

14.00 - 15.30 - Metoda stegulețelor roșii, achiziții de valoare mică.  

Trainer Ala Revenco. 

15.30 - 15.45 - pauză de cafea 

15.45 - 17.30 - Structurarea primelor informații pentru draftul raportului. Trainer 

Andrei Cebotari. 

17.30 - 18.00 - timp liber 

18.00 - 19.00  cina  

 

Duminică, 23 februarie  

8.00 - 9.00 - micul dejun 

9.00 - 10.30 - Metode  de aranjare a achizițiilor: specificații dedicate, concurență 
mimată. Trainer Ala Revenco. 

10.30 - 10.40 - pauză de cafea  

10.40 - 11.50 - Petiții și solicitări de informații. Exercițiu practic: depunerea 
solicitării/petiției prin email pentru cei care nu au primit răspuns 
la solicitările expediate anterior (sancționarea primarilor). 

Trainer Andrei Cebotari. 

12.00 - plecarea  

 


