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Introducere  

Obiectivele misiunii  

Asistenţa tehnică (AT) oferită sub formă de curs de instruire la locul de muncă, în cadrul Ministerului 
Finanţelor din Moldova, organizată în timpul misiunii în teren din 5-16 august 2013 a avut drept scop:  

 Consolidarea rolului Minitserului Finaţelor din Moldova în conducerea proceslui de 
implementare a BBP în cadrul Guvernului şi oferirea sprijinului metodologic adecvat.  

Grupurile ţintă ale Misiunii 

 Grupul principal: specialiştii în bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor (MF), responsabili cu 
diferite sectoare  

 Grupul secundar: reprezentanţi al APC-urilor selectate (specialişti în bugetare şi politici).  

Aria de aplicare a activităţii  

 Sprijinirea MF din Moldova în procesul de revizuire a calităţii prezentărilor bugetului programelor 
şi în pregătirea pentru consultaţii cu autorităţile publice cu privire la prezentările bugetului 
programelor făcute de acestea.  

 Consilierea MF din Moldova cu privire la utilizarea eficientă a informaţiei de performanţă în 
documentaţia asupra bugetului, întocmită de MF din Moldova.  

Scopul Misiunii  

Misiunea a fost executată în baza următoarelor activităţi:  

 Asistenţa acordată MF din Moldova în procesul de îmbunătăţire a metodelor de examinare a 
prezentărilor bugetului programelor şi în desfăşurarea consultaţiilor cu autorităţile publice cu 
privire la prezentările bugetului.  

 Recomandările făcute MF privind îmbunătăţirea structurii documentaţiei asupra bugetului, cu 
accent pe informaţia asupra performanţei.  

Instrmentele utilizate  

Consultanţii au utilizat următoarele instrumente pentru a atinge obiectivul misiunii:  

 Prezentări ţinute pentru specialiştii în bugetare de la MF, responsabili de diferite sectoare, cu 
accent pe cerinţele şi instrumentele necesare în examinarea bugetului, consultaţii şi analiza 
propunerii de politică.  

 Întruniri cu specialiştii de la MF cu privire la prezentările bugetului programelor şi recomandările 
pentru consultările cu privire la buget.  

 Revizuirea documentaţiei asupra bugetului.  

 Examinarea Legii cu privire la Bugetul Anual şi Nota Informativă, adică examinarea structurii şi 
conţinutului Notei Informative din anul precedent  şi sugestiile de îmbunătăţiri, cu accent pe 
datele cu privire la performanţă.  

Resultatele Misiunii  

 Au fost îmbunătăţite capacităţile specialiştilor MF din Moldova pentru a examina mai eficient 
prezentările bugetului programelor, cu accent pe respectarea metodologiei BBP şi pe integrarea 
informaţiei cu privire la performanţă în consultaţiile asupra bugetării  

 Au fost create condiţiile necesare pentru o revizuire standardizată a prezentărilor bugetului de 
către specialiştii de la MF din Moldova  
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 Au fost create condiţiile necesare pentru utilizarea mai eficientă a informaţiei cu privire la 
performanţă în documentaţia asupra bugetării şi sprijinirea promovării bugetului în procesul 
decizional. 
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Metodologia utilizată în procesul de Consultaţii pe marginea bugetului  

Consultaţiile pregătite pentru procesul de consultări în privinţa bugetului constau în examinarea unui 
ghid metodic alcătuit din:  

 Un chestionar structurat pentru examinarea calităţii generale a prezentărilor APC cu privire la 

bugete, ca bază în procesul de consultări pe marginea bugetului. Chestionarul derivă din 

„Metodologia stabilită cu privire la elaborarea, aprobarea şi modificare bugetului” întocmită 

de MF din Moldova (mai, 2012), care va intra in vigoare în urma aprobării Legii Finanţelor 

Publice.  

 Un chestionar structura pentru evaluarea calităţii structurii bugetului programelor APC şi 

prezentărilor bugetului programelor de către specialiştii în bugetare din cadrul MF. 

Chestionarul a fost întocmit de Consultanţi în timpul primei Misiuni a acestui proiect.  

Metodologia de evaluare pentru revizuirea/analiza calităţii generale a prezentărilor bugetului 
efectuate de APC  

Următorul set de documente va fi utilizat de către analiştii din domeniul bugetului, din cadrul MF, în 
procesul de analizare a prezentărilor de buget şi a propunerilor de politici venite din partea APC. 
Întrebările acoperă toate aspectele unei propuneri de buget de calitate. În cazul în care anumite 
aspecte menţionate mai jos nu sunt justificate în prezentările bugetului, acestea se discută în cadrul 
procesului de consultări pe marginea bugetului:  
 

Parametri Întrebări principale 

Teme generale care 
urmează să fie examinate 

Conformitatea cu cerinţele stipulate în circulara anuală privind elaborarea 
bugetului de stat anual; 

Analiza executării bugetului de către APC pe parcursul anilor anteriori, atât pe 
partea de venituri, cât şi pe partea de cheltuieli; 

Ipotezele ce stau la baza estimărilor de venituri şi cheltuieli; 

Corelarea cu priorităţile incluse în CBTM şi strategiile sectoriale de cheltuieli. 

Identificarea problemei Care problemă / obiectiv al propunerii este abordat? 

Conformitatea cu 
planificarea strategică şi 
obiectivele de politici ale 
Guvernului 

În ce mod iniţiativa corespunde priorităţilor şi obiectivelor Guvernului? 

Propunerea de buget dublează alte iniţiative sau activităţi existente? 

Sunt identificate legături cu alte iniţiative sau activităţi? 

Prioritatea Cât de importantă este această propunere, comparativ cu alte propuneri? 

Această propunere a fost prezentată la etape anterioare ale ciclului bugetar şi a 
fost respinsă sau aprobată parţial? Dacă da, de ce s-a întâmplat aşa şi a suferit 
propunerea schimbări de atunci? 

Cum este integrată propunerea în activitatea curentă a instituţiei bugetare? 

Existenţa dovezilor Care sunt dovezile ce sugerează că propunerea va aborda problema identificată 
şi va realiza obiectivul? 

A fost determinată logica implementării? 

Există o cerere suficientă pentru această propunere sau activitate? 

Propunerea este prezentată cu cea mai bună modalitate de a realiza 
obiectivele? 

Ce opţiuni alternative au fost examinate şi de ce până la urmă ele au fost 
respinse în favoarea acestei propuneri? 

Re-prioritizare  Este posibil de a finanţa propunerea integral sau parţial, prin modificarea 
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Parametri Întrebări principale 

priorităţilor curente de finanţare? 

Dacă ar fi identificate economii pentru compensarea cheltuielilor, ele s-ar referi 
direct la propunere (adică vor fi executate dacă propunerea nu ar fi 
implementată)?  

Există vreun risc ca acestea să nu fie executate (adică sunt generate de cerere)? 

Propunerea poate fi finanţată integral sau parţial din servicii prestate contra 
plată sau alte surse? 

Costuri scontate (fiscale, 
sociale şi economice) 

Care sunt consecinţele pe termen mediu şi lung, ţinând cont de factorii ce 
determină costurile? Cum au fost determinate costurile (De ex.: utilizarea unor 
referinţe externe / interne, analiza factorilor de cost)? 

Dacă iniţiativa implică costuri (sau economii) pentru alte programe, acest 
subiect a fost discutat cu toate instituţiile bugetare relevante şi ele au convenit 
împreună asupra costurilor? 

Propunerea va afecta situaţia existentă în economie? În ce măsură şi în ce 
mod ? 

Propunerea va rezulta în economii ale costurilor sau venituri suplimentare pe 
parcursul anilor ce vor urma? 

Beneficii scontate (fiscale, 
sociale şi economice)  

Care sunt beneficiile preconizate în urma implementării propunerii? 

Cât va dura realizarea beneficiilor scontate? 

A fost desfăşurată o analiză cost-beneficiu? 

Există anumite beneficii economice sau beneficii de natură mai generală pe 
dificil de cuantificat? 

Analiza riscurilor Ce riscuri ar fi identificate dacă nu ar fi implementată propunerea? 

Ce strategii de management al riscurilor vor fi aplicate pentru a atenua riscurile 
identificate? 

Mecanisme de 
implementare  

Există mecanisme de implementare a propunerii? Dacă nu, care vor fi utilizate? 

Există necesitatea de a pilota propunerea înainte de implementarea totală? 

Implementarea parţială poate genera riscuri pentru viitoarele bugete? 

Revizuirea, evaluarea şi 
monitorizarea 

Cum va fi informat Guvernul că propunerea şi-a atins obiectivele? Ce criterii de 
monitorizare şi ce indicatori de performanţă vor fi utilizaţi? 

Ce aranjamente vor exista pentru monitorizarea şi / sau evaluarea eficienţei şi 
eficacităţii iniţiativei ? 

Consultarea (discuţii cu 
APC-uri sau alte instituţii 
relevante) 

Au fost organizate consultaţii cu alte APC-uri, instituţii bugetare, agenţii şi 
grupuri de beneficiari? Acestea au fost de acord cu propunerea prezentată? 

Aptitudini Instituţiile din domeniu sunt suficient de capabile pentru a livra rezultatele 
scontate? În ce mod aptitudinile afectează succesul propunerii?  

Evaluarea metodologiei de revizuire a calităţii structurii programelor / subprogramelor şi 
prezentările bugetului subprogramelor  

Revizuirea calităţii structurii de clasificare a bugetului programelor şi prezentările bugetelor vor fi 
evaluate în baza următoarelor întrebări structurate:  
 

1. Revizuirea Strategiei Sectorului pentru  
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a. Identificare problemelor şi a strategiilor  
b. Dezvoltarea politicilor care abordează aceste probleme  
c. Identificarea programelor legate de probleme şi strategii  
d. Verificarea uniformităţii cu Strategia Naţională  

 
2. Revizuirea programelor/subprogramelor de clasificare a Programului  

a. Determinarea legăturii dintre Strategia Naţională, Programele strategiilor sectorului 
şi Clasificarea Programelor autorizată pentru Minister  

b. Identificarea oricărui programelor/subprograme de clasificare a Programului care nu 
dispun de programe specifice  

c. Identificarea programelor/subprogramelor de clasificare a Programului care dispun 
de programe specifice  

d. Dacă programele/subprogramele corespund structurii organizaţionale?  
 

3. Determinarea gradului de acoperire a Programelor din bugetului Ministerului  
a. Determinarea bugetului total al Ministerului din bugetul naţional  
b. Determinarea bugetului total acoperit de prezentările programului  
c. Determinarea procentului bugetului total al Ministerului acoperit de prezentările 

programului  
d. Determinarea faptului dacă programul acoperă inclusiv administraţia şi cheltuielile 

generale ale programului  
e. Determinarea faptului dacă investiţiile capitale sunt incluse în bugetul programului  
 

4. Revizuirea prezentărilor bugetului programului/subprogramului  
a. Denumirea programului se referă la schema de clasificare a programelor?  
b. Denumirea subprogramului corespunde schemei de clasificare a programelor?  
c. Organizarea Ministerului este specificată la nivel de departament?  
d. Prezentarea indică temeiul legal al programului şi legătura cu problemele şi 

strategiile acestuia?  
e. Prevederile scopului întrunesc criteriile de stabilire a prevederilor scopului 

programului şi dacă au tangenţe cu problemele şi strategiile acestuia? 
f. Prevederile obiectivelor întrunesc criteriile stabilite pentru prevederile obiectivelor şi 

dacă acestea specifică aspectele care trebuie să fie îndeplinite la nivel cantitativ şi 
calitativ  

g. Descrierea narativă a programului/subprogramului specifică ţinta programului / 
subprogramului, defineşte legătura dintre program / subprogram, indică metoda de 
oferire a programului grupului ţintă şi specifică cadrul temporal pentru îndeplinirea 
programului? 

h. Indicatorii de performanţă au legătură cu ţintele programului?   
i. Indicatorii de performanţă respectă criteriile pentru indicatorii de performanţă?  
j. Indicatorii de performanţă sunt specifici în termeni de măsurare cantitativă şi 

calitativă?  
k. Indicatorii de performanţă se bazează pe date de referinţă sigure? 
l. Unităţile indicatorilor de performanţă sunt nişte unităţi specifice şi măsurabile?  
m. În cazul în care procentajele sunt folosite în calitate de indicatori de performanţă, se 

bazează aceştia pe metode sigure de colectare a datelor şi  uşor de raportat?  
n. Progresele înregistrate la indicatorii de performanţă de la an la an reprezintă 

prognoze rezonabile şi corespund creşterilor sau reprezintă creşteri înregistrate în 
resursele financiare sau progrese în eficienţa oferirii programului?   

o. Ce factori sunt luaţi în calcul la efectuarea prognozelor de creştere sau descreştere a 
indicatorilor de performanţă care se bazează pe politică, necesităţile financiare şi 
modificările sau cerinţele necesare programului?  



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7  
FINANȚE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii de Vest şi în Comunitatea 

Statelor Independente   http://publicfinance.undp.sk/en/  

p. Costurile medii pentru fiecare ţintă sau unitate de persoană sunt calculate uşor, în 
baza indicatorilor de performanţă şi resurselor financiare?  

q. Sumele din buget pentru cheltuieli recurente se bazează pe factorii de cost 
identificaţi clar în prezentările adiţionale?  

r. Cheltuielile pentru investiţiile de capital prognozate pentru anii următori în baza 
cadrului temporal pentru definitivarea investiţiilor de capital?  

s. Dacă costurile operaţionale şi de întreţinere sunt incluse în bugetul recurent pentru 
investiţiile de capital din următorii ani? 
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Observaţii recapitulative  

 Calitatea proiectelor de buget pentru subprograme, înaintate de APC-uri rămâne a fi 

deficitară. Sunt recomandate seminare de instruire suplimentare. Unele APC-uri nu au 

prezentat la termen propunerile de buget. 

 Deşi proiectele de buget erau în conformitate cu strategiile privind bugetul, acestea nu 

corespund metodologiei de BBP (de ex.: scopurile propuse nu sunt bine definite, obiectivele 

nu sunt măsurabile şi nu sunt concrete în timp, nu toţi indicatorii de rezultat au demonstrat 

rezultate pozitive ale activităţilor etc.). Unele APC-uri încă nu au elaborat MTBF (media 

timpului de bună funcţionare) şi /sau analiza sectorială. 

 Specialiştii MF în domeniul bugetului, care au participat la sesiunile de instruire privind BBP 

au dat dovadă de abilităţi suficiente pentru a oferi suport metodologic şi a ghida APC-urile în 

elaborarea unor proiecte de buget de calitate, aferente subprogramelor. Au fost remarcate 

ameliorări semnificative în proiectele de buget ale acelor APC-uri care au fost implicate în 

sesiunile de instruire la locul de muncă, deşi mai este loc şi pentru alte îmbunătăţiri. 

 Potrivit metodologiei MD, este necesar ca proiectele de buget să respecte limitele de buget 

aprobate. Unele APC-uri au solicitat alocaţii de buget suplimentare. În majoritatea cazurilor, 

aceste cereri nu erau suficient de justificate. MF era pregătit pentru a satisface doar parţial 

unele cereri de alocaţii suplimentare. 

 În cazul cererilor privind alocaţiile suplimentare de buget, MF şi APC-urile nu efectuează 

analiza alternativelor, analiza riscurilor, analiza eficienţei şi /sau analiza posibilităţii de a 

finanţa noile politici din resursele şi finanţele proprii sau din alte surse alternative. 

 MF nu evaluează întotdeauna costurile propuse aferente noilor investiţii de capital. În unele 

cazuri APC-urile refuză să ofere informaţii suficiente. Unele APC-uri solicită cheltuieli 

suplimentare chiar până la desfăşurarea consultaţiilor. 

 APC-urile nu oferă informaţii despre impactul socio-economic al politicilor pentru care au fost 

propuse majorări de alocaţii. 

 Pentru a evalua dezvoltarea sectorului privat, MF monitorizează propriii indicatori de 

performanţă. Totodată este necesar ca MF să desfăşoare propria analiză în baza indicatorilor-

cheie (macroeconomici), ce reflectă neîntrerupt dezvoltarea sectorului de-a lungul anului, 

pentru a urmări dinamica acestuia în timp. 

 Este necesar de a îmbunătăţi mecanismul de monitorizare şi evaluare, prin implicarea tuturor 

partenerilor care participă la planificarea, formularea, executarea şi monitorizarea bugetului. 

Actualmente, în fiecare etapă a procesului de bugetare sunt implicaţi diferiţi actori. De 

exemplu, departamentul responsabil de formularea bugetului nu participă la monitorizare.  

 Este posibil de a spori calitatea proiectelor de buget pentru subprograme prin utilizarea 

diseminării circulare în cadrul APC-urilor, cu privire la modul de a formula elementele de 

subprogram şi de a elabora structurile de subprogram. Totodată, calitatea poate fi 

îmbunătăţită prin crearea grupurilor de lucru, compuse din reprezentanţii diferitor părţi 

interesate. 

 În capitolul de mai jos sunt oferite detalii cu privire la calitatea de ansamblu a proiectelor de 

buget aferente subprogramelor, ca bază pentru procesul de consultări între MF şi APC 

relevantă. 
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Recomandări pentru sectoarele selectate  

1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 

În timpul sesiunii, participanţii au examinat un subprogram (61.03). În rezultat, a fost îmbunătăţită 

calitatea formulării. 

Recomandări 

 Verificaţi dacă scopul propus îndeplineşte cerinţele metodologice. Scopul ar trebui să fie 

definit de la bun început; acesta oferă anumite indicaţii cu privire la formularea obiectivelor 

 Activităţile acoperite de acest subprogram pot fi identificate în partea descriptivă a acestuia. 

Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă acoperă toate activităţile finanţate de 

subprogram 

 Verificaţi dacă indicatorii acoperă toate grupele de activităţi ce contribuie la realizarea unui 

scop 

 Verificaţi dacă calitatea indicatorilor respectă cerinţele metodologice 

 Verificaţi legătura dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile prin indicatori de performanţă prestabiliți. Îndeplinirea obiectivelor trebuie să 

contribuie la atingerea scopului. 

De exemplu, propunere pentru îmbunătăţiri: (subprogramul 61.3) 

Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

Scop 

Îmbunătăţirea calităţii construcţiei şi întreţinerii 

pentru întreaga durată de viaţă a acesteia 

conform celor 5 cerinţe cheie A, B, C, D, E, F 

Scop 

Calitate înaltă şi siguranţă a construcţiilor pentru 

întreaga durată de viaţă 

Justificarea propunerii 

Starea dorită nu este definită cu exactitate 

Obiectiv 

Monitorizarea integrală a calităţii construcţiilor 

pe şantiere la etapa de construcţie, exploatare şi 

postutilizare a clădirilor. Monitorizarea continuă 

a calităţii produselor pentru construcţie. 

Obiectiv 

100% clădiri noi după aprobarea finală 

corespund criteriilor privind calitatea şi siguranţa 

în fiecare an 

Până în 2016 - Reducerea numărului de 

construcţii ilegale cu xx % 

Până în 2016 - Reducerea procentajului de 

încălcări identificate în controalele de stat, 

proceduri de monitorizare, vizite şi verificări ale 

agenţilor economici cu xx % 

Justificare  

Obiectivul iniţial nu a îndeplinit cerinţele unui 

obiectiv de bună calitate conform metodologiei 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10  
FINANȚE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii de Vest şi în Comunitatea 

Statelor Independente   http://publicfinance.undp.sk/en/  

Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

 

Indicatori de rezultat 

Economia resurselor financiare şi materiale ale 

agenţilor implicaţi în construcţii 

Ponderea încălcărilor eliminate 

Indicatori de rezultat 

Ponderea încălcărilor eliminate  

Ponderea clădirilor noi care după aprobarea 

finală îndeplinesc criteriile de calitate şi 

siguranţă 

Rata anuală de reducere a construcţiilor ilegale 

Justificare 

Nu toate obiectivele iniţiale îndeplinesc cerinţele 

unui obiectiv de bună calitate (nu există niciun 

indicator clar, seria de indicatori a fost extinsă 

pentru a acoperi toate obiectivele propuse şi 

pentru a acoperi toate aspectele care ar putea 

rezulta din controalele şi verificările efectuate) 

Indicatori de produs 

Instrucţiuni, ghiduri interne cu privire la  

organizarea şi executarea procesului de 

verificare a calităţii construcţiilor                                                                                                                                                                                                                                                            

Controale din partea statului cu privire la 

aplicarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în 

domeniul construcţiilor şi fabricării produselor 

pentru construcţie (verificări)                                                                                                                                                                           

Controale din partea statului cu privire la 

aplicarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în 

domeniul construcţiilor şi fabricării produselor 

pentru construcţie (verificări)                                                                                                                                                                                   

Monitorizarea calităţii lucrărilor şi produselor în 

construcţii (probe selectate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Monitorizarea calităţii lucrărilor şi produselor în 

construcţii (teste de laborator)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Agenţii economici au verificat modul de 

funcţionare a sistemului intern de calitate 

stabilit prin Legea nr.131 din 08.06.2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător/antreprenoriale                                                                                                                                                                                 

Seminare metodologice privind respectarea 

legislaţiei şi reglementărilor tehnice în domeniul 

Indicatori de produs 

Toţi indicatorii de produs au fost bine definiţi. 

Aceştia au acoperit toate grupele principale de 

activităţi. Grupul indicatorilor de produs poate fi 

extins prin numărul persoanelor 

instruite/calificate, în cazul în care APC decid 

astfel) 
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Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

construcţiilor             

Indicatori de eficienţă 

Durata medie a controlului 

Indicatori de eficienţă 

Indicatorul de eficienţă a fost bine definit. 

 Au fost identificate următoarele grupe principale 

de activităţi finanţate prin subprogram: 

 Suport metodologic 

 Executarea controalelor de stat, 

monitorizării şi verificărilor operatorilor 

economici 

 Training-uri pentru subiecţi externi 
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2. Academia de Ştiinţe 

În timpul sesiunii, participanţii au examinat un subprogram (16.02). În rezultat, a fost îmbunătăţită 

calitatea formulării. 

Recomandări: 

 Verificaţi dacă scopul îndeplineşte cerinţele metodologice. 

 Verificaţi dacă structura programului poate fi simplificată prin gruparea subprogramelor cu 

un scop comun 

 Activităţile acoperite de acest subprogram pot fi identificate în partea descriptivă a acestuia. 

Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă acoperă toate activităţile finanţate de 

subprogram 

 Verificaţi dacă indicatorii acoperă toate grupele de activităţi ce contribuie la realizarea unui 

scop 

 Verificaţi dacă calitatea indicatorilor respectă cerinţele metodologice 

 Verificaţi legătura dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile prin indicatori de performanţă predefiniţi. Îndeplinirea obiectivelor trebuie să 

contribuie la atingerea scopului. 

Exemplu, propunere pentru îmbunătăţiri: (subprogramul 16.02) 

Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

Scop 

Identificarea de noi principii pentru dezvoltarea 

tehnologiilor avansate, inclusiv 

nanotehnologiilor şi elaborarea modelelor de 

utilizare a materialelor, tehnologiilor şi 

produselor inovatoare în economia naţională. 

Scop 

Creşterea calităţii vieţii prin utilizarea noilor 

tehnologii avansate, încurajarea conservării, 

perpetuării şi protejării biodiversităţii. 

Justificarea propunerii 

Scopul propus iniţial nu prezintă un impact 

pozitiv asupra societăţii 

Obiectiv 

Îmbunătăţirea celor 25 metode şi metodologii de 

cercetare până în 2016. 

Identificarea şi studierea fenomenelor fizice, 

materialelor chimice şi biologice, tehnologiilor şi 

produselor inovatoare prin publicarea a 424 de 

articole ştiinţifice până în 2016 

Obiectiv 

Îmbunătăţirea celor 25 metode şi metodologii de 

cercetare până în 2016. 

Publicarea a xx articole ştiinţifice cu privire la 

noile tehnologii avansate care încurajează 

conservarea, perpetuarea şi protejarea 

biodiversităţii în reviste ce conţin recenzii ale 

altor reviste similare anuale   

Identificarea şi studierea fenomenelor fizice, 
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Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

materialelor chimice şi biologice, tehnologiilor şi 

produselor inovative prin publicarea a 424 de 

articole ştiinţifice până în anul 2016 

 

Justificare 

Primul obiectiv poate fi îmbunătăţit prin 

definirea caracterului măsurabil al 

“îmbunătăţirii” 

Al doilea obiectiv propus se referă la scop (noi 

metodologii avansate de creştere a calităţii 

vieţii) făcând referire la reviste ce conţin recenzii 

ale altor reviste similare care asigură calitatea 

articolelor publicate 

Al treilea obiectiv este acceptabil. Aceasta se 

referă la cercetare continuă prin publicarea 

diferitelor articole pe tema dată 

Indicatori de rezultat 

Numărul de brevete obţinute 

Implementare tehnologică 

Indicatori de rezultat 

Numărul de brevete, inclusiv noile tehnologii 

avansate elaborate de Academia de Ştiinţe 

obţinute 

Numărul de cazuri în care au fost implementate 

noile tehnologii avansate elaborate de către 

Academia de Ştiinţe 

Justificare 

Îmbunătăţirea calităţii indicatorilor printr-o 

legătură mai strânsă cu indicatorii şi ameliorarea 

măsurabilităţii 

Indicatori de produs 

Participarea la conferinţe naţionale şi 

internaţionale 

Articole ştiinţifice în reviste naţionale revizuite 

Articole ştiinţifice revizuite în reviste 

internaţionale  

Monografii, colecţii şi publicaţii editate  

Metode şi metodologii de cercetare 

îmbunătăţite  

Indicatori de produs 

Numărul de participanţi din cadrul Academiei de 

Ştiinţe la conferinţe naţionale şi internaţionale 

Numărul de articole ştiinţifice ale cercetătorilor 

din cadrul Academiei de Ştiinţe în reviste 

naţionale revizuite 

Numărul de articole ştiinţifice publicate de către 

cercetătorii Academiei de Ştiinţe revizuite în 

reviste internaţionale 

Numărul de monografii, colecţii şi publicaţii 
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Aspect discutat Îmbunătăţire propusă 

editate de către cercetătorii Academiei de Ştiinţe 

Numărul de metode şi metodologii de cercetare 

îmbunătăţite în cadrul Academiei de Ştiinţe 

 

Justificare 

Îmbunătăţirea calităţii indicatorilor printr-o 

legătură mai strânsă cu indicatorii şi ameliorarea 

măsurabilităţii 

Ultimul obiectiv poate fi îmbunătăţit prin 

definirea caracterului măsurabil al 

“îmbunătăţirii” 

 

Indicatori de eficienţă 

Ponderea articolelor în reviste ce conţin recenzii 

ale altor reviste similare comparativ cu numărul 

cercetătorilor  

Ponderea surselor bugetare suplimentare la 

buget  

Indicatori de eficienţă 

Ponderea articolelor în reviste ce conţin recenzii 

ale altor reviste similare comparativ cu numărul 

cercetătorilor  

Durata medie de elaborarea a unui articol 

publicat într-o revistă ce conţine recenzii ale 

altor reviste similare exprimată în zile lucrate 

(calculată din timpul total de lucru al 

cercetătorilor din cadrul Academiei de Ştiinţe) 

Justificare 

Grupul de indicatori a fost extins. Al doilea 

indicator iniţial de eficienţă nu a exprimat 

eficienţa (din punct de vedere al costurilor 

unitare). Acesta este un indicator interesant, dar 

pentru alte scopuri decât măsurarea eficienţei 

procesului 
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3. Ministerul Culturii 

Procesul de consultare ar trebui să urmeze întrebările standardizate relevante pentru analiza 

politicilor şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

În cadrul unui program mai amplu, Ministerul Culturii a solicitat o creştere suplimentară în două 

subprograme (85.02 Dezvoltarea culturii şi 85.03 Protecţia şi valorificarea patrimoniului naţional). 

Solicitarea a fost făcută  în vederea finanţării teatrelor - 85.02 şi investiţii de capital -85.03).  

Problematica abordată a cuprins tratarea unor subiecte precum: pregătirea prealabilă a procesului 

de consultare şi /sau analiza politicilor atunci când se solicită buget suplimentar, şi anume: 

 Cum putem să evaluăm dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluarea bugetelor propuse în raport cu perioadele anterioare. În cazul în care sunt propuse 

majorări, acestea sunt susţinute de argumente solide? (În cazul finanţării teatrelor, o parte 

din majorări a fost susţinută prin argumente, alta nu.) 

 În toate programele, în care au fost propuse creşteri, solicitaţi analize din partea Ministerului 

Culturii (sau întocmiţi propriile analize, după caz), pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme din sector pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare, şi dacă fondurile suplimentare acordate vor rezolva problema? 

Problema respectivă este bine şi documentată? (Trebuie să fie vizibilă în scopuri, 

obiective şi indicatori de performanţă). 

o Faceţi analiza alternativă: Ce alternative (altele decât creşterea subvenţiilor de stat) 

există pentru rezolvarea situaţiei create/date? 

o Dacă este cazul (în sprijinul evaluării pertinenţei solicitării de buget suplimentar), 

faceţi o analiză de referinţă în diferite sectoare la nivel de instituţii, comparând 

costurile unitare (remuneraţiile medii din cadrul instituţiilor, preţul mediu al unui 

bilet, costurile pentru un singur vizitator etc.)  

o O altă posibilă analiză care vine în sprijinul pertinenţei solicitării s-ar putea concentra 

pe numărul clienţilor / vizitatorilor. Este în creştere sau în scădere? Trebuie să 

sesizăm performanţa înregistrată de fiecare instituţie (teatru, bibliotecă etc.). Care 

este ponderea de vânzare a biletelor/taxelor în raport cu capacitatea instituţiilor? 

Care este cota de participare a capacităţii?) Există un mecanism de recompense a 

investiţiilor? Faceţi comparaţii la nivel internaţional. 

 În orice decizie, analizaţi eficienţa diferitelor soluţii. Concentraţi-vă în special asupra 

următoarelor întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung aduse societăţii de activitatea 

fiecărei instituţii? În cazul în care evaluarea efectele economice directe prezintă 

anumite dificultăţi, nu trebuie să lipsească argumentarea impactului socio-economic 

pe termen lung. De exemplu, într-un sector cultural, încercaţi să evaluaţi modul în 

care diferite instituţii / programe pot influenţa valorile de bază morale şi etice ale 
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unei societăţi care au influenţă asupra culturii corporative din cadrul economiei. 

Cultura subvenţionată de către stat trebuie să furnizeze mai multe alternative de 

calitate producţiei comerciale. Comparaţi diferite sectoare (patrimoniu, teatre, 

reconstrucţia patrimoniului cultural) din acest punct de vedere. 

o În cazul în care se ia o decizie în favoarea acordării unei finanţări suplimentare, 

Ministerul Culturii trebuie să demonstreze în ce mod vor fi folosiţi aceşti bani întru 

promovarea acelor efecte socio-economice pozitive. 

o Clasificaţi teatrele în funcţie de efectul acestora.  

Alte recomandări generale 

1. În cadrul promovării noii politici, sugeraţi APC domenii în care ar putea fi găsite economii. 

2. Dacă este cazul, construiţi proprii dvs. indicatori de monitorizare şi evaluare care ar trebui să 

fie actualizaţi pe parcursul întregului an. Aceşti indicatori nu trebuie să acopere toate 

detaliile; aceştia ar trebui să se concentreze asupra performanţei generale a întregului 

sector. Aceasta poate include comparaţii la nivel internaţional din datele puse la dispoziţie de 

către instituţii internaţionale.  

A fost pusă în discuţie şi problema finanţării de stat a Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului 

„Teleradio-Moldova”. 

Recomandare  

 În cazul în care Radiodifuziunea este finanţată din subvenţii consolidate, scopul este evident 

iar măsurarea performanţei se face în conformitate cu scopul subvenţiei acordate.  

 În cazul unei alte forme de finanţare, este necesar ca furnizorul de fonduri să definească 

scopul utilizării banilor şi să monitorizeze cheltuielile în mod corespunzător.  
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4. Ministerul Afacerilor Externe 

Procesul de consultare ar trebui să urmeze întrebările standardizate relevante pentru analiza 

politicilor şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) se subordonează APC, pentru care bugetarea bazată pe 

programe reprezintă o practică nouă. Specialiştii din cadrul MAE nu înţeleg pe deplin metodologia 

BBP. Organizaţia dispune de o bună performanţă, însă experţii acesteia nu găsesc cuvintele potrivite 

pentru a exprima esenţa acestui concept inedit.  

Recomandări: 

1. În procesul de verificare propunerii de buget bazat pe programe, verificaţi dacă aceasta se 

bazează pe politica strategică (în prezent, încă nu există un cadru bugetar pe termen mediu 

/CBTM/ pentru sector). Strategia sectorială de stabilire a priorităţilor este intens 

recomandată. 

2. Structura este bine definită, indicatori de performanţă sunt prezentaţi suficient de clar şi 

complet în vederea monitorizării obiectivului? 

3. Dacă este cazul, acordaţi asistenţă cu privire la modul de îmbunătăţire a structurii 

programului la etapa iniţială. Înaintaţi propuneri şi explicaţi de ce aceste propuneri 

îndeplinesc criteriile.  Solicitaţi de la  MAE principalele priorităţi. 

4. Concentraţi-vă atenţia asupra domeniului în care sunt solicitate surse suplimentare. A fost 

pus în discuţia un caz referitor deschiderii de noi misiuni diplomatice fără înlăturarea 

priorităţilor precedente. Chiar dacă nu există o strategie la momentul actual, MF ar trebui să 

solicite cel puţin valoare probatorie a celor mai importanţi indicatori care ar promova 

importanţa acestei decizii. În acest caz, propunerea de buget ar trebui să includă indicatori 

de performanţă care să monitorizeze efectele deschiderii unei misiuni diplomatice (Exportul 

moldovenesc către ţările în care a fost deschisă misiune diplomatică etc.) 

5. Un alt exemplu a fost solicitarea de fonduri pentru calculatoare noi. În cazul în care cererea 

nu a fost justificată, încercaţi să caute informaţii care vă vor ajuta să evaluaţi obiectivitatea 

cererii (durata medie de viaţă a calculatoarelor înlocuite, nivelul funcţionalităţii acestora, 

etc.). APC dispun de un plan pentru înlocuirea echipamentelor? 

6. În cadrul promovării noii politici, sugeraţi APC domeniile în care ar putea fi găsite economii 

(surse financiare). 

7. Dacă este cazul, construiţi propriii Dvs. indicatori de monitorizare şi evaluare, care ar trebui 

să fie actualizaţi pe parcursul întregului an. Aceşti indicatori nu trebuie să acopere toate 

detaliile; aceştia ar trebui să se concentreze asupra performanţei generale a întregului 

sector. Aceasta poate include comparaţii la nivel internaţional din datele puse la dispoziţie de 

către instituţii internaţionale 

8. În cazul solicitării majorării costurilor unitare (salariilor etc.), faceţi comparaţii între staţiuni, 

în scopul de a formula o idee cu privire la obiectivitatea majorării propuse. 
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Propunerile subprogramului din cadrul Cancelariei de Stat au avut o calitate satisfăcătoare, din 

punctul de vedere al MF. 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 
FINANŢE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii de Vest şi Comunitatea 

Statelor Independente.    http://publicfinance.undp.sk/en/  

5. Centrul Naţional Anticorupţie 

Procesul de consultare ar trebui să urmeze întrebările standardizate relevante pentru analiza 

politicilor şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

A fost constatat faptul că Centrul Naţional Anticorupţie întâmpină dificultăţi în formularea 

obiectivelor şi indicatorilor conform metodologiei. Rolul MF în cadrul consultărilor constă din două 

scopuri: 

  asistarea APC în formularea structurii programului (consiliere metodologică) 

  evalua relevanţei cererilor de buget suplimentar 

Una din problemele discutate a fost reducerea numărului de personal pe de o parte şi menţinerea 

cheltuielilor pe salarii pe de altă parte. Nivelul salariilor a fost revizuit. Creşterea a fost efectuată de 

către Parlament. În scopul de a evalua relevanţa, este posibil să se utilizeze următoarele instrumente: 

 Măsurarea performanţei înainte şi după reformă 

 Compararea nivelul de salarii între diferite APC 

Unde găsiţi informaţiile necesare atunci când se evaluează relevanţa fondurilor propuse? 

Exemplu de propuneri pentru îmbunătăţiri: (subprogramul 61.3) 

Depunerea/Prezentarea pusă în discuţie Conformitatea 

Scop 

Prevenirea şi combaterea corupţiei, spălării 

banilor şi finanţării terorismului 

Scop 

Obiectiv 

Prevenirea, investigarea şi combaterea 

contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a 

celor conexe corupţiei 

Obiectiv 

Obiectiv nemăsurabil şi nespecificat în timp 

 

Indicatori de rezultat 

Indice de Percepţie a Corupţiei ( TI )  

Control asupra corupţiei (IMG)   

      

     

Indicatori de rezultat 

Încercaţi să identificaţi indicatori de rezultat 

legaţi de spălarea banilor şi finanţarea 

terorismului cu ajutorul unor indicatori acceptate 

pe plan internaţional (în cazul când există)  

Indicatori de produs 

Măsuri de prevenire a corupţiei şi spălării de 

bani (seminare, proiecte aprobate şi expertizate, 

publicitate etc.)   

Scheme de spălare a banilor anihilate.  

Indicatori de produs 

Sugestii: Numărul de persoane condamnate 

pentru fapte de corupţie, spălare de bani, 

numărul de cazuri demonstrate de corupţie,etc. 
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Depunerea/Prezentarea pusă în discuţie Conformitatea 

      

   

Indicatori de eficienţă 

Cazuri penale iniţiate.  

Cazuri penale închise.     

Indicatori de eficienţă 

Sugestii:  Timpul mediu pentru închiderea unui 

dosar penal (pentru spălare de bani, corupţie, 

etc.) 

 

Alte recomandări generale 

1. În cadrul promovării noii politici, sugeraţi APC domenii în care ar putea fi găsite economii 

(surse financiare). 

2. Dacă este cazul, construiţi proprii dvs. indicatori de monitorizare şi evaluare care ar trebui să 

fie actualizaţi pe parcursul întregului an. Aceşti indicatori nu trebuie să acopere toate 

detaliile; aceştia ar trebui să se concentreze asupra performanţei generale a întregului 

sector. Aceasta poate include comparaţii la nivel internaţional din datele puse la dispoziţie de 

către instituţii internaţionale.  

3. În cazul solicitării majorării costurilor unitare (salariilor etc.), faceţi comparaţii între staţiuni, 

în scopul de a formula o idee cu privire la obiectivitatea majorării propuse. 
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6. Ministerul Apărării 

Procesul de consultare ar trebui să urmeze întrebările standardizate relevante pentru analiza 

politicilor şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Propunerile au toţi indicatorii cu excepţia indicatorilor de eficienţă. Subprogramele propuse au fost 

slabe. O parte din consultării va fi dedicată îndrumării acestora cu privire la modul de reformulare a 

indicatorilor şi de îmbunătăţire a calităţii generale a depunerilor. 

Recomandare privind analiza propunerii de buget bazat pe programe: 

 Aceştia reflectă strategia? 

 Evaluarea bugetelor propuse în raport cu perioadele anterioare.  

 În cazul în care există solicitări suplimentare propuse, aceste creşteri sunt susţinute de 

argumente solide şi / sau analize relevante? 

Sub rezerva resurselor suplimentare în acest caz, serviciilor comunale, produse alimentare şi diurne 

ale soldaţilor au fost justificate prin numărul acestora şi a normelor. 

Alte recomandări generale 

1. În cadrul promovării noii politici, sugeraţi APC domenii în care ar putea fi găsite economii. 

2. Dacă este cazul, construiţi proprii dvs. indicatori de monitorizare şi evaluare care ar trebui să 

fie actualizaţi pe parcursul întregului an. Aceşti indicatori nu trebuie să acopere toate 

detaliile; aceştia ar trebui să se concentreze asupra performanţei generale a întregului 

sector. Aceasta poate include comparaţii la nivel internaţional din datele puse la dispoziţie de 

către instituţii internaţionale.  

3. În cazul solicitării majorării costurilor unitare (salariilor, etc.), faceţi comparaţii între staţiuni, 

în scopul de a formula o idee cu privire la obiectivitatea majorării propuse. 
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7. Protecţia persoanelor care beneficiază de paza de stat/naţională  

Problemele identificate în procesul de definire a subprogramelor referitoare la protecţia persoanelor 

care beneficiază de pază de stat ţin de faptul că organizaţia nu are încredere în obiectivitatea 

indicatorilor şi că activităţile lor sunt considerate secrete. 

Sugestii destinate indicatorilor de performanţă, în vederea justificării propunerilor de buget: 

Indicatori de produs 

 Numărul de clădiri protejate 

 Numărul de persoane protejate 

 Numărul de ore de lucru per om a personalului de securitate 

Indicatori de rezultat 

 Numărul mediu de gărzi de corp angajate în protecţia non-stop a unei persoane protejat non-

stop  

Indicatori de eficienţă 

 Costul mediu pentru o oră de protecţie în cazul unui beneficiar de protecţie non-stop 

 Costul mediu pentru o oră de protecţie în cazul protecţiei unei clădiri 

 Costul mediu pentru o oră de protecţie per un eveniment în cazul altor forme de protecţie 

ocazionale. 
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8. Ministerul Educaţiei  

Observaţii de bază:  

 La momentul discuţiei, Ministerul Educaţiei (ME) nu a prezentat toate structurile 

subprogramului. Nu a fost posibil sa să evalueze dacă limitele au fost sau nu respectate.  

 Majoritatea subprogramelor nu reflectă probleme existente în sector, însă au fost stabilit 

obiective pentru diverse niveluri educaţionale (învăţământ secundar:  învăţământ superior şi 

universitar) 

 Există analize sectoriale, strategii privind educaţia, descentralizarea şi CBTM. 

Recomandări pentru procesul de consultare 

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 În ce mod putem evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea MF 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona oare aceste fonduri problema identificată? Problema a 

fost  documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie 

vizibilă la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 

o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant, etc.) 

 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 

efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung. De exemplu, într-un sector din domeniul educaţiei, reforma 

învăţământului profesional poate duce la creşterea gradului de ocupare a 
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absolvenţilor. Ce efecte ar avea crearea şcolilor de circumscripţie asupra 

comunităţilor locale?  

 Efectuaţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă. Exemplu: care sunt riscurile 

dezinstituţionalizării şcolilor internat asupra procesului de învăţare în cadrul şcolilor în care 

au fost integraţi beneficiarii instituţiilor închise? Există anumite riscuri privind 

neimplementarea politicii? În limitele MF pentru ME nu sunt incluse costurile de întreţinere a 

şcolilor de circumscripţie. Vor surveni costuri neaşteptate în urma implementării? De 

exemplu, limitele MF trebuie să suporte costurile de întreţinere a şcolilor de circumscripţie, 

care nu au fost luate în considerare la stabilirea limitelor pentru ME. Un alt exemplu: Politica 

de dezinstituţionalizare se va încheia în 2016. Cum se poate asigura sustenabilitatea după 

perioada respectivă? Ce efect vor avea acţiunile ulterioare asupra bugetului? 

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă APC care să vă sugereze alte domenii 

unde ar putea fi găsite resurse financiare (economii). De exemplu, adresaţi-vă MJ cu 

întrebarea: unde au fost redirecţionate resursele financiare în urma procesului de 

dezinstituţionalizare (şcoli-internat închise, etc.) în cadrul sectorului?  

 În caz de necesitate, creaţi proprii indicatori de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul anului. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Acesta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului 

 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Scopul trebuie să fie definit la 

început; acesta indică direcţia de formulare a obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă 

include toate activităţile finanţate de subprogram 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului 

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă pre-definiţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 

 Una dintre măsurătorile calităţii propunerii de buget este respectarea termenelor limită. În 

această privinţă, ME se confruntă cu probleme permanente. O soluţie în acest sens este de a 

nu le permite APC să nu respecte termenul-limită de prezentare a proiectelor de buget, 

atunci când se decide cu privire la aprobarea fondurilor suplimentare.  

 

9. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 
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Observaţii fundamentale: 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) nu se confruntă cu nici o 

problemă care ar necesita fonduri adiţionale. În trecut, MTID a solicitat în mod repetat 

creşteri minore ale fondurilor pe care MF le-a acceptat.  

 Este necesar de a îmbunătăţi calitatea procesului de prezentare a programelor.  

 Există analize sectoriale şi CBTM, transferate în cadrul procedurii de prezentare a bugetului. 

 Noile priorităţi pentru bugetul actual prezentat sunt: armonizarea legislaţiei şi 

restructuralizarea întreprinderilor din ramura gospodăriei drumurilor. MTID are cerinţe 

minime privind fondurile suplimentare (pentru excursii în străinătate, transport fluvial şi 

pentru aparatul central). 

 Priorităţile sunt: restructuralizarea întreprinderilor din ramura gospodăriei drumurilor şi 

armonizarea legislaţiei naţionale la normele UE. 

 Calculul limitelor MF se bazează pe anii anteriori. 

 MTID nu dispune de nici o analiză a riscului. 

Recomandări pentru procesul de consultare 

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 Cum se poate evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea APC 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona acestea problema identificată? Problema a fost  

documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie 

vizibilă la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 

o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii  pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant etc.)  
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 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 

efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung. De exemplu, într-un sector de domeniul transporturilor, este posibil să 

se calculeze beneficiile “drumurilor de calitate bună” (mai puţine accidente, reparaţii 

auto, reducerea timpului de călătorie de zi cu zi la locul de muncă,etc.)  

 Faceţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă.  

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă APC care va sugera alte domenii unde ar 

putea fi găsite resurse financiare (economii). 

 În caz de necesitate, creaţi indicatorii proprii de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul întregului an. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Aceasta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului 

 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Scopul trebuie să fie definit la 

început; acesta indică direcţia de formulare a obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă 

include toate activităţile finanţate de subprogram. 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului. 

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă pre-definiţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 

 Una dintre măsurătorile calităţii propunerii de buget este respectarea termenelor limită.  

Recomandări specifice privind îmbunătăţirea structurii programului 

 Alăturaţi-vă subprogramelor 64.02 “ Servicii de transport auto” şi 90.10 “Asistenţă socială 

pentru persoanele cu nevoi speciale”; revizuiţi şi asociaţi obiectivele din aceste subprograme 

 Indicatorii de performanţă trebuie să reflecte implementarea. Îmbunătăţiţi-i. 

 Subprogramul 64.01 “ Elaborarea politicii şi managementul în domeniul transporturilor şi 

infrastructurii drumurilor” nu reflectă reforme. Îmbunătăţiţi calitatea indicatorilor de 

performanţă. Indicatorii de performanţă trebuie să indice efectele reformelor implementate. 
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 Indicatorii de rezultat trebuie să indice rezultatele pozitive ale activităţilor desfăşurate 

(timpul mediu de călătorie la locul de muncă sau şcoală sau de urgenţă în locul ponderii 

drumurilor recent construite comparativ numărului total de drumuri în km).  
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10. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Observaţii fundamentale: 

 Administrarea resurselor Ministerul Muncii este una complicată, unde există atât probleme 

cât şi nevoi (susţinute de argumente), însă nu există fonduri pentru sprijinirea tuturor acestor 

necesităţi majore.  

 CBTM actual a fost pregătit la momentul desfăşurării consultărilor. MF a pus bazele valorilor 

limită ale CBTM din anul precedent. Din moment ce noi politici nu au fost incluse în CBTM din 

anul precedent, MF nu a fost în măsură să le ia în considerare (700 mil. lei) 

 Există o lipsă de cooperare între analiştii bugetari şi analiştii politici în cadrul Ministerului 

Muncii. 

Recomandări pentru procesul de consultare 

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 Cum se poate evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea APC 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona acestea problema identificată? Problema a fost  

documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie vizibil 

la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 

o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii  pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant etc.)  

 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 
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efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung.  

 Faceţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă.  

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă reprezentanţilor APC care vă vor sugera 

alte domenii unde ar putea fi găsite resurse financiare (economii). 

 În caz de necesitate, creaţi proprii indicatori de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul anului. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Acesta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului 

 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Scopul trebuie să fie definit la 

început; acesta indică direcţia de formulare a obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă 

include toate activităţile finanţate de subprogram 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului 

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă pre-definiţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 
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11. Ministerul Tineretului şi Sportului 

Recomandări pentru procesul de consultare 

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 Cum se poate evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea APC 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona acestea problema identificată? Problema a fost  

documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie vizibil 

la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 

o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii  pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant etc.)  

 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 

efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung.  

 Faceţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă.  

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă reprezentanţilor APC care vă vor sugera 

alte domenii unde ar putea fi găsite resurse financiare (economii). 

 În caz de necesitate, creaţi proprii indicatori de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul anului. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Acesta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului  
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 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Este necesar ca scopul să fie 

definit la început; acesta oferă instrucţii cu privire la formularea obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă 

acoperă toate activităţile finanţate de subprogram. 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului.  

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă pre-definiţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 

Recomandări specifice cu privire la îmbunătăţirea structurii programului 

 Atrageţi atenţia asupra formulării coerente a scopurilor şi a obiectivelor, precum şi la 

diferenţierea acestora. Este necesar ca scopurile să fie sub forma unor enunţuri simple şi să 

ofere informaţii despre viziunea de bază şi beneficiile subprogramelor. Nu este necesar ca 

acestea să fie măsurabile, ca şi obiectivele. Este necesar ca obiectivele să reflecte 

implementarea şi activităţile de bază finanţate de subprogram şi să indice instrumentele ce 

conduc la atingerea scopului. 

 Este necesar ca indicatorii de produs să reflecte rezultatul direct al activităţilor 

implementate. Indicatorii de produs oferă informaţie cu privire la banii ce trebuie cheltuiţi 

(numărul de persoane instruite ce oferă suport centrelor de tineret). Indicatorii de rezultat 

vor reflecta beneficiile mai ample pentru societate, obţinute în urma implementării 

(procentajul persoanelor tinere care frecventează centrele de tineret). Indicatorii de eficienţă 

vor indica eficienţa banilor cheltuiţi (costuri medii per persoană care a beneficiat de 

instruire). 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 
FINANŢE PUBLICE PENTRU DEZVOLTARE: Consolidarea capacităţilor finanţelor publice în Balcanii de Vest şi Comunitatea 

Statelor Independente.    http://publicfinance.undp.sk/en/  

12. Ministerul Justiţiei 

Principalele observaţii 

 Comparativ cu perioada anterioară instruirii la locul de muncă, Ministerul Justiţiei (MJ) a 

îmbunătăţit semnificativ  calitatea propunerilor de buget. Ministerul  se conformează în 

esenţă cu cerinţele, totuşi, încă mai sunt unele deficienţe legate de performanţa planificată.  

 Strategia sectorială este bine elaborată; aceasta include principalele probleme cu care se 

confruntă sectoarele. 

 În anumite cazuri, există o scădere a indicatorilor costurilor, dar bugetul total este în 

creştere. 

 Este dificil de analizat istoria costurilor subprogramului deoarece au survenit modificări în 

clasificarea programului. 

 Estimarea costurilor bugetate a reieşit din analiza bugetului executat din anii precedenţi, 

cheltuielile curente şi capitale fiind instrumentate separat. Există o dinamică a nevoilor. Au 

apărut îngrijorări în legătură cu disponibilitatea informaţiei privind modul în care unele 

costuri au fost calculate (costuri pentru instruire, costuri pentru construcţii, etc.). APC nu 

oferă toate informaţiile necesare când acestea sunt solicitate.  

 Au fost solicitări suplimentare care au depăşit limitele (28 mln. lei) şi care făceau referinţă la 

investiţii de capital (construcţia căminelor pentru participanţi şi a unei cantine). MJ a 

planificat această activitate în cadrul strategiei. Deoarece în strategia din acest an, 

cheltuielile de capital menţionate nu au fost incluse, MF a decis în favoarea respingerii. Alte 8 

milioane de lei au fost solicitate pentru a mări salariul judecătorilor (actualmente, salariul  

mediu de bază al unui judecător constituie 5007 lei, comparativ cu salariul mediu pe 

economie care reprezintă 3220 lei). 

Recomandări pentru procesul de consultare  

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 Cum se poate evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

o Justificarea de către MF a fiecărui cost va fi o sarcină excesiv de solicitantă. În plus, 

Ministerul Justiţiei cunoaşte mai bine decât MF administrarea internă a propriilor 

resurse. Astfel, MF va investiga doar acele cazuri (sau indicatori) care au fost 

identificate pentru că acolo există probleme. În cazul în care modalitatea de calculare 

a costurilor nu este clară, MF va solicita informaţii detaliate privitor la procesul de 

calculare şi achiziţii. Dacă MJ nu va oferi astfel de informaţii, atunci vor apărea dubii 

legate de eficienţa cheltuielilor, fapt ce va atrage şi consecinţele corespunzătoare. 
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Controlul intern şi rapoartele de audit pot servi drept sursă adiţională de informaţie 

despre calitatea globală a managementului. 

o Pentru a face economie de eforturi necesare pentru investigaţii, se recomandă a 

elabora şi a solicita utilizarea procedurilor transparente de achiziţii, ca de exemplu 

licitaţii electronice, cercetarea pieţei, etc. şi a conferi ministerelor de resort o mai 

mare autonomie. Totuşi, acestea vor avea un grad mai mare de responsabilitate 

personală în caz de eşec. 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea MF 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona acestea problema identificată? Problema a fost  

documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie vizibil 

la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 

o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii  pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant, etc.)  

 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 

efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung.   

 Faceţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă.  

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă MJ care va sugera alte domenii unde ar 

putea fi găsite resurse financiare (economii). 

 În caz de necesitate, creaţi propriii indicatori de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul anului. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Acesta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

 Consultările trebuie să fie efectuate continuu, pe parcursul anului bugetar, cu implicarea 

unităţilor departamentale respective (inclusiv a analiştilor politici) şi nu în ultimul moment, 

când  propunerilor de buget vor fi deja prezentate MF.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului  
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 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Scopul trebuie să fie definit la 

început; acesta indică direcţia de formulare a obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii MJ dacă partea descriptivă 

include toate activităţile finanţate de subprogram. 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului.  

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice. 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă predefiniţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 

 Asiguraţi-vă că scopurile şi obiectivele au fost bine formulate şi sunt diferite. Scopurile sunt 

declaraţii simple care oferă informaţii simple despre viziune şi avantajele pentru 

subprograme. Nu este necesar ca acestea să fie măsurabile ca şi obiectivele. Obiectivele 

trebuie să reflecte implementarea principalelor activităţi finanţate de subprogram şi acestea 

trebuie să precizeze uneltele necesare pentru realizarea scopurilor. 

 Indicatorii de ieşire trebuie să reflecte rezultatul direct al activităţilor implementate, rolul lor 

este de a informa câţi bani au fost cheltuiţi (de ex. numărul judecătorilor instruiţi în domenii 

specifice legate de această profesie; numărul cazurilor soluţionate la timp; numărul cazurilor 

închise la nivel de primă instanţă (fără procedurile de apel); numărul cazurilor depuse la 

curţile de apel). Indicatorii de ieşire trebuie să demonstreze care sunt beneficiile majore ale 

implementării pentru societate (de ex. nivelul percepţiei publice a corupţiei în domeniul 

justiţiei; cota cazurilor închise în raport cu numărul total de cazuri depuse în instanţă pentru 

anul XX). Indicatorii de eficienţă arată cât de eficient au fost cheltuiţi banii (de ex. costul 

mediu per persoană instruită; costul mediu per caz; costul mediu per judecător). 

 Exemplu de formulare a principalelor elemente ale subprogramului 40.01 “Politică şi 

Management în Domeniul Justiţiei”: 

Exemplu de subprogram administrativ Potenţiale îmbunătăţiri 

Scop  

Politica de stat în domeniul justiţiei şi a 

drepturilor omului asigurată prin respectarea 

principiului supremaţiei, inclusiv asigurarea 

stabilităţii şi a calităţii cadrului regulator. 

Scop  

Scopul este clar definit şi este valabil pentru o 

perioadă îndelungată de timp. Acesta exprimă 

starea dorită pentru realizarea misiunii pentru 

care a fost instituit MJ. 

Obiective 

1. Îmbunătăţirea activităţii pentru exercitarea 

tuturor profesiilor juridice către anul 2014; 

Obiectiv 

Obiectivul trebuie să reiasă din problemele 

dificile majore cu care se confruntă administraţia 

aparatului central. Obiectivele 2, 3, 4, 5, 8 şi 9 
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Exemplu de subprogram administrativ Potenţiale îmbunătăţiri 

2. Monitorizarea continuă a procesului de 

aplicare integrală a hotărârilor şi deciziilor Curţii 

Europene a Drepturilor Omului împotriva 

Republicii Moldova; 

3. Coordonarea procesului de asistenţă legală 

internaţională pană la 100% anual; 

4. Monitorizarea implementării a patru convenţii 

internaţionale/regionale cu privire la drepturile 

omului către anul 2016; 

5. Desfăşurarea a patru misiuni de audit în 2014 

în temeiul prevederilor legale; 

6. Asigurarea unui cadru legal care va fi 100% 

consecvent şi previzibil, aliniat standardelor 

europene din domeniu către anul 2016; 

7. Instruire continuă anuală a 50% din angajaţi; 

8. Reducerea nivelului migraţiei personalului cu 

până la 5% către anul 2016; 

9. Consolidarea procesului de coordonare 

interinstituţională necesară pentru 

implementarea reformei către anul 2016. 

sunt formulate exact, sunt măsurabile şi 

determinate de timp şi ele pot reprezenta 

principalele probleme. Iar obiectivele 1 şi 6 

urmează a fi îmbunătăţite. Exemple de 

îmbunătăţiri: 

Obiectiv 1: care este principala problemă în 

domeniul calităţii exercitării profesiilor juridice? 

Selectaţi o problemă concretă şi transformaţi-o 

în obiectiv. 

Obiectiv 6: Care este principala problemă legată 

de consecvenţa şi previzibilitatea cadrului legal? 

Selectaţi o problemă concretă şi transformaţi-o 

în obiectiv. Iată un exemplu: prea multe 

modificări de legi. Următoarea sintagmă este un 

exemplu de transpunere în obiectiv “a elabora 

către finele anului 2015 noi reguli procedurale 

care vor limita obiectiv frecvenţa modificării unei 

şi aceleiaşi legi”. 
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13. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

Observaţii 

 Calitatea propunerilor de buget corespunde metodologiei circulare a MF. Agenţia nu are 

propria strategie, dar se aliniază la documentele guvernamentale strategice. 

 Au existat solicitări suplimentare de fonduri pentru fiece program (cu excepţia Programului 

69.01). Cadastru nu are elaborate politici noi, dispune doar de politici curente. Costul acestor 

programe curente este mare, iar guvernul nu este capabil să le acopere în totalmente (există 

posibilitatea de a acoperi aproximativ 10% din solicitările pentru fonduri suplimentare). 

Deoarece statul nu are capacitatea de a acoperi nevoile la 100%, se atestă întârzieri 

(Programul de delimitare a frontierei, al cărui termenul limită a fost în 2012, dar încă nu este 

finalizat, fapt ce creează o imagine negativă a ţării). Costurile din întârzieri derivă în mare 

parte din creşterea preţurilor. Nu există o analiză specifică a riscurilor. 

 Analizele costurilor reies din analiza documentelor strategice şi a cifrelor din anul precedent. 

De câţiva ani, MF îşi realizează propriile analize. 

 Mecanismul de stabilire a priorităţilor se bazează pe planul de acţiuni al guvernului. 

 Cadastru are doar mică pondere a veniturilor din taxele pentru servicii. Marea pondere a 

veniturilor din taxele percepute pentru serviciile prestate de Cadastru rămân la nivel de  oficii 

cadastrale de stat care sunt financiar independente. Se recomandă a modifica mecanismul 

pentru ca aceste profite să fie utilizate la finanţarea nevoilor Agenţiei. 

Recomandări pentru procesul de consultare  

Procesul de consultare se va face în baza întrebărilor standardizate, relevante pentru analiza de 

politici şi/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată 

pentru procesul de consultare bugetar". 

Aspecte care pot fi abordate în procesul de consultare şi/sau analiză a politicilor atunci când se 

solicită  o suplimentare a bugetului: 

 Cum se poate evalua dacă o creştere a bugetului este relevantă? 

 Evaluaţi bugetele propuse, comparându-le cu perioadele precedente. Dacă au fost făcute 

propuneri de sporire a bugetului, au existat şi argumente convingătoare?  

 În toate cazurile, dacă au fost făcute propuneri de sporire, solicitaţi analize din partea APC 

(sau, dacă este necesar,  elaboraţi propriile analize) pentru a evalua: 

o Care sunt principalele probleme ale sectorului pentru care au fost solicitate fonduri 

suplimentare şi vor soluţiona acestea problema identificată? Problema a fost  

documentată corect şi logic în structura bugetului programului? (trebuie să fie vizibil 

la nivel de scopuri, obiective şi indicatori de performanţă). 

o Elaboraţi o analiză a alternativelor: ce alternative (alte decât creşterea subvenţiilor 

de stat) există pentru soluţionarea situaţiei? 
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o Atunci când este cazul (în sprijinul confirmării evaluării relevanţei solicitării unui 

buget suplimentar), realizaţi o analiză comparativă în diferite sectoare cu privire la 

nivelul instituţiilor, comparând costurile unitare (salariile medii  pe instituţii, costul 

mediu al unui certificat, costuri pentru un singur solicitant, etc.) 

 Pentru orice decizie, faceţi analiza eficienţei diferitor soluţii. Axaţi-vă în special pe 

următoarele întrebări: 

o Care sunt efectele socio-economice pe termen lung pentru societate ale politicii 

propuse pentru care se solicită fonduri suplimentare? Dacă este dificil de a evalua 

efectul economic direct, atunci va trebui să argumentaţi impactul socio-economic pe 

termen lung.  

 Faceţi analiza riscurilor pentru fiecare politică nouă.  

 Atunci când promovaţi o politică nouă, adresaţi-vă APC care va sugera alte domenii unde ar 

putea fi găsite resurse financiare (economii). 

 În caz de necesitate, creaţi proprii indicatori de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul întregului an. Nu este necesar ca aceşti indicatori să cuprindă toate 

detaliile; aceştia trebuie să se axeze pe performanţa generală a sectorului. Aceasta ar include 

comparaţii la nivel internaţional a datelor disponibile din instituţiile internaţionale.  

Recomandări privind calitatea structurii subprogramului  

 Verificaţi dacă scopul se conformează cerinţelor metodologice. Scopul trebuie să fie definit la 

început; acesta indică direcţia de formulare a obiectivelor. 

 Din perspectiva părţii care conţine descrierea narativă, este posibil de a identifica activităţile 

care vor fi cuprinse de subprogram. Întrebaţi reprezentanţii APC dacă partea descriptivă 

include toate activităţile finanţate de subprogram 

 Verificaţi dacă indicatorii cuprind toate grupurile de activităţi care contribuie la realizarea 

scopului. 

 Verificaţi calitatea indicatorilor, în sensul că se conformează cerinţelor metodologice. 

 Verificaţi  corelaţia dintre scop, obiective şi indicatorii de performanţă. Implementarea 

activităţilor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor, iar obiectivele trebuie să fie 

măsurabile de indicatori de performanţă predefiniţi. Realizarea obiectivelor duce la 

realizarea scopului. 

 Asiguraţi-vă că scopurile şi obiectivele au fost bine formulate şi sunt diferite. Scopurile sunt 

declaraţii simple care oferă informaţii simple despre viziune şi avantajele pentru 

subprograme. Nu este necesar ca acestea să fie măsurabile ca şi obiectivele. Obiectivele 

trebuie să reflecte implementarea principalelor activităţi finanţate de subprogram şi acestea 

trebuie să precizeze uneltele necesare pentru realizarea scopurilor. 

 Indicatorii de ieşire trebuie să reflecte rezultatul direct al activităţilor implementate, rolul lor 

este de a informa câţi bani au fost cheltuiţi (de ex. numărul persoanelor instruite care sprijină 

centrele de tineret). Indicatorii de ieşire trebuie să demonstreze care sunt beneficiile majore 
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ale implementării pentru societate (procentul de tineri care vizitează centrele de tineret). 

Indicatorii de eficienţă arată cât de eficient au fost cheltuiţi banii (de ex. costul mediu per 

persoană instruită) 

Recomandări pentru procesul de formulare a scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor în cadrul 

subprogramului administrativ 

În cadrul sesiunilor a fost constatat faptul că APC se confruntă cu anumite dificultăţi în procesul de 

formulare a subprogramului administrativ 01. Scopurile nu erau specifice, iar indicatorii de rezultat 

nu erau formulaţi în mod corespunzători sau chiar lipseau. În formularea obiectivelor şi indicatorilor 

în cadrul subprogramului administrativ, se recomandă: 

 Reformularea obiectivelor. În locul obiectivului non-măsurabil (de exemplu, “ Determinarea 

direcţiilor şi strategiilor prioritare pentru dezvoltarea durabilă a terenurilor şi a pieţei 

imobiliare, recuperarea şi protecţia terenurilor, întreţinerea reţelei geodezice de stat, 

cartografierea ţării”), identificarea obiectivului care derivă din cea mai importantă şi dificilă 

problemă (e), cu care se confruntă managementul aparatului central. Exemplu al unei astfel 

de probleme dificile poate fi “nerespectarea termenelor legale pentru servicii”. Soluţionarea 

acestei probleme majore ar fi un indicator de management al calităţii care ar putea fi uşor 

transformat într-un indicator de rezultat. Indicatorii precum “durata medie de serviciu” sau “ 

timpul de aşteptare a fişierului/dosarului cu cel mai înalt timp de aşteptare” vor oferi mai 

multe informaţii cu privire la performanţă decât “numărul de acte legislative modificate”.  

 După ce obiectivul este atins, managementul poate (în viitoarele perioade bugetare) să 

definească un alt aspect important care trebuie să fie rezolvat. 

 Pe de altă parte, un scop este valabil pentru o lungă perioadă de timp. Acesta trebuie să 

exprime rezultatul dorit sau menţinerea rezultatului dorit. Exemplu de obiectiv în programul 

administrativ, în loc de “Asigurarea realizării eficiente a politicii de stat în domeniul 

gestionării terenurilor şi reglementării relaţiilor funciare, precum şi evaluarea cadastrului, 

geodeziei, cartografiei si geo-informaticii”  

Exemplu de formulare a elementelor principale ale subprogramului administrativ 

Exemplu de subprogram administrativ Îmbunătăţire posibilă 

Scop 

Asigurarea realizării eficiente a politicii de stat în 

domeniul gestionării terenurilor şi reglementării 

relaţiilor funciare, precum şi evaluarea 

cadastrului, geodeziei, cartografiei si geo-

informaticii 

 

Scop 

Management de înaltă calitate al cadastrului 

Scopul este valabil pentru o perioadă lungă de 

timp. Acesta trebuie să exprime rezultatul dorit 

sau menţinerea rezultatului dorit 

Obiectiv 

Determinarea direcţiilor prioritare şi a 

strategiilor de dezvoltare durabilă a terenurilor şi 

a pieţei imobiliare, recuperarea şi protecţia 

Obiectiv 

Până în 2016, reducerea până la 1 lună a 

timpului mediu de prestare a serviciilor de 
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Exemplu de subprogram administrativ Îmbunătăţire posibilă 

terenurilor, menţinerea reţelei naţionale 

geodezice, cartografierea ţării 

cadastru  

Obiectivul trebuie să derive din cea mai 

importantă şi dificilă problemă(e) cu care se 

confruntă managementul aparatului central. 

Exemplu al unei astfel de probleme dificile poate 

fi “nerespectarea termenelor legale pentru 

servicii”. Soluţionarea problemei importante ar fi 

un indicator de management al calităţii care 

poate fi transformat uşor într-un indicator de 

rezultat. 

Indicatori de rezultat 

Numărul de acte legislative modificate  

      

     

Indicatori de rezultat 

Indicatorii precum “durata medie de serviciu” 

sau “timpul de aşteptare a fişierului/dosarului cu 

cel mai înalt timp de aşteptare” vor oferi mai 

multe informaţii cu privire la performanţă decât 

cele din coloana stângă  
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14. Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova  

Observaţii de bază:  

 Scopul propunerii de buget, obiectivele şi indicatorii de performanţă au fost elaboraţi în 

cooperare cu Parlamentul (PRL). Accentul a fost plasat pe acoperirea tuturor activităţilor. MF 

a delimitat că cuantificarea şi măsurarea indicatorilor de performanţă reprezintă cea 

importantă problemă. MF se aşteaptă la îmbunătăţiri continue, bazate pe experienţă. 

 Secretariatul Parlamentului are 2 sarcini: să execute funcţiile PRL şi să susţină activităţile 

parlamentare. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul Aparatului Preşedintelui. 

 MH nu exercită o influenţă directă asupra bugetului PRL sau a Aparatului Preşedintelui, din 

moment ce acestea sunt aprobate direct de către Parlament. În prezent, comunicarea dintre 

ambele instituţii cu MF se menţine la un nivel înalt. În cazul unor deficienţe de comunicare, 

este posibil să survină probleme cu fluxul de informaţie. 

 Limitele pentru anul 2013 şi pentru anii precedenţi au fost păstrate. Consultările se ţin la 

nivel tehnic, din moment ce nu există probleme cu atingerea unui consens. Doar în cazul în 

care nu este atins un consens, consultările se duc la nivel de politică. 

 Problemele privind definirea obiectivelor se referă preponderent la acoperirea financiară. 

Este imposibil de a defini obiectivele, dacă acestea nu au acoperire financiară (suport TI, 

managementul sediilor). Formularea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă se bazează 

pe funcţia de bază a Secretariatului: de a acorda suport Parlamentului pe durata întregului 

proces legislativ. Doar această activitate poate fi influenţată direct de către Secretariat. 

 Cea mai mare parte a bugetului este orientată spre investiţiile de capital (suport TI şi 

construcţia noilor clădiri). PRL are o strategie internă cu privire la dezvoltarea TI. În condiţiile 

în care clădirea Parlamentului nu este finisată, PRL îşi poate asuma doar cheltuielile pentru 

suportul IT curent (nu şi cheltuielile ulterioare pentru suportul TI în clădirile noi). Acest 

subiect a fost discutat în cadrul consultărilor. MF încearcă să menţină bugetul la nivelul 

cheltuielilor curente, aferente TI. 

 PRL are, de asemenea, propriile venituri: 1-1,5 mln lei, din servicii, pentru deservirea parcului 

auto. De asemenea, au fost posibile şi unele economii, în urma optimizării unor servicii 

(cheltuielile de transportare a Membrilor Parlamentului). 

Recomandări generale pentru procesul de consultări 

Este necesar ca procesul de consultări să urmeze întrebările standard, ce ţin de analiza politicii şi /sau 

evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată pentru procesul 

de consultare bugetar". 

Este necesar ca o atenţie deosebită să fie acordată următoarelor aspecte: 

 În cazul oricărei decizii, este necesar de a efectua analiza eficienţei diferitor soluţii. Plasaţi 

accentul cu precădere asupra următoarelor aspecte:  
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o Care este efectul socio-economic pe termen lung al politicii propuse? în cazurile în 

care este dificil de a evalua efectul economic direct, este necesar de a prezenta 

argumentarea impactului socio-economic pe termen lung. 

 Efectuaţi analiza de risc pentru fiecare politică nouă 

 În procesul de promovare a unei noi politici, apelaţi la APC pentru a sugera alte domenii unde 

ar putea fi identificate economii. Există probabilitatea că APC-le care optimizează procesele 

proprii pentru a identifica economii, să reuşească să gestioneze mai eficient alocaţiile 

bugetare adiţionale, decât APC-le cu o gestionare ineficientă. 

 În caz de necesitate, creaţi indicatorii proprii de monitorizare şi evaluare, care vor fi 

actualizaţi pe parcursul întregului an. Nu este obligatoriu ca aceşti indicatori să acopere toate 

detaliile; este necesar ca aceştia să se concentreze asupra performanţei generale a instituţiei. 

Recomandări cu privire la calitatea structurii subprogramului 

 Obiectivele PRL sunt bine definite în ceea ce priveşte acoperirea tuturor activităţilor 

relevante ale instituţiei şi aceştia indică aspectele de calitate (calitatea procesului legislativ, 

transparenţa procesului legislativ, managementul eficient al resurselor umane, transparenţa 

managementului informaţiei). Ca rezultat, PRL s-a confruntat cu probleme în 

mensurabilitatea şi specificul temporal al acestor obiective. Prin urmare se recomandă de a 

specifica probleme concrete în cadrul fiecărui dintre aceste patru obiective generale şi de a 

identifica pentru fiecare problemă soluţii concrete, exprimate în obiective care pot fi atinse şi 

măsurate. De exemplu, să luăm obiectivul general 3 (Stabilirea, către 2015, a unui 

management al informaţiei modern şi transparent): una dintre problemele identificate, care 

se planifică să fie soluţionată în doi ani, poate fi circulaţia electronică a documentelor. 

Obiectivul 3 ar putea fi reformulat după cum urmează: „De a asigura ca, către anul 2015, 

100% din documente să circule în formă electronică”. 

 Obiectivele iniţiale, care sunt generale şi indică aspectele a stării scontate, pot fi 

transformate în scop. De exemplu, un scop reformulat ar putea fi: „Un proces legislativ 

transparent şi de calitate înaltă, ce se bazează pe resurse umane competente şi pe un 

management al informaţiei modern şi transparent”. 

 Scopul principal al mensurabilităţii obiectivelor este de a motiva oficialii să identifice acţiuni 

concrete pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă. 
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15. Ministerul Finanţelor  

Observaţii  

 Este necesar ca consultările cu privire la proiectul bugetului MF să se desfăşoare la nivel de 

dezbateri în grup. 

 MF se află în subordinea unor APC cu o înaltă competenţă în procesul de BBP. Acestea au fost 

implicate în reforma BBP de-a lungul mai multor ani. 

 Deşi structura bugetului pe program corespunde documentelor de politică strategică, 

conformitatea este doar una relativă, din cauza unei acoperiri bugetare i suficiente. Pentru a 

spori conformitatea acesteia, este necesar ca MF să formuleze cerinţe concrete pentru 

definirea scopurilor, a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă, pentru organizaţiile 

subordonate şi unităţile MF. 

 MF nu desfăşoară nici o analiză alternativă, nici o analiză a riscurilor. 

  Este necesar ca mecanismul pentru monitorizare şi evaluare să fie îmbunătăţit în ceea ce 

priveşte implicarea tuturor partenerilor care participă la planificarea, formularea, executarea 

şi monitorizarea bugetului. În prezent, la fiecare etapă a procesului de bugetare sunt 

implicaţi diferiţi actori. De exemplu, departamentul care se ocupă de formularea bugetului 

nu este implicat în monitorizare. 

Recomandări  

 Este necesar de a standardiza procesul de bugetare în bază de performanţă, prin formularea 

unor cerinţe concrete pentru ca  organizaţiile subordonate şi unităţile MF să delimiteze 

scopurile, obiectivele şi indicatorii de performanţă şi să desfăşoare instruiri corespunzătoare 

în atenţia tuturor părţilor implicate. 

 Este necesar de a desfăşura analize, care să evalueze admisibilitatea propunerilor de buget: 

o Care sunt principalele probleme din sector, ce necesită fonduri adiţionale. Aceste 

fonduri adiţionale vor soluţiona problema? Problema este bine şi logic documentată 

în structura bugetului pe program? (Acest lucru trebuie să fie vizibil în scopuri, 

obiective şi indicatorii de performanţă). Identificaţi dovezi relevante pentru a vă 

formula argumentele. 

o Efectuaţi o analiză a alternativelor: Ce alternative există (altele decât creşterea 

fondurilor de stat) pentru a soluţiona situaţia? 

o În caz de necesitate (ca suport pentru evaluarea relevanţei bugetului adiţional 

solicitat), efectuaţi o analiză comparativă în diferite sectoare, la nivel de instituţii, 

prin compararea costurilor unitare. 

 Pentru orice decizie, efectuaţi o analiză a eficienţei a diferitor soluţii. Plasaţi, în special, 

accentul pe următoarele aspecte: 

o Care sunt efectele socio-economice de lungă durată pe care le aduce politica 

propusă, pentru care sunt necesare fonduri adiţionale? În cazurile în care este dificil 
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de a evalua efectul economic direct, este necesar de a prezenta argumente cu privire 

la impactul socio-economic de lungă durată. 

 Efectuaţi analiza de risc pentru fiecare politică nouă. 

 Implicaţi toţi partenerii relevanţi pentru a participa la toate etapele procesului aferent 

bugetului. În această privinţă, este necesar de a revizui procedurile organizaţionale şi /sau 

structura organizaţională. 

Recomandări generale pentru procesul consultativ 

Este necesar ca procesul consultărilor să urmeze întrebările standardizate ce ţin de analiza politicii şi 

/sau evaluarea propunerilor de buget, care pot fi găsite în capitolul "Metodologia utilizată pentru 

procesul de consultare bugetar". 

Recomandări cu privire la calitatea structurii subprogramului 

 Obiectivele MF sunt bine trasate, în ceea ce priveşte acoperirea tuturor activităţilor relevante 

ale instituţiei, iar majoritatea dintre acestea indică aspectele aferente calităţii (de ex.: 

garantarea obiectivităţii, stabilităţii şi transparenţei impozitelor şi a taxelor vamale). Este 

recomandat de a delimita, în cadrul fiecărui dintre aceste obiective generale, probleme 

concrete şi de a identifica pentru asemenea probleme soluţii concrete, exprimate în 

obiectivele ce pot fi atinse şi măsurate. De exemplu, să luăm obiectivul iniţial: „Garantarea 

obiectivităţii, stabilităţii şi a transparenţei impozitelor şi a taxelor vamale şi stimularea 

creşterii economice”. Una dintre problemele identificate, care se planifică să fie soluţionată 

în câţiva ani, poate fi faptul că societatea nu este informată despre lista de debitori din 

domeniul fiscal. Acest obiectiv poate fi formulat după cum urmează: „De a asigura, către anul 

2015, publicarea listei actualizate a debitorilor fiscali”. 

 Scopul principal al mensurabilităţii obiectivelor este de a motiva oficialii să identifice acţiuni 

concrete pentru a soluţiona problemele cu care se confruntă. 

 Recomandările concrete cu privire la proiectul bugetului total vor fi furnizate de către 

consultantul responsabil de finalizarea Misiunii 1. 
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16. Ministerul Agriculturii 

Observaţii fundamentale 

 MF a iniţiat această sesiune în scopul de a îmbunătăţi calitatea structurii bugetului bazat pe 

programe. Potrivit MF, principalele puncte slabe ale Ministerului Agriculturii (MA) în 

domeniul bugetării pe programe rezidă în calitatea indicatorilor (nu sunt măsurabili, nu sunt 

delimitaţi în timp). 

Recomandări către MA 

 Începeţi procesul de formulare definind principala problemă existentă în cadrul 

subprogramului (de exemplu, productivitatea scăzută a agricultorilor) 

 Desenaţi arborele problemelor. Pe partea dreapta, indicaţi efectele directe ale problemei 

principale, pe partea stângă: afişaţi cauzele care duc la această problemă. 

 Găsiţi scopul  – în mod pozitiv. De exemplu: Dorim să avem agricultori competitivi şi înalt 

calificaţi – ceea ce este, de fapt, starea/ efectul dorit de soluţionare a problemei. Scopul 

trebuie să fie viziunea dumneavoastră.  

 Utilizaţi strategia din sectorul agriculturii. Ceea ce este în strategie trebuie să se reflecte în 

structura subprogramului (subprogramele dumneavoastră trebuie să fie în conformitate cu 

strategia) 

 Definiţi modul în care veţi aborda scopul propus. Fiecare abordare folosită în vederea 

atingerii scopului trebuie să elimine una dintre principalele efecte cauzate de problema 

respectivă (a se vedea diagrama de mai jos). Abordările definite reprezintă, de fapt, 

obiective. Definiţi obiectivele dvs. cât mai explicit posibil.  Faceţi astfel încât obiectivele să fie 

măsurabile şi delimitate în timp, în scopul de a fi în măsură să raportaţi în fiecare an dacă 

obiectivele au fost sau nu atinse/îndeplinite. 

Problemă: productivitate scăzută a fermierilor  Scop: fermieri competitiv şi înalt calificaţi 

 

Efecte:                  Obiective (în conformitate cu strategiile 

sectoriale):  

Rata ridicată a şomajului rural                            1. Până în 2015, creşterea ocupării forţei de 

muncă cu 5000 de locuri de muncă în sectorul agricol 

1. Degradarea solului neutilizat              2. Până în 2016, 60% din pământ 

arabil 

2. Etc.      3. Etc. 
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Exemplu de formulare a arborelui problemelor: 

 

 În momentul stabilirii obiectivelor, asiguraţi-vă dacă managerul organizaţiei este în măsură  

să îşi ia un astfel de angajament şi dacă organizaţia dispune de statistici credibile, precise şi 

suficiente pentru elaborarea raportului cu privire la îndeplinirea obiectivelor. Divizaţi 

valoarea ţintă a obiectivului în mai mulţi ani şi încercaţi să atingeţi anual % din valoarea ţintă.  

Stabilirea scopului 

 Scopul trebuie să acopere prioritatea dvs. cea mai mare, într-un enunţ pozitiv, deoarece 

acesta direcţionează sensul acţiunilor dvs. pentru o lungă perioadă de timp. Scopul “subvenţii 

pentru agricultori” nu este enunţat în mod pozitiv, deoarece nu este un lucru pozitiv să avem 

agricultorii care necesită subvenţii. Scopul dvs. este de a avea “agricultori competitivi”. 

Scopul nu trebuie să includă verbe. Deoarece acesta indică starea ci nu modul în care poate fi 

atinsă. Acum să mergem mai departe relatând modul în care scopul dvs. poate fi atins cu 

ajutorul obiectivelor stabilite. 

Stabilirea obiectivelor 

 Adresaţi-vă următoarea întrebare: Obiectivele stabilite de dvs. vor contribui la soluţionarea 

problemelor? 

 Denumiţi grupul de probleme pe care doriţi să le acoperiţi prin intermediul obiectivelor 

(ocuparea forţei de muncă, infrastructură, ...). Trebuie să abordaţi fiecare obiectiv în parte. 

Aţi acoperit toate problemele cu obiectivele stabilite? În cazul în care ceva lipseşte, aţi inclus 

acel „ceva” în cadrul strategiei sectoriale? 
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 La prima etapă, aveţi lista de obiective. Trebuie să optaţi pentru cele mei importante 

probleme ce necesită soluţionare şi încercaţi să le faceţi măsurabile. Aceste obiective vor fi 

prioritatea dvs. în anul următor. 

 Utilizaţi numai acele obiective pe care le puteţi măsura. De exemplu, analizaţi modul în care 

agricultorii vă vor demonstra dacă sunt sau nu eligibili pentru subvenţii. 

Stabilirea indicatorilor 

 Faceţi distincţie între indicatorii de rezultat şi cei de produs. Produsul este rezultatul direct al 

activităţii dvs.,  ceva care vă influenţează în mod direct (de exemplu, numărul de agricultori 

asistaţi). 

 Rezultatul este un efect indirect exprimat în modul pozitiv. Acesta este exprimat în procente, 

în scopul de a fi mai “ lizibil” (de exemplu, procentajul de ocupare a forţei de muncă în 

sectorul agricol. Creşterea productivităţii în sectorul agricol, extinderea solului arabil). 

Indicatorul exprimă rezultatul pozitiv ca urmare a activităţilor dvs.  Acesta ar trebui să fie 

conectat la obiectiv şi scop 

 Indicatorul de eficienţă măsoară eficienţa activităţilor dvs. (costurile medii pentru fiecare 

agricultor). 

 


