
Sesiunea 2. 

Procesul de elaborare a politicilor 

publice în Republica Moldova 

 

Istoric, prezent, perspective… 

 



Caracteristicile procesului de elaborare a politicilor 

publice: 

Proces haotic caracterizat de profesionalismul fiecărei instituţii autor 

• Era preluat formatul utilizat în ţările vecine(România, Polonia) 

• Asistenţă tehnică(experţi străini care veneau cu experienţa ţărilor 

proprii) 

Lipsa transparenţei şi consultărilor 

• Document elaborat în birou  

• În unele cazuri consultat cu părţile interesate, în alte cazuri nu  
 
 

 

 

Să începem cu începutul 
 



Exemple… 

• 2004-SCERS, primul document de politici publice naţional 

Implementare parţială deoarece: politici publice foarte ambiţioase 

care nu neapărat derivau din problemele existente, lipsa analizei 

impacturilor şi corelarea slabă cu CCTM, inexistenţa DAMEP în 

ministere care să coordoneze realizarea SCERS, etc. 

 

• 2005-2006, Analiza funcţională.  

Probleme depistate: capacităţi neuniforme, lipsa de coordonare între 

instituţii, lipsa transparenţei, lipsa regulilor şi procedurilor clare, etc 



 

• Fundamentare insuficientă a politicilor publice 

• Abordare tradiţionalistă a procesului de elaborare a politicilor 

publice (ajustează dar nu rezolvă) 

• Coordonare şi corelare insuficientă a politicilor publice cu 

bugetul 

• Insuficientă coordonare între nivelul central şi cel local în 

construcţia politicilor publice 

• Capacitatea redusă de formulare a politicilor publice. 

 

De unde a apărut necesitatea 
reformei? 



 

• CCTM – stabilirea legăturii dintre politici şi buget 

• Aprobarea strategiei de Reformă APC 

• SND 

• Introducerea metodologiei AIR 

• Aprobarea cerinţelor unificate pentru documentele de politici 

• Elaborarea ghidului ex-ante 

 

Reacţiile la provocări 



• Crearea comisiei de revizuire a DP 

• Revizuirea DP (Paşaportizarea) 

• Instituirea DPPSAE la nivelul Cancelariei de Stat 

• Crearea DAMEP în cadrul APC 

• Crearea comitetului interministerial pentru planificare 

strategică 

• Aprobarea legii privind transparenţa în procesul 

decizional 

• Instituirea Consiliului naţional pentru participare 

 
 
 

 
 
 

 

Spre politici publice mai calitative… 
 



 

Ghidul metodologic cu privire la evaluarea ex-ante a impactului 

politicilor publice 

 

Ghidul metodologic cu privire la procesul decizional 

 

Ghidul privind evaluarea intermediară și ex-post 

a politicilor publice 

 

 

 

… Cu noi metodologii 



• Aplicabilitatea analizei ex-ante era percepută neuniform de ministere 

• Pilotarea  a confirmat utilitatea analizei ex-ante, însă exista percepţia că acest 

proces este doar un „exerciţiu”  

• Fără interesul şi stimularea din partea factorilor de decizie, analiza impactului 

politicilor publice ar putea fi doar o formalitate  

• Metodologia EIP este mai complicată decât  (AIR)  

• Aportul consultanţilor proiectului a fost considerabil în proces  

• Se anticipează un deficit de capacitate în Cancelaria de Stat pentru analiza PPP şi 

a proiectelor de acte normative elaborate ca urmare a PPP  

• Implicarea CIPS în procesul de validare a PPP şi selectare a opţiunii optimale ar 

putea fi dificilă 
 

Pilotarea ghidului ex-ante… 
Constatări 



• Introducerea normelor metodologice pe analiza impactului politicilor publice în 
trei etape: 

a) În 2010 analiza ex-ante va fi efectuată doar în cadrul celor cinci ministere pilot 

b) Începând 1 martie 2011 normele metodologice vor fi obligatorii pentru toate 
ministerele, însă numărul de politici publice analizate nu va depăşi 5 per minister 

c) Începând cu 1 martie 2012 numărul de politici publice analizate se va extinde  

• Instruirea funcţionarilor publici din toate cele 16 ministere în aplicarea analizei 
ex-ante 

• Simplificarea Ghidului, în paralel cu suplimentarea anexelor cu tehnici de 
evaluare a impactului opţiunilor 

• Validarea PPP şi selectarea opţiunii optimale de către Cabinetul de Miniştri 

• Consolidarea capacităţii DPPSAE din Cancelaria de Stat 
 

Pilotarea Ghidului ex-ante… 

Recomandări 



Deficienţe în elaborarea politicilor publice în 
prezent- HG 33 din 11.01.2007 

• Pe lîngă procesul de elaborare a DP abordează şi etapele ulterioare: 

• Nu este clară legătura, ierarhia şi diferenţa dintre cele patru tipuri 
de documente de politici 

• Nu este descris procesul de coordonare a politicilor la etapa 
elaborării (consultarea pe orizontală şi verticală) 

• Nu este descris mecanismul de soluţionare a disputelor în procesul 
de elaborare a documentelor de politici 

• Nu este stabilită legătura dintre documentele de politici şi actele 
normative, ambele avînd drept scop implementarea politicilor 
publice 

• Nu sunt suficient de bine formulate definiţiile apărute în textul 
hotărîrii  

 



Obiectiv: îmbunătăţirea structurii şi conţinutului 

politicilor publice, fortificarea legăturii dintre politici şi 

buget, perfecţionarea sistemului de monitorizare şi 

evaluare a politicilor. 

 

Vine ca răspuns la deficienţele HG nr. 33 cu privire la 

cerinţele unificate pentru documentele de politici. 

Ghidul privind procesul decizional 



Ghidul privind procesul decizional 
– ce aduce nou…? 

 

• Descrie atît activitatea de planificare precum şi întreg 

ciclul politicilor publice 

• Prezintă toate etapele procesului de elaborare a 

politicilor publice 

• Face delimitare clară între documentele de politici  

 

 



• Consolidarea capacităţilor de elaborare, implementare şi 

evaluare a documentelor de politici în cadrul AAPC 

 

• Aprobarea instrucţiunilor metodologice privind procesul de 

analiză, monitorizare, evaluare şi raportare a implementării 

politicilor publice 

 

• Modificarea cadrului normativ pentru aducerea acestuia în 

conformitate cu noile reguli introduse 

 
 
 

 
 
 

Perspective 



 

O calitate mai înaltă a politicilor elaborate de 

Guvern dat fiind: 

 

a) Unificarea modului de elaborare şi a formatului DPP 

 

b) Consultaţiile publice ale acestuia cu toţi factorii interesaţi 

 

c) Efectuarea unei analize amănunţite referitor la impactul politicii publice asupra 

societăţii 

 

d) Politici publice corelate cu bugetul facilitînd astfel implementarea acestora… 

 
 
 
 

 
 
 

Ce vom avea în final? 



 

 

 

Întrebări 

  


