
Sesiunea 3. 

Evaluarea impactului și 

experiența Republicii Moldova 



Ce este Evaluarea Impactului (ex-

ante)?  

• EI este un set de pași logici pentru elaborarea propunerii de politici 

publice. 

• Este un proces care oferă informația privind avantajele și 

dezavantajele posibilelor opțiuni de politici prin evaluarea impactului 

potențial al acestora.  

• Rezultatul acestui proces este prezentat în raportul privind EI 

De reținut: Evaluarea impactului este un ajutor în procesul 

luării deciziei, nu un substitut al acestui proces. 



Originea EI 

• Evaluarea impactului a apărut în anii 70  

▫ Impactul asupra mediului   

▫ Evaluarea mediului de afaceri – impactul de reglementare  

• Îndrumările OCDE, 1995 

• Metodologie acceptată în Uniunea Europeană în anul 2001  

• Utilizată în ţările în proces de pre-aderare pentru a susţine adoptarea 

acquis-ului comunitar 

• Adoptată într-un număr în creştere de ţări în proces de tranziţie 

 



De ce EI este așa de populară? 

• Statul trebuie să cunoască consecințele intervenției sale 

înainte de a acționa 

• Prea multe eșecuri de reglementare 

• Economiile mai competitive necesită riscuri și costuri de 

reglementare mai mici 

• Politicile necesită mai multă coordonare 



Care este rolul EI?  

• Ajută politicienii să aleagă opțiunile de politici mai bune 

• Promovează procesul de învățare despre soluționarea 

problemei 

• Îmbunătățește transparența și relațiile cu părțile 

interesate 

• Mărește responsabilitatea pentru efectele acțiunilor 

statului 



Procesul EI ex-ante 

STABILIREA 
OBIECTIVELOR 

DEFINIREA 
PROBLEMEI 

IDENTIFICAREA 
OPȚIUNILOR 

ANALIZA 
IMPACTURILOR 

COMPARAREA 
OPȚIUNILOR 

MONITORIZAREA 
ȘI EVALUAREA 

COLECTAREA 
DATELOR ȘI 

CONSULTAREA 



EI trebuie să fie proporțională 

• Magnitudinea impacturilor 

 

• Importanță politică 

 

 

Proporționalitatea trebuie aplicată tuturor 
elementelor EI 



EIP în Moldova 



Situația pană la AI (2008) 

Legea cu privire la actele legislative (2001) și Legea cu privire la 

actele normative (2003) 

Definirea slabă a problemei 

Accent pe soluții de reglementare 

Nu se cerea identificarea opțiunilor alternative 

Programe legislative 

Analiza slabă a impactului intervenției 

Consultările axate pe sectorul public 

Lipsa /insuficiența aranjamentelor cu privire la aplicare (asigurarea 

conformării), monitorizare și evaluare 

 



Analiza Impactului de 

Reglementare (2008) 

• Legea 235 (ghilotina II), Legea cu privire la actele legislative și 

Legea cu privire la actele normative 

• Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, 

în baza evaluării costurilor și beneficiilor, a necesității adoptării 

actului legislativ și/sau a actului normativ 



AIR Preliminar și Final –  

principiul proporționalității 

• Definirea problemei 

• Costurile majore şi beneficiile intervenţiei 

• Evaluarea alternativelor (avantajele și dezavantajele) – AIR Final cere o 

evaluare mai detaliată 

• Strategia de consultanță 

• Recomandări 

• Implementarea – doar în AIR Final 

• Indicatorii de performanţă – doar în AIR Final 



AIR versus EIP 

Analiza Impactului de 

Reglementare: 

•  Actele normative care 

reglementează activitatea de 

întreprinzător trebuie precedate 

de AIR 

•  Ghidul AIR este succint și nu 

include explicații și instrumente 

pentru efectuarea analizei 

 
 
 

Evaluarea Impactului Politicilor 

Publice:  

•  Urmează a fi aplicată tuturor 

politicilor publice, inclusiv a celor 

care nu reglementează activitatea 

de întreprinzător 

•  Metodologie mai detaliată, cu 

explicații, inclusiv instrumente și 

tehnici 



 

Etapele EIP 



Cerinţele EIP 
0. Planificarea evaluării – identificarea tipurilor de analiză care va fi aplicat 

chestiunii abordate (generală, extinsă), înştiinţarea CS, determinarea 

participanţilor, formularea planului de consultare  

1. Identificarea problemei – problemă actuală, neambiguă  

2. Stabilirea obiectivelor – să fie SMART, să nu conţină soluţia 

3. Identificarea opţiunilor – cel puţin trei, inclusiv status quo, reflectarea asupra 

instrumentelor 

4. Analiza opţiunilor – evaluarea impactului fiscal, administrativ, economic, 

social, ecologic al tuturor opţiunilor 

5. Compararea opţiunilor şi selectarea opţiunii recomandate – analiza 

avantajelor şi dezavantajelor opţiunilor şi/sau aplicarea analizei multicriteriale 

Consultările 

 



 

Aranjamente 
instituţionale, 
sau de unde 

începe totul  
 



Provocări 

• Percepţia neechivocă a schimbării de către autorităţile publice centrale – 

saturația metodologică 

• Capacităţi insuficiente de aplicare a prevederilor în autorităţile publice, 

inclusiv fluctuaţia cadrelor  

• Timp limitat pentru activități adiționale 

• Cadrul legal actual neajustat cerinţelor stabilite în proiectele noi (legile 

780, 317, HG 33, etc.)   

• DAMEP-urile sunt percepute în mod diferit de către alte direcţii din 

minister (HG 710 poate fi interpretată ambiguu) 

• Aplicarea în paralel a AIR – scepticism cu privire la coexistenţa AIR şi 

EIP 



Unde suntem și ce urmează? 

• Pilotarea normelor metodologice 

 

• Analiza legislaţiei 

 

• Aprobarea amendamentelor la legislaţie 

 

• Aprobarea normelor metodologice 

 

• Tranziția treptată a AIR spre EIP 

 



Elementele Cheie ale EIP 

• Definirea problemei 

• Stabilirea obiectivelor 

• Identificarea opțiunilor 

• Evaluarea impacturilor și recomandarea opțiunii 

• Implementarea 

• Monitorizarea și evaluarea 

• Consultarea 


