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Elementele Cheie ale EIP 

• Definirea problemei 

• Stabilirea obiectivelor 

• Identificarea opțiunilor 

• Analiza impacturilor și recomandarea 
opțiunii 

• Implementarea 

• Monitorizarea și evaluarea 

• Consultarea 



EIP Informează Decizia 

• Statul trebuie să intervină doar când 
rezultatele (beneficiile) merită efortul 
(costurile) 
 

• Statul trebuie să găsească soluția cea mai 
ieftină pentru rezolvarea problem 

 
• Impacturile (beneficiile și costurile) trebuie să 

fie suficient de clare pentru a permite 
identificarea soluțiilor mai bune și mai rele 



Identificarea Impacturilor 

Tipuri de impact: 

• Economic 

• Fiscal  

• Social și asupra sărăciei  

• De mediu 

• Administrativ 

 

Caracteristicele impactului: 

• Pozitiv sau negativ (cost sau beneficiu) 

• Mare sau mic 

• Pe termen lung sau scurt 

• Distributiv 



Tipuri de impact 

• Economic: competitivitatea, fluxul comercial și 
investițional, costurile operaționale și de desfășurarea a 
afacerii, impact asupra ÎMM, etc. 

• Social: piața muncii, standardele și drepturile muncii, 
incluziunea socială și grupurile vulnerabile, sănătatea 
publică, educația, etc. 

• Ecologic: clima, transportarea și utilizarea energiei, 
calitatea aerului, apei, solului, biodiversitatea, flora, 
fauna, calitatea apei,  etc. 

• Fiscal: costul total al opţiunii, finanţarea opţiunii, 
impactul asupra veniturilor bugetare, costul net al 
opţiunii fără acoperire 

• Administrativ: aspectele implementării 

 

 

 

 



Impacturi Pozitive și Negative 

 

• Beneficii: pot fi câștiguri sau pierderi recuperate 

 

• Costuri: pot fi pierderi sau câștiguri ratate 

 



Exemple de beneficii: EIP – interzicerea 

fumatului din Marea Britanie 

• Decesuri prevenite în rândurile fumătorilor pasivi 

• Decesuri prevenite prin renunțarea la fumat 

• Cheltuielile Sistemului Public de Sănătate reduse 

• Absenteismul de la locul de muncă redus 

• Creșterea productivității (fumătorilor pasivi) 

• Beneficii de siguranță (accidente, incendii, 
traumatisme, etc.) 

• Reducerea cheltuielilor legate de deșeuri 



Exemple de costuri: EIP – interzicerea 

fumatului din Marea Britanie 

• Implementarea (schimbări în localuri) la locuri 
de muncă și în locuri publice 

• Impunerea 

• Campanii de educare/comunicare 

• Pierderi de venituri la buget din reducerea 
vânzărilor de țigări 

• Pierderi pentru companiile de tutun și vânzători 

• Pierderi de productivitate legate de pauze de 
fumat 



Impacturi mari și mici 

Principiul proporționalității: 
 

• Puneți accentul pe impacturi relativ mari 
(impacturi care afectează mai mulți oameni, 
sectoare mai importante, etc.) 

• Cu cât mai semnificativi pot fi impacturile, cu 
atât mai detaliat trebuie să fie evaluarea 
acestora 

• Ce faceți când nu găsiți date suficiente? 
Faceți presupuneri! 



Impacturi pe termen scurt și lung 

• Impact de o singura dată (exemplu: investiții în 
capacitățile administrative) 

 

• Impact pe termen scurt (legat de un fenomen 
temporar) 

 

• Impact pe termen lung sau permanent 
(exemplu: beneficii permanente anuale de la 
interzicerea fumatului în locuri publice) 

 



Impacturi specifice și distributive: 

Ghidul UE 
 

• Impacturi asupra diferitor grupuri sociale și 
economice: identificarea ‘câștigătorilor’ și ‘perdanților’ 
ajută să anticipați obstacolele în calea opțiunii și poate indica 
necesitatea schimbării designului pentru ameliorarea 
efectelor negative. Spre exemplu, o propunere poate fi 
benefică pentru consumatori dar afecta grav un sector 
economic. 
 

• Impacturi asupra inegalităților existente: comparați 
impacturile asupra grupurilor vulnerabile sau regiunilor 
diferite pentru a înțelege dacă opțiunile ar putea păstra 
inegalitățile existente neschimbate, înrăutăți sau îmbunătăți 
acestea. 



Tehnici analitice pentru criteriile decizionale 

Analiza Cost-Beneficiu (CBA) = Beneficii – Costuri 
 
Compară toate impacturile negative și pozitive pentru a 

răspunde la întrebarea dacă opțiunile trebuie să fie 
considerate, dacă acestea produc mai multe beneficii decât 
costuri. 

 
Analiza Cost-Eficacitate (CEA) =   
 
Compară costurile pe unitatea de măsură a beneficilor pentru 

diferite opțiuni și răspunde la întrebarea ce fel de acțiune  
(opțiune) trebuie întreprinsă pentru maximizarea 
rezultatelor. 

Costuri 

Efecte (vieți salvate, etc.) 



Exemplu de CEA:  

Crearea locurilor de muncă 

Costuri 

(MDL) 

Nr.  de locuri 

de muncă 

create 

Costuri pe 

loc de 

muncă creat 

(MDL) 

Optiunea 1 4 000 000 1 200 3333 

Optiunea 2 5 000 000 1 800 2778 

Optiunea 3 7 000 000 2 000 3500 



Elementele CBA 

 

• Identificarea beneficiilor potențiale 

 

• Cuantificarea și evaluarea costurilor și 
beneficiilor 

 

• Distribuirea costurilor și beneficiilor în timp 



Identificarea costurilor și 

beneficiilor 

• Stabiliți punctul de referință (evaluați situația 
existentă deoarece impacturile vor reprezenta 
schimbări ale acestei situații) 

 

• Luați în considerație situația ‘Status quo’ (pentru 
a înțelege dacă intervenția este necesară și 
pentru o comparație mai bună a opțiunilor) 

 

• Evitați dublarea impacturilor (nu adunați 
împreună efectele distributive) 



Cuantificarea și Evaluarea 

• În măsura posibilității, cuantificați (măsurați) impacturile 
utilizând diferite unități de măsură (kilograme, metri, etc.) 
 

• În măsura posibilității, estimați impacturile în aceiași unitate 
de măsură pentru a le putea adăuga și compara 

  
• Evaluarea în unități monetare se mai numește ‘evaluarea de 

piață’ sau ‘evaluarea economică’ 
 

• Dacă nu există valoarea de piață, estimați ‘disponibilitatea de 
a plăti’ (sau ‘disponibilitatea de a accepta compensație’) 
 

• Luați în considerație distribuția costurilor și beneficiilor în 
timp. Dacă distribuția este uniformă, puteți să folosiși 
impacturile anuale 



Distribuția efectelor în timp, 

calcularea Valorii Prezente Nete 

Anul 0 1 2 3 4 

Beneficii 0 0 0 1500 1500 

Costuri 1500 300 300 300 300 

Beneficii Nete -1500 -300 -300 1200 1200 

Coeficientul de 

discontare (rata 10%) 

1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 

Valoarea Prezentă 

Netă (discontată) -1500 -273 -248 901 820 

Beneficii Cumulative Nete = – 1500 – 300 – 300 + 1200 + 1200 = 300 

Valoarea Prezentă Netă = – 1500 – 273 – 248 + 901 + 820 = – 300  



Evaluarea Calitativă 

• Dacă este dificil de a evalua impacturile, descrieți-
le folosind alți indicatori 

 
• Puteți să folosiți așa informație ca: 

▫ Câți oameni vor fi afectați 
▫ Ce fel de oameni pot fi afectați, așa ca păturile 

vulnerabile, etc. 
 

• Efectele date pot fi caracterizate ca ‘mici’, ‘medii’ 
sau ‘mari’ pentru compararea și evaluarea 
impacturilor 



Analiza multicriterială 

Criteriile de evaluare Puncte 

(0 – 4) 

Pondere 

(0-1) 

Impact 

Opţiunea 1. Status quo 

Realizarea obiectivelor 0 0,4 0 

Beneficii  0 0,2 0 

Impact fiscal 0 0,1 0 

Impact administrativ  1 0,1 0,1 

Consultaţii  1 0,2 0,2 

Total  0,3 – impact redus 

Opţiunea 2. Transport public oferit de stat gratuit 

Realizarea obiectivelor 4 0,4 1,6 

Beneficii  2 0,2 0,4 

Impact financiar 2 0,1 0,2 

Impact administrativ  2 0,1 0,2 

Consultaţii  3 0,2 0,6 

Total  2,8 – impact mediu 



Exemplu de prezentare calitativă - Moldova 
Alternative Posibile avantaje Posibile dezavantaje 

1. A nu face nimic  Nu au fost identificate 1. Imposibilitatea evaluării 

trasabilităţii ouălor pe piaţa internă. 

2. Va fi un gol legislativ pe 

segmentul înregistrării 

întreprinderilor de creştere a găinilor 

ouătoare. 

3. Întreprinderile ce intenţionează un 

posibil export către ţările UE nu se v-

or conforma cerinţelor europene. 

2. Aprobarea 

„Regulamentului 

cu privire la 

modul de 

evidenţă al 

unităţilor de 

creştere a găinilor 

ouătoare”  

1. Elaborarea bazei legale noi şi 

aplicarea în practică a Directivei 

europene 2002/4 de înregistrare a 

unităţilor de creştere a găinilor 

ouătoare. 

2. Conformarea cerinţelor UE 

referitor la exportul ouălor 

3. Se va monitoriza mai uşor 

trasabilitatea ouălor pe piaţa 

interna 

Nu sunt identificate. 



Exemplu: CE EIP scheme de suport pentru fermieri 

Impact ecologic relativ asupra 

Calitatea apei Cantitatea 
apei 

Solul Biodiversitate 

Culturi 
neirigate 

    

Culturi 
irigate 

 -   -   -   -  

Porumb  0 -  0 -  0 -  

Legume 0 -  0 -  0 -  0 -  

Bumbac Referință 



Exemplu:  CE EIP la Propunerea de recomandare a 
Consiliului privind mediile fără fum de tutun 



Exemplu de prezentarea cantitativă: 

EIP privind interzicerea fumatului în MB 
Beneficii anuale mil. £ Op. 1 Op. 2 Op. 3 Op. 4 

a) Decesuri prevenite în rândurile 

fumătorilor pasivi 

75 350 0-350 150 -250 

d) Economii ale sistemului național 

de sănătate 

20 100 0-100 40-100 

... ... … ... ... 

Total beneficii 1289-1371 3374-3784 0-3784 2842-3616 

Costuri anuale mil. £ 

j) Impunerea -  5-13  0-20+  7-20 

l) Pierderi la buget 428 859 0-859 859 

m) Pierderi industria tutunului 43  97  0-97  86-97 

… ... … ... ... 

Total coturi 766 1660-1668 0-1674 1538-1675 

Beneficii nete 523-605 1714-2116 0-2110 1304-1941 



Combinarea prezentării cantitative și calitative (analiza 

cost-beneficiu) Exemplu: EIP Legea jocurilor de noroc, MB 

Opțiunea 1 

status quo  

Opțiunea 2  

Implementarea legii jocurilor de noroc 2005  

Costuri totale 

pe an  

Nu vor fi costuri 

adiționale 

£1.9 – 2.6 milioane 

Total beneficiu 

pe an 

Nu vor fi 

beneficii 

adiționale 

  

 

• Mai multe oportunități de muncă 

• Sporirea veniturilor ca rezultat al paginilor internet 

adiționale localizate în MB și utilizarea acestora de către 

nerezidenții 

• Reglementare îmbunătățită 

• Oferirea unei alegeri, informații și protecției mai bune 

pentru consumatori 

Alte costuri • Contribuții voluntare către Fondul de responsabilitate în 

domeniul jocurilor de noroc 

• Soft adițional pentru protecția consumatorilor vulnerabili 

și prevenirea crimelor 

• Instruire pentru identificarea problemelor în jocurile de 

noroc 



Prezentarea rezultatelor și 

recomandarea opțiunii 

• Rezultatele analizei trebuie să fie descrise clar și 
explicate 

• Sursele de date trebuie să fie prezentate pentru a oferi 
credibilitate 

• Cuantificați impacturile (costurile și beneficiile) în 
măsura posibilității 

• Prezentați rezultatele în formă tabelară 

• Recomandați opțiunea/opțiunile preferate în baza 
analizei impactului și argumentați alegerea 



Linkuri cu exemple de analize a 

impactului 

• Lista analizelor impactului Comisiei Europene: 

 http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carr
ied_out/ia_carried_out_en.htm 

• Biblioteca AI din Marea Britanie: 
http://www.ialibrary.berr.gov.uk/ 

• Rețeaua Europeană pentru Buna Reglementare, 
baza de date cu analize a impactului evaluate (30 
de țări) http://www.enbr.org/diadem.php 


