
Sesiunea 7. 

Analiza părților interesate și 

consultarea 

 



Elementele Cheie ale EIP 

• Definirea problemei 

• Stabilirea obiectivelor 

• Identificarea opțiunilor 

• Analiza impacturilor și recomandarea opțiunii 

• Consultarea 

• Implementarea 

• Monitorizarea și evaluarea 



• Definiție: 
 

 
 

 

Un proces de comunicare între cetăţeni, asociaţii ale acestora, alte 

părţi interesate, pe de o parte şi autorităţile publice, pe de altă 

parte, în rezultatul căreia ambele părţi sînt informate şi pot 

influenţa procesul decizional.  

 

Ce este consultarea??? 



• Asigură un proces mai bun de elaborare a politicilor publice  

• Are ca rezultat îmbunătăţirea proiectul de decizie elaborat 

• Modalitate mai efectivă de colectare a  informaţiilor necesare  

• Asigură implicarea tuturor părților interesate/afectate de problema 

respectivă 

• Poate evidenţia unele probleme încă de la etapa iniţială, permiţînd 

corectarea unor acţiuni pînă la elaborarea politicii propriu-zise 

• Permite obţinerea unui consens în cazul unor divergenţe de opinie și 

asigură o mai mare legitimitate soluției finale 

• Marește nivelul de încredere a societății față de acțiunile și deciziile 

Guvernului 

De ce, consultarea??? 



Sfaturi pentru planificarea consultării... 

1. Planifică consultarea din timp 

2. Identifică părțile interesate 

3. Elaborează documentul ce urmează a fi consultat 

4. Selectează modalităţile de consultare 

5. Proiectează în timp acţiunile legate de procesul de consultare 

6. Estimează costurile consultării (publicare în mass-media, 

editare a materialelor informative, expediţie, contractare a 

moderatorilor, arenda spaţiilor de desfăşurare a 

întrunirilor etc.) 

 



 

1. Consultarea propriu-zisă 

2. Analiza recomandărilor prezentate, examinarea acestora şi 

întocmirea sintezei recomandărilor; 

3. Definitivarea opțiunii recomandate(soluției) luînd în considerare 

propunerile acceptate; 

4. Informarea părţilor interesate despre rezultatele consultării 

(feedback). 

 

 

Desfășurarea consultării... 



Consultarea este diferită pentru fiecare etapă EIP 
   Paşii EIP Obiective Metode utilizate 

Definirea 
problemei 

Analiza situaţiei curente 

Identificarea factorilor 
interesaţi 

Consultare informală 

Consultarea experţilor 

Sondajele grupurilor 
vulnerabile 

Selectarea 
opţiunilor şi 
evaluarea 
impactului 

Evaluarea opţiunilor 

Colectarea datelor 

Teste de evaluare şi Focus grup 

Consultarea oficială a 
documentului 

Comunicare şi comentarii 

Efectuarea analizei 
şi definitivarea 
propunerii 

Minimizarea 
constrîngerilor şi 
menţinerea beneficiilor 

Audieri şi alte metode de dialog 

Monitorizarea 
acțiunilor în 
proces de realizare 

Costurile de 
implementare 

Atingerea indicatorilor 

Focus grup 

Linii ferbinţi 



• Reprezintă oare părţile consultate toate interesele? 

•  ‘Interni’ Vs ‘Externi’ 

▫ Exemple 

 Grupurile vulnerabile 

 Grupurile care vor fi afectate de viitoarea reglementare 

• Evitarea devierilor prin consultare 

▫ Lobby și consultarea 

▫ Grupurile de interese 

Identificarea părților interesate 



• cetăţenii,  

• asociaţiile obşteşti constituite în corespundere cu legea; 

• sindicate; 

• asociaţii de patronat;  

• partide şi alte organizaţii social-politice; 

• mijloace de informare în masă; 

• reprezentanţi ai mediului de afaceri; 

• etc.  

Cine poate fi parte interesată? 



• Categoriile de cetăţeni sau grupuri de cetăţeni afectaţi de 

proiect  

• Interesul/preocuparea părţilor interesate pentru 

subiectul pus în discuție 

• Măsura în care vor putea contribui calitativ la 

îmbunătăţirea opțiunilor 

Criterii pentru identificarea părţilor 
interesate 



Matricea părţilor interesate 

Importanţă înaltă/Influenţă 
mică 
  
Reprezintă o prioritate şi vor 
necesita atenţia deosebită 
pentru a-şi proteja interesele. 
 

Importanţă înaltă/Influenţă 
mare 
  
Câştigarea şi menţinerea 
sprijinului lor este esenţială, 
deci se va acorda atenţie 
deosebită consultării acestui 
grup. 

Importanţă joasă/Influenţă 
mică  
  
Nu vor fi direct vizaţi de această 
activitate, dar ar putea fi necesar să 
existe un anumit grad de 
monitorizare  

Importanţă joasă/Influenţă 
mare 
  
Nu sunt vizaţi, dar interesele nu pot 
fi ignorate, sunt puternice  

Influență mică Influență mare 
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Exemplu – 
reforma sistemului de pensii 

Importanţă înaltă/Influenţă 
mică 
  
•Pensionarii 
•Muncitorii 
 

Importanţă înaltă/Influenţă 
mare 
  
•Sindicatele 
•Ministerul MMPSF 

Importanţă joasă/Influenţă 
mică  
  
•CNAS 
•Poșta 

Importanţă joasă/Influenţă 
mare 
  
•Ministerul finanțelor 
•Patronatele 
 

 
 



Opinia cetăţenilor 

Opinia experţilor 

Grupuri de lucru permanente 

Grupuri de lucru ad-hoc 

Dezbateri publice 

Audieri publice 

Sondaj de opinie 

Referendum 

Adunarea comunităţii 

Adunări de cartier 

Focus-grup 

Discuţii bilaterale 

Grupuri tematice pe reţele de 

socializare 

Etc. 

Modalităţi de consultare 



• Proceduri obligatorii 

 plasarea anunţului şi proiectului de decizie pe pagina web oficială a 

autorităţii publice 

 afişarea anunţului şi proiectului de decizie la sediul acesteia, într-un 

spaţiu accesibil publicului  

 difuzarea anunţului despre consultarea publică a unui proiect de 

decizie în mijloacele de informare în masă centrale sau locale 

 solicitarea opiniei cetăţenilor 

Desfăşurarea consultărilor publice – Legea 
privind transparența în procesul decizional 



Desfăşurarea consultărilor publice – Legea 

privind transparența în procesul decizional 

• Proceduri adiţionale 

 solicitarea opiniei experţilor, reprezentanţi ai părţilor 

interesate 

 organizarea audierilor publice 

 dezbateri publice  

 grupuri de lucru  

 sondaje de opinii 

 referendum  

 



• Cine a fost consultat? 

• Timpul acordat pentru prezentarea comentariilor 

• Principalele constatări ale procesului de consultare 

• Identificarea celor care cel mai probabil vor pierde sau vor 

câştiga în rezultatul politicii propuse 

• Dacă grupurile vulnerabile şi sărace au fost consultate 

• Denumirile organizaţiilor consultate trebuie să fie enumerate 

şi rezumatul opiniilor lor trebuie să fie prezentat 

Rezultatele consultării în EIP 



Activă 

• Grupuri consultative, comitete, 

audieri publice, 

• Consultaţii informale 

• Focus grupuri 

• Comentariile colegilor 

• Sondajele 

 

 

Pasivă 

• Circulaţia documentului pentru 

notificare şi comentarii, 

• Publicarea, inclusiv pe pagina web 

Consultarea activă vs pasivă 



 

• Excesele consultării 

▫ Exagerarea cu consilii consultative, chestionare etc. 

• Extenuarea prin consultare 

▫ Pentru  a evita extenuarea este necesară ajustarea consultări după 

situație, prin întrebări, focusări, provocări etc. 

Limitele/pericolele consultării politicilor 



• proiectele de decizii ce conţin informaţii oficiale cu accesibilitate 

limitată (art.7 al Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul 

la informaţie) 

• proiectele de acte normative şi administrative care au ca obiect 

modificarea actelor în vigoare sub aspect redacţional, fără a schimba 

conceptul sau impactul acestora 

• proiectele de acte administrative cu caracter individual, care nu au 

impact economic, de mediu şi social 

• proiectele de decizii adoptate în regim de urgenţă (art. 14 al Legii 

nr.239-XVI din 13.11.2008 ) 

 

Nu se consultă public 



• Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional  

• Legea privind accesul la informaţie nr.982-XIV din 11.05.2000 

• Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19.06.2006 „Privind paginile 

oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet”  

• Hotărîrea Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 “Cu privire la acţiunile 

de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional”  

• Hotărîrea Guvernului nr.11 din 19.01.2010 “Cu privire la crearea 

Consiliului Naţional pentru Participare” 

Cadrul normativ  



• Guvernul RM – instituirea Consiliului Naţional pentru 

Participare 

• Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – 

semnarea memorandumului de cooperare, 

memorandumului de înţelegere cu un șir de ONG 

• CCCEC – crearea Consiliului civil pentru monitorizarea 

activităţii CCCEC 

Practici de cooperare cu societatea civilă 



 

Obiective principale:  

• participarea în procesul de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor 

naţionale 

• crearea cadrului instituţional de consultare la nivelul autorităţilor publice 

centrale.  

Consiliul național pentru participare 



Consiliul național pentru participare 

Atribuţii: 

• prezintă comentarii şi propuneri pe marginea iniţiativelor şi documentelor 

de politici. Comentariile şi propunerile consiliului sînt făcute publice;  

• informează Comitetul interministerial pentru planificare strategică despre 

implicarea părţilor interesate în elaborarea, implementarea, monitorizarea 

şi evaluarea politicilor publice;  

• elaborează rapoarte anuale privind participarea părţilor interesate în 

procesul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor, precum şi 

cadrului instituţional de consultare. 

 



 
     


