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HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 33  

din  11.01.2007cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate 

faţă de documentele de politici 

Regulile de elaborare şi cerinţele unificate 

    faţă de documentele de politici 

Regulile de organizare a procesului de 

elaborare a documentelor de politici 

Aprobarea şi monitorizarea executării 

documentelor de politici  

 



Ghidul metodologic pentru evaluarea ex ante a 

impactului politicilor publice,  
Partea I, Cancelaria de Stat 

 CE ESTE ANALIZA EX-ANTE?  

 DE CE ŢINEM CONT CÂND FACEM ANALIZA EX-ANTE? 

 ÎN CE FORMĂ PREZENTĂM ANALIZA EX-ANTE?  

 CARE SUNT INSTRUMENTELE APLICATE LA FIECARE ETAPĂ? 

0. PLANIFICAREA ANALIZEI  

1. DEFINIREA PROBLEMEI 

2. STABILIREA OBIECTIVELOR 

3. IDENTIFICAREA OPŠIUNILOR  

4. ANALIZA OPŠIUNILOR 

5. COMPARAREA OPŠIUNILOR ŞI SELECTAREA OPŠIUNII RECOMANDATE  

 CINE ESTE IMPLICAT ÎN ANALIZA EX-ANTE? 

 ANEXA. EXEMPLE DE TEHNICI CALITATIVE ŞI CANTITATIVE DE ANALIZĂ EX-

ANTE 

 

 



Ghidul metodologic pentru evaluarea ex ante a 

impactului politicilor publice,  
Partea II, Cancelaria de Stat  

 

  

 

 PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI 

ECONOMIEI  

 PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI 

EDUCAŢIEI  

 PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI 

JUSTIŢIEI  

 PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI 

MUNCII PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI 

 PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ A MINISTERULUI 

SĂNĂTĂŢII 

 

 

 

 



    GHIDUL METODOLOGIC  

cu privire la procesul decizional,  
Cancelaria de Stat, 2009 

Obiectiv: 

      Îmbunătăţirea structurii şi conţinutului 

politicilor publice, fortificarea legăturii 

dintre politici şi buget, perfecţionarea 

sistemului de monitorizare şi evaluare a 

politicilor              



GHIDUL METODOLOGIC  

cu privire la procesul decizional,  
Cancelaria de Stat, 2009 

CUPRINS: 

Tipurile documentelor de politici publice  

Etapele planificării politcilor publice  

Elaborarea, avizarea şi aprobarea politicilor 
publice  

Implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
politicilor publice  



Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului  

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale  
CUPRINS: 

Dispoziţii generale 

 Ierarhia, corelaţia şi clasificarea actelor normative 

 Interpretarea oficiala a actului normativ  

Aplicarea actului normativ în timp, spaţiu şi asupra unui 

cerc de persoane 

 Sistematizarea şi evidenţa actelor normative 

Reguli de iniţiere, elaborare, avizare şi consultare publică 

 Structura şi conţinul actului normativ 



Legea nr.780 din 27.12.2001 privind 

actele legislative 

CUPRINS: 

Categoriile de acte legislative  

Iniţierea elaborării actelor legislative  

Elaborarea proiectului de act legislativ  

Fundamentarea, avizarea,consultarea     

publică şi expertiza   

Structura şi conţinutul actului legislativ  

Interpretarea  actelor  legislative  



 

 

 

 

Surse: www.cancelaria.gov.md, www.rapc.gov.md, 

www.justice.md, www. actelocale.md 
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