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Etapele de elaborare a 

documentelor de politici sînt 

următoarele: 

a) identificarea problemei; 

b) colectarea şi analiza informaţiei; 

c) formularea propunerii de politici, cu definirea problemei, obiectivelor 
politicii, beneficiarilor şi scenariilor de implementare; 

d) efectuarea analizei de impact pentru scenariile de politici (analiza 
SWOT); 

e) consultarea scenariilor de politici  şi a exhaustivităţii riscurilor pe 
verticală în cadrul instituţiei iniţiatoare şi la nivelul unităţilor de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din instituţiile vizate pe 
orizontală; 

f) formularea documentului de politici; 

g) consultarea lărgită şi avizarea documentului; 

h) definitivarea şi prezentarea spre aprobare a versiunii finale; 

i) formularea cerinţelor faţă de rapoartele de monitorizare; 

j) aprobarea actului documentului de politici; 

k) monitorizarea şi evaluarea implementării documentului de politici. 
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Cinci tipuri de 

documente de politici publice 

 Concepţia, 

 Strategia, 

 Programul, 

 Planul de acţiuni. 

 Propunerea de politici 
publice. 
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Ce este un plan de acțiuni? 

• Un document? 

• Un set de idei? 

• O cale coordonată de urmat? 

• Un buget? 

• O analiză? 

• Un document de politici? 

• Un proces? 

• Un mod de a gîndi? 
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Tipul Exemple  Care este scopul? Cînd acestea sune elaborate?  

Directive 
De ex. RAP, 

prevenirea 

corupţiei, 

integrarea 

societăţii, 

economia 

Elaborate pentru domeniul de politică mai vast de iniţiere a 

politicii noi sau atunci când politica existentă trebuie să fie 

schimbată substanţial. 

Programe Elaborate pentru a implementa directivele aprobate de 

către Guvernul unde directivele se referă la problemele 

inter-sectoriale Plan 

Concept 

De ex., 

beneficii 

sociale, 

reforma 

salarială 

Document elaborat înaintea elaborării actului juridic: 

1. Asigurarea luării deciziei privind anumite probleme; 2.Cînd 

există cîteva soluţii diferite şi nici una din acestea nu este 

determinată în directivele politicii aprobate, 

3. Atunci cînd este nevoie de un acord conceptual privind 

conţinutul unui act juridic anumit 

Strategii 

instituţionale 
Ministere  

document  ce asigură planificarea pe termen mediu a 

activităţilor şi bugetării instituţiei administraţiei publice 

Rapoarte 

informative 

Elaborate pentru a raporta privind politicile existente / 

expirate sau problemele politicii noi 

Tipurile de documente 

de planificare 
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Documente de planificare 

strategică  

• Documente de planificare a politicilor: 

 - Concepția 

 - Strategia 

 - Programul 

 - Planul 

• Documente de planificare a bugetului: 

 - CBTM 

 - Legea bugetului de stat 
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Planul 

• reprezintă un document de programare, în 

care sînt trasate sarcini concrete pe 

termen scurt într-un anumit domeniu, 

elaborat în conformitate cu documentele 

de politici, inclusiv a Programului 

Guvernului.  
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Strategia cheie pentru Europa 
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Sistemul de planificare a dezvoltării 

naţionale: viziune ierarhică şi de timp 

T 
I 
M 
P 
U 
L 
 

Viziunea 
 dezvoltării pe termen lung 
“Modelul de Dezvoltare din 
Letonia: În primul rînd 

oamenii” 

Planificarea dezvoltării pe 
termen lung 

 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a RM 2020” 

Planificarea dezvoltării pe termen mediu 
PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE  A RM 

2011-2016 
CADRUL NAŢIONAL DE LUCRU DE REFERINŢE STRATEGICE 

2007-2013 

Planificarea pe termen scurt 
Strategii sectoriale şi planuri de acţiune 
Strategiile instituţionale ale ministerelor de ramură 
etc.  

> 10 ani 

10 ani 

5 ani 

1-3  
ani 
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Misiunea Autorității 

Prioritatea pe 
termen mediu 1 

Prioritatea pe 
termen mediu 2 

Prioritatea pe 
termen mediu 3 

Structura PDI 

Scopul programului Scopul programului 

Obiectivu

l 1.1 

Obiectivul 

1.2 

Obiectivu

l 1.3 

Obiectivul 

2.1 

Obiectivul 

2.2 

Obiectivul 

2.3 

Planul de dezvoltare a capacităților 
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Strategii orientate spre probleme vs. 

orientate spre scop 

VIZIUNE PE 

TERMEN 

LUNG 

Obiective 

Rezultate 

Perioada de 

timpul 

Impact 

Termen mediu Termen lung  Termen scurt 

Sarcini 

Rezultate 
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Termen scurt vs. termen 

lung 

Sunt riscuri clar stabilite asociate cu planificarea pe 

termen scurt 

 

 

 

 

 

 

 

Odată cu creșterea perioadei de planificare, abilitatea de 
a controla evenimentele și a prezice modificările de 

mediu, scade dramatic. Planurile pe termen lung nu pot 
fi înfăptuite cu exactitate, scopul acestora este de a 

indica direcția. 
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Avantajele și dezavantajele 

planificării strategice 

Avantaje (+) 

• Orientare pe termen lung 

• Orientat pe rezultate 

• Responsabilitate 

• Beneficii eficiente 

• Utilizarea eficientă a diferitor 

resurse 

• Posibile îmbunătățiri ale 

performanței 

• Coordonarea și integrarea 

diferitor sisteme 

Dezavantaje (-) 

• Complexitate 

• Solicită resurse, capacitate și 
consecvență treptată 

• Rezultatele nu sunt evidente în 
timp scurt 

• Îmbunătățirile performanței nu 
sunt automate 

• Face greșeli evidente 

• Execută orientări pe termen 
scurt 

• Evenimentele pe termen lung 
sunt imposibil de prezis 
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Sistemul de planificare strategică: 

viziunea procesului  

Elaborarea 
politicii 

Identificarea 
problemei 

Aprobarea 
politicii 

Implementarea 
politicii  

Monitorizarea 
politicii 

Evaluarea politicii 

Elaborarea 
legislaţiei 

Elaborarea 
programului  

Planificarea 
acţiunii 

Decizii de aprobare 

Decizii de finanţare 

Ajustarea politicii 

Programe de 
buget 

Planificarea 
politicii 
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FACTORII IMPLICAȚI 

• Parlamentul 

• Guvernul 

• Comitetul interministerial pentru planificare 

strategică 

• Cancelaria de Stat  

• AAPC  

• Societatea civilă 
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Elaborarea planului include 

două etape:  

 elaborarea structurii 

conceptuale a planului 

 formularea conţinutului 

sarcinilor planificate.  



www.themegallery.com 

Planul trebuie să includă: 

 

a) obiectivele; 

b) acţiunile practice, întreprinse pentru 
atingerea obiectivelor stabilite; 

c) termenele de realizare a acţiunilor; 

d) costurile aferente implementării; 

e) responsabilii pentru implementare; 

f) indicatorii de progres; 

g) procedurile de raportare şi evaluare. 
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I. Misiunea 

II. Profilul autorității 

III. SWOT 

IV. Priorități pe termen mediu 

V. Programe și obiective 

 Obiective (instrumente, perioada, 

responsabil, capacități necesare, indicatori 

de performanță, ținte) 

V. Planul de dezvoltare a capacităților 

VI. Monitorizare și evaluare 

Structura PDI 
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De la viziune spre implementare 

• Convenind asupra faptului că  elaborarea agendei 

este relevantă pentru întreaga națiune, dar 

realizarea acesteia este un proces complicat 

• Elaborarea viziunii și a scopurilor asociate cu 

aceasta în măsura în care să permită măsurarea 

progresului este și mai complicată 

• Asocierea scopurilor, obiectivelor cu resursele 

este într-adevăr complicată 

• Iar, implementarea viziunii cu resurse limitate este 

cea mai complicată dintre toate. Dar asta este 

esența planificării strategice.  
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Rolul factorilor implicați 

în procesul de planificare 

strategică 

Parlamentul – ia decizii la nivel legislativ, adoptă 

politicile de importanță majoră pentru țară; 

 

Guvernul – ia deciazii la nivel executiv, aprobă 

politicile sectoriale, inter-sectoriale și naționale; 

 

Comitetul interministerial pentru planificare 

strategică – coordonează procesul de planificare 

strategică desfășurat de Guvern 
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Rolul factorilor implicați 

în procesul de planificare strategică 
 

Cancelaria de Stat – coordonează 

procesul de planificare a politicilor publice 

si de elaborare a documentelor de politici; 
 

AAPC – elaborează documentele de politici 

și planifică strategic politicile; 
 

Societatea civilă – susține procesul de 

planificare strategică prin intermediul 

consultarilor, dezbaterilor, etc. 
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Cadrul juridic al sistemului de 

planificare strategică  

în Republica Moldova 

• Hotîrărea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 

cu privire la regulile de elaborare și cerințele 

unificate față de documentele de politici; 

• Legea nr.847-XIII din 24.05.1996 privind 

sistemul bugetar și procesul bugetar 

Proiecte 

• Ghidului metodologic privind procesul decizional 

• Setul metodologic unic privind elaborarea 

bugetului 
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De ce avem nevoie de  

planuri strategice ale instituţiilor? 

 

• Claritate la  nivelul instituţiei – mandat, viziune, 
direcţii de acţiune 

• Colectarea documentelor de politici publice cu 
referire la aria de responsabilitate a instituţiei 

• Comunicare interdepartamentală 

• Eficientizarea şi raţionalizarea instituţională 

• Management orientat spre obiective  

• Utilizarea eficientă a resurselor financiare – 
obiective, rezultate, indicatori 

• Responsabilizare 
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Vă mulțumesc 

pentru atenție! 


