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PRIORITĂŢILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU  

 
Logica metodologică a PDS se bazează pe accentul primar asupra Obiectivelor PDS. 
Aceste obiective însă derivă dintr-un cadru de politici mai amplu – care oferă 
”frontierele” în limitele cărora Obiectivele din PDS pot fi formulate. Cadrul de politici 
include toate priorităţile de politici naționale relevante pentru autoritate pe termen mediu 
(Priorităţile de politici pe termen mediu) care sînt stabilite în documentele de politici 
strategice la nivel naţional (de ex. Programul de activitate a Guvernului, Strategia 
Naţională de Dezvoltare etc.). Unele priorităţi de politică, considerate vitale pentru 
activitatea unei autorităţi, pot fi identificate şi în alte documente, aşa cum sînt acordurile 
internaţionale, documentele UE etc., chiar dacă sînt de negăsit în acelaşi timp în 
documentele naţionale.   
Este important de menționat că autoritățile trebuie să selecteze doar acele priorități de 
politici pe termen mediu care sînt relevante pentru ei și, în caz de necesitate, să le 
specifice (vezi mai jos). 
 
Mai mult decît atît, Cadrul de politici include Programele, care de regulă includ toate 
activităţile principale într-un anumit sector de politici. Programele, de regulă, se referă la 
un anumit sector, impunînd necesitatea selectării de către autoritate a acelor secţiuni 
care sînt relevante acesteia, de ex. care este contributia nemijlocită a autorității la 
atingerea scopului general al programului sectorial. În cazul în care Programele sînt 
complexe, ele pot fi divizate în Sub-programe. La capitolul Programe reflectăm în primul 
rînd Scopul acestuia. Scopul este un obiectiv general care ţine de întregul sector, şi 
aşadar poate fi destul de general sau nu suficient de specific.  
 
Descrierea programelor şi subprogramelor în PDS va fi una mai generală, menţionînd 
doar scopul, partenerii implicați și rolul autorității în realizarea programului (lider sau 
adițional).  
 
În același timp, atunci cînd vorbim despre includerea priorităţilor de politici pe termen 
mediu în PDSul unei autorităţi, ne referim doar la procesul de identificare și, eventual, 
de specificarea priorităților naționale existente și relevante pentru autoritate. Totuși, 
există cîteva chestiuni care urmează a fi luate în considerație.  
 
În primul rînd, ar putea exista prea multe Priorităţi de politici pe termen mediu care ţin 
de autoritate - și multe din ele să indice aceeași prioritate, dar formulată diferit și să fie 
parte a diferitor documente. În al doilea rînd, s-ar putea întîmpla ca Priorităţile de politici 
pe termen mediu să fie denumite în alt mod în diferite documente. Principalele criterii 
pentru identificarea lor ar fi următoarele: 

- Ele sînt definite general (de obicei cel mai general obiectiv posibil); 
- Ele sînt relevante pentru nivelul național/de stat/guvernamental (nu sectorial – 

asa cum sînt Scopurile programelor sau la nivelul unei singure autorități – așa 
cum sînt Obiectivele PDS); 

- Ele se referă la o perioadă de cel puțin 3-5 ani (nu se restricționează doar la 
perioada PDS, așa cum este în cazul Scopului programului) 
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Paşii metodologici recomandabili în stabilirea Priorităţilor de politici pe termen mediu 
sînt următoarele: 
 

1. Identificarea Priorităţilor de politici pe termen mediu în toate documentele, chiar 
dacă sînt denumite diferit. 

2. Compilarea acestora într-o listă şi consolidarea ei prin excluderea suprapunerilor, 
și gruparea priorităților similare din diverse documente.  

3. Comasarea priorităților similare și spcificarea acestora – prin indicarea aspectului 
specific care se referă la autoritate, reieșind din misiunea acestuia. 

4. Verificarea dacă formularea Priorităţilor de politici pe termen mediu este suficient 
de clară şi are sens. 

 
Atunci cînd comasați, specificați și reformulați prioritățile, făceți-o cu precauție – 
formularea finală în nici un caz nu trebuie să schimbe esența, sensul sau 
scopulformulării originale. Dacă stați la dubii, verificați explicația priorității de politici 
originale (formulate în documentele naționale) și vedeți dacă aceasta este în 
concordanță cu formularea finală. 
 
Prioritățile de politici pe termen mediu pot fi găsite în următoarele documente: 

1. Strategia Națională de Dezvoltare 
2. Programul de Activitate al Guvernului 
3. Relansăm Moldova – Prioritățile de dezvoltare pe termen mediu 
4. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
5. Acordul de Asociere/Memorandumuri/Tratate internaționale la care Republica 

Modlova este parte, etc. 
 

Rezultatele vor fi prezentate în forma următorului tabel 
 

Prioritatea de politici pe termen mediu Sursa 
  

  

  

 
La compartimentul ”Sursa” se va indica documentul în care a fost găsită Prioritatea de 
politici pe termen mediu sau în care se face cel puţin o referire la aceasta. Totodată, în 
acest compartiment trebuie să se indice și formularea originală a priorității, în cazul în 
care prioritatea de politici pe termen mediu pentru autoritate a fost specificată sau 
reformulată. 
 
De exemplu, pentru Ministerul Sănătății: 
 

Prioritatea de politici pe termen mediu Sursa 
Reformarea sistemului de ocrotire a sănătății în 
vederea asigurării serviciilor de sănătate publică, 
medicale și farmaceutice de calitate 

1. Programul de activitate al 
Guvernului RM (servicii 
publice de calitate)  

 

Reducerea mortalității infantile și combaterea 
HIV/SIDA 

2. Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului 
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Notă pentru instituțiile subordonate: 
Instituția subordonată urmează să includă Prioritățile de Politici pe Termen Mediu cu 
aceeași formulare ca și în PDS al autorității în subordinea căreia aceasta se află. 
Totodată, ea urmează să includă doar prioritățile care sînt relevante pentru misiunea 
instituției.
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PROGRAMELE  
 
Ca şi în cazul Priorităţilor de politici pe termen mediu, Programele deja există la 
momentul elaborării PDS – tot ce putem face e să le reformulăm puțin (deși în unele 
cazuri este vorba de crearea unor Programe noi – vezi mai jos).  
 
Principala dificultate în procesul dat ţine de identificarea nu doar a Programului 
/Programelor pentru care autoritatea acţionează în calitate de “lider”, dar şi pe acela la 
realizarea căruia contribuţia autorităţii urmează să fie considerabilă. Cu alte cuvinte, 
PDS trebuie să includă toate Programele în realizarea cărora autoritatea este implicată 
fie în calitate de lider, fie în calitate de partener.  
 
Programul se definește ca un domeniu de politici la nivel sectorial. El diferă de 
Prioritățile de Politici pe Termen Mediu prin faptul că programul se referă doar la un 
singur sector sau sub-sector. El diferă de Obiectivele PDS, prin faptul că realizarea 
Programelor poate fi efectuată doar prin implicarea mai multor autorități/instituții. Cel 
mai important e că programul trebuie definit ca un domeniu – nu ca un obiectiv. 
 
Obiectivul (strategic) al unui (sub)Program este denumit Scopul (sub)Programului - și 
urmează a fi formulat ca un obiectiv, chiar dacă este deseori general și mai puțin 
concret decît un Obiectiv PDS. Scopul trebuie să se refere strict la perioada PDS, cu 
alte cuvinte se așteaptă ca scopul să fie realizat pînă la finele perioadei de 
implementare a PDS. Un singur scop se referă la activitatea mai multor autorități. 
 
Una din particularităţile priorităţilor de politici pe termen mediu este faptul că acesta 
poate fi realizat doar în cadrul unor relaţii de parteneriat, care de regulă sînt cunoscute 
drept „rezultate”, ceea ce înseamnă că există autorităţi, instituţii şi organizaţii care 
conlucrează în vederea realizării unor obiective şi priorități pe termen mediu comune. 
Fiecare din aceste entităţi are rolul de a atinge obiective la nivel practic („produse”), 
realizarea cărora trebuie să ducă la atingerea „rezultatului”. Aşadar, deşi cineva trebuie 
să-şi asume rolul de lider în coordonarea întregului proces şi asigurarea calităţii 
acestuia, responsabili pentru „rezultatul” final vor fi toate entităţile implicate în realizarea 
acestuia. În mod similar, toţi partenerii vor fi responsabili pentru eşecul de a realiza 
acest „rezultat”. 
 
În contextul PDS ”efectul/rezultatul final” este Scopul Programului - și ”produsele” sînt 
Obiectivele PDS. Cu alte cuvinte fiecare autoritate este pe deplin responsabilă de 
realizarea Obiectivelor sale din PDS, dar nu poartă răspundere deplină pentru 
realizarea Scopului Programului. Astfel, înaintea formulării Obiectivelor PDS (și relației 
acestora cu scopul programului) trebuie să fie foarte clar care este rolul altor parteneri și 
cum se corelează obiectivele diferitor parteneri.   
 
Programele pot fi găsite în documentele sectoriale, fiind denumite diferit, dar totodată 
pot fi identificate în Programul de Activitate al Guvernului sub denumirea de Obiective 
de guvernare. 
Majoritatea Programelor sînt deja incluse în Planurile strategice de cheltuieli sectoriale 
din Cadrul de Buget pe Termen Mediu, care la rîndul lor sînt în concordanţă cu 
Strategia Naţională de Dezvoltare şi alte documente asociate. Aşadar, în majoritatea 
cazurilor, eforturile se vor rezuma la copierea denumirii Programelor din Planurile 
strategice de cheltuieli sectoriale – cu o posibilă reformulare/specificare. Cu toate 
acestea, ar putea exista şi Programe care, chiar dacă lipsesc în Planurile strategice de 
cheltuieli sectoriale, trebuiesc incluse în PDS. Aceasta include Programele sau oricare 
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alte obiective sectoriale care sînt incluse în orice document sectorial oficial (strategie, 
program, concept, etc.) În cele din urmă, autoritatea poate formula programe noi dacă 
careva activități pe care aceasta le planifică să le realizeze nu sînt acoperite de 
documentele de politici existente. Totodată, dacă este vorba de un program nou – 
autoritatea care îl elaborează urmează să aducă la cunoștința tuturor partenerilor 
scopul programului și obiectivele acestuia în vederea primirii acceptului/aprobării din 
partea lor – după care toți partenerii va trebui să includă acel program (cu scopul 
programului menționat exact în modul în care a fost formulat inițial) în PDS sale. 
 
Iată care ar fi următorii paşi în stabilirea Programelor: 
 

1. Identificarea Programului în realizarea căruia autoritatea este “lider”, a Scopurilor 
şi Sub-programelor acestuia (dacă există) 
 

2. Identificarea Programelor și sub-programelor care prevăd implicarea autorității în 
calitate de partener. 
 

3. Specificarea/reformularea scopului Programului, în caz de necesitate – dar 
numai cu acordul tuturor partenerilor (în cazul autorității-lider) sau cu autoritatea-
lider (în cazul autorității-partener) 

Scoprile Programelor pot fi specificate /reformulate atunci cînd nu sînt clare, 

suficient de specifice, sau în cazul în care sînt două sau mai multe scopuri de 

programe în diverse documente care se referă la același Scop. Totodată, în 

procesul specificării/reformulării Scopului Programului esența formulării originale nu 

trebuie să fie afectată. 

Odată formulate, toate PDS ale tutror partenerilor incluși într-un program particular 

trebuie să aibă formulare identică (a denumirii programului și a scopului acestuia). 

4. Verificarea dacă există careva programe adiționale care urmează a fi create și în 
așa caz – elaborarea lor. 

La această etapă este crucial ca autoritatea care a elaborat un program nou să 
informeze toți partenerii care se planifică să fie implicate – ei la fel vor trebui să 
includă programul respectiv în PDS lor - și să se asigure de acceptul acesteia. 

 
5. Verificarea dacă Scopurile programelor sîntrealistice pentru perioada de 3 ani, cu 

alte cuvinte dacă acestea vor putea fi realizate pînă la finele perioadei de 
implemebntare a PDS. 

Acest ultim pas ar trebui să ne ajute să evităm Scopuri care de fapt se referă la o 
perioadă mai lungă de implementare sau doar reprezintă proces continuu. În cazul 
scopurilor pe termen lung – ele ar putea fi reformulate pentru a arăta în ce măsură 
se așteaptă ca acest scop să fie realizat în perioada de 3 ani (de ex. Prima fază, 
inițierea, crearea cadrului normativ etc.) 

  
 
Este important de menţionat că în unele cazuri Scopurile programului nu sunt doar 
formulate, dar şi explicate în detaliu: fie Scopul programului este urmat de o explicaţie 
lungă, sau însuşi Scopul este formulat în cîteva propoziţii. În cazul PDS, va fi utilizată 
doar partea principală a Scopului, şi nu explicaţia acestuia. Mai mult decît atît, deşi 
deseori în Programe se includ indicatori (şi chiar activităţi), aceştia nu vor fi incluşi în 
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PDS pentru că monitorizarea şi evaluarea PDS se va baza doar pe Obiectivele din 
PDS. 

 

Relaţiile de parteneriat 
 
Parteneriatele pot fi diferite: între autorităţi, între autorităţi şi alte instituţii şi organizaţii 
publice, între autorităţi şi alte organizaţii neguvernamentale, între instituţiile şi 
organizaţiile internaţionale şi locale etc.  
Parteneriatele pot fi formale sau neformale, dar întotdeauna trebuie să fie explicite, 
ceea ce înseamnă că toţi partenerii trebuie să cunoască (şi să accepte) scopul 
parteneriatului, precum şi rolurile şi responsabilităţile proprii în cadrul acestuia. Nu este 
necesar ca vreun acord de parteneriat să stea la baza unei relaţii de parteneriat.  
 
Parteneriatele nu trebuie doar să existe; ele trebuie să fie stabile şi eficace, şi să se 
bazeze pe următoarele: 

- Delimitare clară a rolurilor şi responsabilităţilor 
- Înţelegere comună a “rezultatului” general şi a scopului stabilirii relaţiilor de 

parteneriat. 
- Existenţa unui mecanism de coordonare, monitorizare şi evaluare a partneriatului 
- Fiecare partener urmează să realizeze obiectivele care se aşteaptă de la el 

(ceea ce impune necesitatea ca fiecare partner să aibă capacitate suficientă 
pentru aceasta).  

 
În PDS vor fi incluse doar parteneriatele vitale pentru realizarea scopurilor 
(sub)programului. Unii parteneri pot să nu existe la momentul elaborării PDS (să nu 
existe un parteneriat durabil, stabil şi eficace, precum este menţionat mai sus), dar ei 
totuşi trebuie incluşi (şi “crearea parteneriatelor” poate fi inclus ca obiectiv PDS pentru 
un program specific). 
 
Un donator la fel poate fi inclus ca partener dacă el finanţează un program anumit sau 
dacă se aşteaptă ca acesta să o facă în viitor. Totodată, donatorul poate fi inclus doar 
în cazul în care a fost agreat deja un acord formal privind finanţarea.  
 
Nu se va face nici o prioritizare a partenerilor, care pot fi incluşi în tabel fie în ordine 
alfabetică, fie în funcţie de Scopurile programului, fie în grupuri de entităţi (de exemplu 
autorităţi, instituţii subordonate etc.) 
 
După identificarea tuturor programelor, scopurilor acestora şi a tuturor partenerilor, 
urmează să fie pregătit tabelul final al Programelor (şi distribuit altor parteneri).  
 
Următorul tabel va fi utilizat pentru reflectarea programelor la implementarea cărora 
participă autoritatea: 
 

 
 

Denumirea 
Programului 

Denumirea Sub-
programului 

/Sub-
programelor 

Scopul /scopurile 
programului/ 

subprogramului 
Rolul autorității 

Partenerii 
principali 
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Programele se prezentate în funcţie de relevanţa lor pentru autoritate în ordine 
descrescătoare, şi anume în funcţie de gradul de implicare a autorităţii. 
 
În cazul în care anumite Programe nu au Sub-programe, compartimentul respectiv 
poate fi exclus. 
 
În compartimentul Rolul autorității, în cazul (sub)Programului în realizarea căruia 
autoritatea este “lider” se va menţiona “rol de lider”, iar în celelalte cazuri, ”partener”. 
 
Mai jos de tabel urmează să fie incluse 2-3 alineate despre fiecare (sub)Program în 
care autoritatea are rol de lider: 
 

a) Care este sursa Programului  - în ce document sau documente este prezent? 
Dacă este un program nou elaborat – menţionaţi. 
 

b) Pe scurt indicaţi problemele de bază pe care programul urmează să le 
soluţioneze 
 

c) Indicaţi dacă programul este finanţat sau nu. Dacă da - indicaţi şi sursa finanţării. 
 
Pentru o prezentare mai clară a cadrului de politici, autoritatea poate introduce adițional 
la tabelele menționate mai sus și prezentarea grafică a Priorităţilor de politici pe termen 
mediu şi Scopurilor concrete de program în următoarea schemă: 
 

 
Este important de menţionat că nu trebuie să existe o legătură directă dintre o Prioritate 
de Politici pe Termen Mediu anumită şi un anumit Program, Scop de program. 
 
Notă pentru instituţiile subordonate: 

- O instituţie subordonată trebuie la fel să includă tabelul cu programele în PDS 
lor, dar formulările trebuie să fie identice cu cele din PDS autorităţii cărora se 
subordonează acestea. Totodată, ea trebuie să includă doar acele Programe 
care sunt relevante pentru misiunea instituţiei.  

 
 
 
 

MISIUNEA 

 

Program 1  

Scop 

Prioritate pe 

termen mediu 1 

Prioritate pe 

termen mediu 2 

Prioritate pe 

termen mediu x 

Program 2  

Scop 

Program 3  

Scop 

 

Program x  

Scop 
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 OBIECTIVELE 

Partea cea mai importantă în PDS ţine de Obiectivele stabilite în acesta. Ele reprezintă 
de fapt elementul central şi scopul pentru care este elaborat PDS şi descriu ceea ce 
autoritatea urmează să realizeze în cadrul unui anumit program sectorial. În acest sens, 
întreaga implementare a PDS ţine de realizarea Obiectivelor PDS, care servesc drept 
bază pentru Planurile anuale, cît şi pentru monitorizare şi evaluare. Obiectivele PDS 
trebuie să fie atît strategice, cît şi SMART şi în totalitate trebuie să acopere întreaga 
activitatea a autorităţii în perioada cuprinsă de PDS (nu trebuie să existe obiective ale 
autorităţii care nu au fost incluse în PDS). 
 
 

A. Relaţia cu (sub)programe şi Scopurile de (sub)program  
 
Atingerea Obiectivelor PDS reprezintă contribuţia directă a autorităţii la realizarea 
(sub)programelor şi a scopurilor acestora. Aşadar, Obiectivele PDS trebuie să derive 
direct dintr-un (sub)Program anumit şi Scopul acestuia. La acelaşi (sub)Program şi 
acelaşi Obiectiv PDS poate să se refere la unul sau mai multe (sub)Programe. În aceste 
cazuri legătura respectivă trebuie să fie explicată clar.  
Nu poate exista un Scop de (sub)Program în realizarea căruia autoritatea este 
implicată, fără ca să existe cel puţin un Obiectiv relevant inclus PDS – şi nu poate să 
existe un Obiectiv PDS care să nu fie corelat cu cel puţin un scop de program. O atenţie 
deosebită trebuie acordată verificării permanente dacă Scopurile (sub)Programelor şi 
obiectivele PDS corespund unul cu altul şi că legătura între ele este clară. Astfel, cînd 
toate Obiectivele PDS sunt stabilite şi dacă identificaţi o lacună în corespunderea cu 
unele Scopuri de (sub)Programe, urmează să fie făcute modificări adiţionale.    
 
Obiectivele PDS sunt un fel de “produse” – rezultate concrete sau produsele activităţii 
autorităţii asupra căreia aceasta are control şi responsabilitate deplină. Atingerea tuturor 
Obiectivelor PDS care se referă la un anumit scop de (sub)program ar trebui să fie 
suficient pentru realizarea acestuia. Totodată, sunt şi alte autorităţi, instituţii şi 
organizaţii de la care se aşteaptă contribuţie la realizarea aceluiaşi scop de 
(sub)program (chiar dacă autoritatea care pregăteşte PDS are rol de lider). Astfel, doar 
prin atingerea tuturor Obiectivelor PDS (sau a celor asociate) ale tuturor autorităţilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor implicate realizăm Scopul de (sub)program respectiv. 
Obiectivele PDS formulate de către autoritate nu trebuie considerate finale pînă nu sînt 
coordonate cu (şi aprobate neformal de) partenerii relevanţi. 
  

B. Procesul de stabilire a Obiectivelor PDS 
 
Acest aspect al procesului general de elaborare a PDS va lua timp şi eforturi 
considerabile, ceea ce este logic dată fiind importanţa Obiectivelor PDS în cadrul 
documentului PDS. Pe lîngă activitatea în cadrul autorităţii, aici va fi nevoie şi de 
consultări cu partenerii, precum şi consultări publice. 
 
Procesul dat are cîteva etape, care se intersectează cu două etape ale procesului 
general de elaborare a PDS. 
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1) Formularea iniţială a Obiectivelor PDS 
 
Formularea iniţială a Obiectivelor PDS trebuie să parcurgă cîteva etape: 

- Identificarea contribuţiei concrete a autorităţii pentru atingerea scopului 
(sub)programului 

- Gruparea tuturor contribuţiilor similare 
- Formularea obiectivelor PDS pentru fiecare grup de contribuţii 
- Prioritizarea Obiectivelor PDS 
- Asigurarea că formularea Obiectivelor PDS este SMART 

 
Un obiectiv defineşte şi descrie o situaţie anume care urmează să se întîmple sau să se 
manifeste în viitor. Această situaţie trebuie localizată în  timp, adică să se identifice 
momentul cînd obiectivul va fi atins, iar efectul acestuia se va materializa. Cu toate 
acestea, noi trebuie să fim conştienţi că situaţia care urmează să se întîmple în viitor, 
nu se întîmplă pur şi simplu, ci reprezintă un proces de durată. Aşadar, atingerea unui 
obiectiv nu este un act, ci un proces treptat.  
 
La formularea Obiectivelor PDS cuvintele utilizate trebuie să fie clare şi inteligibile nu 
doar pentru autoritate, dar şi pentru toţi cei pentru care Obiectivele PDS sînt relevante. 
Majoritatea Obiectivelor PDS se bazează pe o activitate inter-disciplinară şi trebuie să 
fie formulate în aşa mod încît, de exemplu, atît juriştii, cît şi inginerii, sau atît politicienii, 
cît şi oamenii de rînd să le înţeleagă în acelaşi fel. 
 
Numărul obiectivelor este întotdeauna mai mare decît putem noi să realizăm. Această 
abordare de fapt este contrară scopului planificării strategice, care este prioritizarea. 
Aşadar, trebuie să prioritizăm Obiectivele PDS, iar priorităţile sînt acele Obiective PDS 
asupra cărora dorim să ne concentrăm eforturile şi resursele. Acest lucru implică şi 
identificarea acelor activităţi care, deşi pot fi importante, nu sînt cele mai importante, 
deci nu sînt priorităţi. Pentru a prioritiza avem nevoie de criterii, pe care autoritatea le va 
stabili din timp. Criteriile generale de prioritizare a Obiectivelor PDS includ gradul de 
relevanţă pentru realizarea cadrului de politici (priorităților pe termen mediu şi a 
scopurilor programelor) şi gradul de relevanţă pentru perioada de timp acoperită de 
PDS. 
 
Toate Obiectivele PDS trebuie să fie SMART, şi anume:  

- S: specifice (concrete) 
- M: măsurabile (în baza indicatorilor stabiliţi) 
- A (engl. achievable): realizabile (realiste) 
- R: relevante (pentru PDS şi autoritate) 
- T: (engl. trackable) posibil de monitorizat (implementarea poate fi monitorizată) 

 
Obiectivele PDS trebuie să fie strategice, adică pentru cîţiva ani, şi să necesite efort 
considerabil. Aşadar, pentru a avea un Obiectiv PDS calitativ trebuie de găsit echilibrul 
între “prea uşor” /”pe termen scurt” şi “prea ambiţios” /”pe termen lung”. Unele obiective 
nu trebuie considerate Obiective PDS pentru că pot fi atinse în termen scurt şi cu efort 
relativ mic. Ar fi mai potrivit de numit aceste obiective drept “sub-obiective”, şi anume 
ceva ce ar deveni un Rezultat anual în unul din Planurile anuale viitoare. Obiectivul de 
acest tip trebuie fie exclus, fie integrat cu un altul astfel încît să formeze un Obiectiv 
PDS.  
 
Pe de altă parte, Obiectivele PDS trebuie să fie realizabile în perioada cuprinsă în PDS. 
Atingerea acestora nu trebuie prevăzută după finalizarea perioadei PDS, adică ele nu 
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pot fi obiective pe termen lung, pentru că toate Obiectivele PDS trebuie atinse înainte 
de finalizarea perioadei PDS. Este simplu, Obiectivele PDS trebuie să fie realiste, atît 
din punctul de vedere al perioadei de realizare, cît şi a resurselor disponibile. 
Obiectivele prea ambiţioase trebuie dezagregate în obiective realizabile pe termen 
mediu, care ar putea fi incluse eventual într-un Obiectiv PDS existent deja sau ar putea 
fi utilizate pentru a formula unul nou. 
 
Progresul în atingerea unui Obiectiv PDS trebuie şi el să fie posibil de măsurat. Un 
Obiectiv PDS nu este măsurabil dacă nu putem spune dacă a fost sau nu atins, şi 
trebuie aşadar reformulat. Mai mult decît atît, trebuie să evităm obiectivele neclare şi 
generale care ar putea însemna mai multe lucruri, precum şi procesele repetitive şi 
interminabile care nu pot fi fixate în timp. Aceasta înseamnă că în orice moment pe 
parcursul implementării PDS trebuie să putem determina gradul de realizare a 
Obiectivului PDS. 
 
Pentru a formula Obiectivele PDS nu trebuie folosite o multitudine de cuvinte, din cauza 
cărora ar putea rezulta o propoziţie prea lungă sau chiar un paragraf.  
 
Urmează să ţinem cont de faptul că autoritatea trebuie să controleze procesul de 
realizare a Obiectivelor PDS. Chiar dacă pentru atingerea Scopurilor de (sub)program 
ea ar putea avea nevoie de parteneri, în ceea ce priveşte Obiectivele PDS ea trebuie să 
fie capabilă să le atingă bazîndu-se pe propria misiune şi propriile resurse (dar în 
colaborare cu instituțiile din subordine). Cu alte cuvinte, dacă un obiectiv nu poate fi 
realizat fără contribuţia altor parteneri, atunci acesta nu poate fi Obiectiv PDS, ci este o 
Prioritate de politică pe termen mediu sau Scop de program (sau pur şi simplu un 
Obiectiv PDS formulat necorespunzător). 
 
Autoritatea trebuie să includă totodată şi Obiectivele PDS care se referă la instituţiile din 
subordine: formularea unor astfel de obiective trebuie să fie identică, dar la nivel de 
instrumente vor diferenţia (autoritatea va utiliza ca instrument coordonarea, 
monitorizarea şi evaluare, controlul, finanţarea etc, - nu instrumente de implementare 
directă).  

 
2) Consultări externe  

 
PDS este un instrument intern de management al unei autorităţi, care, totodată, trebuie 
să se bazeze şi pe coordonarea şi înţelegerea cu toţi partenerii cheie, în scopul 
asigurării transparenţei şi a implementării eficiente. Aşa cum s-a menţionat anterior, 
autoritatea este responsabilă de propriile Obiective PDS, dar impactul acelor obiective 
poate fi mai mare doar dacă acestea se bazează pe relaţii de parteneriat, iar Priorităţile 
de politici pe termen mediu şi Scopurile de program pot fi realizate exclusiv prin 
parteneriate. Implementarea, chiar şi reuşită, a Obiectivelor PDS nu are sens fără 
aceste parteneriate. Dacă Obiectivele PDS nu sînt integrate în activitatea altor autorităţi, 
Priorităţile de politici pe termen mediu şi Scopurile de program nu pot fi atinse sau ar 
putea fi atinse doar cu un grad redus de eficienţă, eficacitate şi sustenabilitate. Aşadar, 
autoritatea este responsabilă nu doar de realizarea Obiectivelor PDS, proces asupra 
căruia deţine controlul deplin, dar şi de corelarea propriilor eforturi asupra atingerii 
Obiectivelor PDS cu cele ale partenerilor în vederea realizării scopului comun de 
atingere a Priorităţilor de politici pe termen mediu şi Scopurilor de program. 
 
În acest sens autoritatea va trebui să organizeze consultări cu:  
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- Toţi partenerii instituţionali cheie implicaţi în sectoarele relevante pentru 
autoritate 

- Instituţiile subordonate 
- Instituţiile şi organizaţiile regionale şi locale 
- Organizaţiile nonguvernamentale şi de afaceri 
- Comunitatea donatorilor 
- Organizaţiile internaţionale şi regionale (alte proiecte relevante). 

 
Consultările pot fi organizate în mod diferit: întruniri individuale, ateliere pentru grupuri 
de mărime medie sau conferinţe şi audieri publice pentru un număr mai mare de 
participanţi. Aceste evenimente pot fi grupate în funcţie de sector, sau a partenerilor 
care urmează să participe.  
 
În final, autoritatea va trebui să consulte proiectul acestor capitole cu Cancelaria de Stat 
pentru aprobarea formală din partea acesteia. 
 
A treia etapă în procesul de elaborare a PDS constă în detalierea Obiectivelor PDS, 
care are loc înainte de evaluarea necesităţilor de capacităţi. 
 

 
3) Detalierea Obiectivelor PDS 

 
Activitatea cu privire la formularea iniţială a Obiectivelor PDS va fi foarte complexă şi 
sensibilă, dar odată stabilite corect, vor asigura o activitate mai eficientă şi mai puţin 
problematică. Într-o oarecare măsură, procesul de detaliere a Obiectivelor PDS va fi 
mai uşor datorită caracterului său mai practic şi simplu, dar va lua mai mult timp decît 
procesul de formulare iniţială. Cu toate acestea, formularea iniţială poate fi încă 
modificată în procesul de detaliere a Obiectivelor PDS, care astfel reprezintă un test 
adiţional al calităţii şi oportunităţii formulării acestora. Mai mult decît atît, la etapa 
respectivă, chiar şi specificarea/reformularea minoră a Scopurilor de (sub)Program (în 
comun acord cu partenerii) poate fi efectuată, în caz de necesitate. În general, prin 
procesul de elaborare a Obiectivelor PDS trebuie să se verifice dacă această secţiune 
centrală din PDS este formulată într-o manieră potrivită şi dacă pregătirile pentru 
implementare, sub forma evaluării şi dezvoltării capacităţilor, pot începe. 
 
 
Obiectivele PDS finale vor fi prezentate în tabelul următor 
 

Obiectiv PDS 
Indicator(i) de 
performanţă 

Responsabil 
Perioada de 

implementare 
Instrumente  

Notă 
privind 

finanțarea 

      

      

      

 
Principalii paşi în detalierea Obiectivelor PDS sînt:  

- Identificarea şi formularea Indicatorilor de performanţă pentru fiecare Obiectiv 
PDS 

- Identificarea şi convenirea asupra responsabilităţii pentru implementarea fiecărui 
Obiectiv PDS 

- Verificarea dacă perioada de implementare este adecvată 
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- Identificarea şi consolidarea instrumentelor de implementare 
- Verificarea dacă întregul tabel este consecvent şi coerent, şi anume dacă toate 

Obiectivele PDS sînt integrate într-un singur cadru de implementare (şi utilizarea 
celor 10 întrebări – vezi mai jos) 

 
Indicatorii de performanţă 
 
Indicatorul de performanţă este un factor sau variabilă cantitativă sau calitativă, un 
mijloc fiabil de măsurare a realizărilor, de reflectare a schimbărilor cu privire la o 
activitate, sau care poate fi utilizat pentru evaluarea performanţelor. Cu alte cuvinte, un 
indicator este măsura pe care o utilizăm pentru a identifica (evalua) gradul de realizare 
a Obiectivelor PDS. Indicatorul nu este un obiectiv, este ceva prin care încercăm să 
vedem în ce măsură un obiectiv a fost realizat. Trebuie de menţionat că stabilirea 
indicatorilor adecvaţi este una din cele mai solicitante sarcini. Indicatorii ne arată cum 
vor fi măsurate obiectivele stabilite şi dacă (sau în ce măsură) acestea au fost realizate 
într-un anumit moment.  
 
Din nefericire, mulţi indicatori sînt deseori formulaţi drept obiective – de exemplu: 
“creştere de 10% a gradului de ocupare a forţei de muncă”. De fapt, indicatorul trebuie 
să sune în felul următor: “rata de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă” şi 
ţinta pe care dorim să o atingem trebuie să fie 10%, care este indicată în Obiectivului 
PDS. Aceasta înseamnă că Obiectivul PDS generează o situaţie viitoare care trebuie 
atinsă după o anumită perioadă de timp; indicatorul arată cum măsurăm progresul în 
atingerea acelei situaţii în viitor şi care este valoarea acestuia.  
 
Pentru ca un indicator să fie utilizat în mod corespunzător trebuie să se stabilească un 
reper de bază, care reprezintă descrierea analitică a situaţiei înainte de implementare şi 
în raport cu care se va evalua progresul. În esenţă, noi comparăm valoarea reperului de 
bază al unui indicator (punct de pornire) cu valorile indicatorului în timpul implementării 
(situaţii viitoare), şi astfel identificăm progresul. Or, dacă nu vom cunoaşte situaţia 
iniţială, va fi imposibil de comparat şi, respectiv, de evaluat progresul. Cu toate acestea, 
ca şi ţintă efectivă a Rezultatului anual, reperul de bază nu va fi inclus în documentul 
PDS. Ambele vor fi reflectate în Planurile anuale şi utilizate drept bază în monitorizare şi 
evaluare. Documentul PDS va conţine Obiectivele PDS şi indicatorii acestora, în timp ce 
Planurile anuale vor stabili Rezultatele anuale (ţinte) şi reperele de bază pentru 
comparaţie. 
 
Un alt aspect important în ceea ce priveşte indicatorii sînt datele. Putem să identificăm 
o mulţime de indicatori, dar principala întrebare este dacă avem sau nu (sau vom avea 
în viitor) datele necesare pentru a măsura progresul în baza acestor indicatori. Aşadar, 
nu toţi indicatorii sînt utili sau practici. În acest sens, este foarte important ce fel de 
sisteme de raportare se aplică în autoritate: pe lîngă faptul că, mai mult ca probabil, ele 
sînt de o capacitate limitată, astfel de sisteme ar putea nici măcar să nu fie capabile să 
furnizeze datele de care avem nevoie pentru unii indicatori. Mai mult decît atît, uneori 
colectarea datelor este prea costisitoare sau consumă prea mult timp, iar pentru unii 
indicatori ar putea să nu existe sisteme de evaluare, chiar dacă reuşim să colectăm 
datele necesare. 
 
Aşadar, în PDS se vor include doar indicatorii pentru care autoritatea într-adevăr are 
posibilităţi de raportare şi capacitate analitică, ceea ce înseamnă că pentru indicatorii 
incluşi în PDS trebuie să existe date suficiente şi adecvate obţinute prin aplicarea unui 
sistem de raportare regulată şi, eventual, studii analitice adiţionale.   
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De asemenea, trebuie de menţionat că există diferite tipuri de indicatori. Indicatorii pot fi 
direcţi (putem observa schimbarea) sau indirecţi (nu putem vedea direct dacă 
schimbarea a avut loc), fiecare din aceste tipuri necesitînd mecanisme specifice de 
raportare şi colectare a datelor. Indicatorii mai pot fi: 

- faptici (ceva s-a întîmplat sau nu) 
- statistici (număr, procent, corelaţie) 
- calitativi (modificarea procesului sau comportamentului).  

Prima categorie este relativ uşor de utilizat, în majoritatea cazurilor noi putem confirma 
dacă ceva s-a întîmplat sau nu. În schimb utilitatea acestor indicatori în planificarea 
strategică este redusă. Cea de-a doua categorie are un grad mai mare de utilitate, dar 
este mai solicitantă, necesitînd capacitate de colectare a datelor statistice şi de analiză 
a acestor date. Ultima categorie este cea mai complexă, dar şi cea mai importantă în 
cazul majorităţii politicilor şi obiectivelor. 
Pentru implementarea PDS este extrem de important de identificat şi formulat corect 
indicatorii de performanţă, în baza cărora se va efectua monitorizarea şi evaluarea. Prin 
utilizarea indicatorilor noi creăm un cadru prin care vom putea la finalul perioadei PDS 
să identificăm gradul de realizare al Obiectivelor PDS în raport cu angajamentele PDS 
iniţiale, ajutîndu-ne în acelaşi timp să facem şi o analiză a contribuţiei unei anumite 
autorităţi la realizarea Priorităţilor de politici pe termen mediu şi Scopurilor de program. 
 
Este important de menţionat că ţinta finală trebuie să fie inclusă în formularea 
Obiectivului PDS.  
 
Responsabilitatea şi perioada de implementare 
 
În ceea ce priveşte secţiunea „Responsabil” din tabelul Obiectivelor PDS, este 
important de menţionat că poate să existe doar o singură unitate internă sau persoană 
responsabilă. E adevărat că rar se poate întîmpla ca o singură unitate internă sau 
persoană să se ocupe de întregul proces de implementare a unui Obiectiv PDS; în 
majoritatea cazurilor în procesul de implementare vor fi implicate numeroase unităţi 
interne sau persoane. Cu toate acestea scopul acestei secţiuni în tabel este de a 
identifica acea unitate internă sau persoană care va fi responsabilă de coordonarea 
întregului proces de implementare a unui anumit Obiectiv PDS. Chiar dacă 
responsabilitatea pentru procesul dat este comună, o singură unitate internă sau 
persoană va trebui să-şi asume responsabilitatea pentru coordonarea procesului şi 
asigurarea calităţii.  
În secţiunea „Perioada de implementare” din tabelul cu Obiectivele PDS trebuie să se 
indice anii pe parcursul cărora urmează să aibă loc implementarea Obiectivului. 
Termenii limită concreţi vor fi stabiliţi doar în Planurile anuale, dar noi trebuie să ştim în 
care Planuri anuale trebuie să le includem. Aşadar, trebuie să indicăm anii în care va 
avea loc implementarea, ceea ce înseamnă că un anumit Obiectiv PDS va fi realizat pe 
deplin pînă la sfîrşitul perioadei. Realizarea unor Obiective PDS va începe în primul an 
de implementare a PDS, în timp ce în cazul altor Obiective PDS, realizarea poate 
începe în anii următori. Atingerea unor Obiective PDS poate dura 2, 3 ani. Cu toate 
acestea, nici un Obiectiv PDS nu trebuie realizat într-un singur an. Aceasta ar însemna 
că obiectivul dat nu este un Obiectiv PDS în sine, dar un Rezultat anual al unui alt 
Obiectiv PDS. De asemenea numărul Obiectivelor PDS ale căror implementare va dura 
pe parcursul întregii perioade PDS trebuie să fie minim. În cazul în care există Obiective 
de acest gen, probabil ar fi nevoie de dezagregarea lor în două sau mai multe Obiective 
PDS. 
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Instrumente 
 
În final, în tabelul Obiectivelor PDS trebuie să se indice şi instrumentele de 
implementare, menite să indice aspectele concrete, practice ale Obiectivelor PDS, şi 
anume prin ce acţiuni ele vor fi realizate. Ele răspund la întrebarea “cum” şi nu “ce” 
(care este o întrebare la care răspunde obiectivul). Ele nu trebuie să fie formulate nici 
ca obiective, nici ca activităţi, sarcini sau acţiuni – acestea vor fi formulate în Planul 
annual al autorităţii. Deci, un instrument trebuie să indice doar metoda sau tipul 
instrumentului care va fi utilizat pentru implementarea obiectivului PDS – de exemplu 
“elaborarea documentelor de politici” fără indicarea concretă a documentelor.  
 
Acest lucru este esenţial în elaborarea Obiectivelor PDS pentru că anume la această 
etapă sîntem deja la un pas de implementarea practică. Şi la această etapă verificăm 
dacă într-adevăr înţelegem în ce constă Obiectivul PDS şi cum va funcţiona acesta în 
practică. Cu alte cuvinte, noi trebuie să stabilim instrumente concrete pe care le vom 
utiliza la implementarea Obiectivelor PDS.  
 
Uneori acelaşi Obiectiv PDS poate fi implementat prin diferite instrumente – politici noi, 
reorganizare sau investiţii – dar fiecare dintre acestea au implicaţii diferite asupra 
implementării PDS. Cu toate acestea nu trebuie să ne limităm doar la utilizarea unui 
singur instrument pe Obiectiv PDS, deşi cu cît mai multe instrumente includem cu atît 
mai complexă va fi implementarea, şi va necesita, cu siguranţă, mai multă muncă şi 
timp. Aşadar, identificarea instrumentelor de implementare este într-adevăr primul pas 
spre implementare, precum şi o posibilitate de verificare a fezabilităţii şi oportunităţii 
Obiectivelor PDS identificate şi formulate în prealabil. 
 
Instrumentele care pot fi utilizate includ, printre altele:  

 Elaborarea unor legi şi acte normative, politici, strategii, programe etc. noi sau 
modificarea celor existente 

 Stabilirea relaţiilor de parteneriat şi coordonarea în cadrul Guvernului /procesului 
de stabilire a parteneriatelor şi coordonarea cu organizaţiile descentralizate şi 
neguvernamentale 

 Reforma administraţiei publice / reforma serviciului public 
 Investiţii în tehnologie, infrastructură, proiecte etc. 
 Introducerea unor funcţii noi sau modificarea celor existente (inclusiv şi 

excluderea celor existente)/ Reorganizarea – modificarea structurii 
organizaţionale 

 Introducerea unor sisteme de management noi sau îmbunătăţirea celor existente 
(planificare şi raportare, coordonare internă, monitorizare şi evaluare, 
comunicare internă, etc.) 

 Elaborarea planurilor, programelor şi proiectelor / Investiţii în tehnologii 
informaţionale şi comunicaţionale  

 Investiţii în tehnologii informaţionale şi comunicaţionale 
 Coordonarea, controlul, monitorizarea şi/sau evaluarea (altor instituţii şi 

îndeosebi a instituţiilor subordonate) 
 Campanii publicitare, sporirea gradului de conştientizare, comunicare 
 Mobilizarea resurselor 
 Re-structurarea procesului de elaborare şi implementare a politicilor, inclusiv 

mecanisme perfecţionate de coordonare inter-ministerială, de comunicare 
externă, de răspundere şi transparenţă, de evaluare a impactului, mecanisme 
decizionale etc. 
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 Reformarea procesului de prestare a serviciilor, inclusiv introducerea 
standardelor şi managementului calităţii 

 Programe de instruire şi dezvoltare profesională, inclusiv instruirea la locul de 
muncă şi vizite de studii / Programe de consolidare a echipei, motivaţionale şi de 
dinamică de grup  

 Introducerea unor politici noi sau perfecţionarea celor existente în domeniul 
resurselor umane (recrutare, evaluarea performanţelor, promovare, etc.) 

 Etc. 
 
Instrumentele vor fi esenţiale în elaborarea ulterioară a documentului PDS, şi anume 
evaluarea şi dezvoltarea capacităţilor. Cu toate acestea, la identificarea instrumentelor 
ar putea fi nevoie de modificarea Obiectivelor PDS, ceea ce vom şi face. Este important 
ca după ce finalizăm elaborarea Obiectivelor PDS toate aspectele lor să fie armonizate, 
datele din tabel să fie coerente şi fără elemente contradictorii, şi direcţia strategică 
generală şi procesul de implementare a Obiectivelor PDS să fie clare, comprehensive şi 
consecvente. Dacă pentru aceasta va fi nevoie de modificarea cadrului de politici, la 
etapa respectivă acest lucru este posibil.  
 
Notă privind finanțarea 
 
Se menționează dacă obiectivul respectiv are acoperire financiară sau acesta rămîine 
prioritate în cazul aparației surselor financiare adiționale. Totodată se specifică și sursa 
finanțării acestuia.  
 

4) Consolidarea Obiectivelor PDS  
 
Formularea Obiectivelor PDS este o sarcină foarte complexă şi sensibilă. Aceste 
formulări vor rămîne neschimbate pentru cîţiva ani şi eforturi deosebite trebuie de 
investit nu doar în formularea corectă a fiecărui Obiectiv PDS în parte, ci şi în 
armonizarea reciprocă a acestora, precum şi cu Cadrul de politici. Pentru aceasta este 
nevoie de ajustare continuă şi observare atît a “tabloului general” în sine, cît şi a 
legăturii între fiecare Obiectiv PDS şi acest “tablou general”. 
 
În procesul de consolidare a Obiectivelor PDS, pentru a ne asigura dacă acestea sînt 
într-adevăr formulate adecvat putem pune următoarele întrebări:  
 

1. Putem descrie clar situaţia la momentul atingerii fiecărui Obiective PDS?  
2. Înţeleg alţii fiecare Obiectiv PDS aşa cum îl înţelegem noi, sau este nevoie de 

simplificarea şi reformularea Obiectivelor PDS? 
3. Este fiecare Obiectiv PDS formulat în baza modelului SMART?  
4. Este vreun Obiectiv PDS “prea uşor” sau “prea ambiţios”? 
5. Ţin două sau mai multe Obiective PDS de aceeaşi situaţie în viitor (suprapunere 

/dublare)? 
6. Putem grupa careva obiective fără a le face prea generale sau confuze? 
7. Există alte obiective pe care noi sau partenerii noştri trebuie să le atingem pentru 

a asigura realizarea Priorităţilor de politici pe termen mediu sau Scopurilor de 
program? Dacă da, nu ar fi mai bine să le incorporăm în Obiectivele PDS? 

8. Luate împreună, dau Obiectivele PDS o imagine completă a ceea ce trebuie să 
facă autoritatea pe parcursul implementării PDS? Lipseşte ceva? 

9. Luate împreună, sînt Obiectivele PDS de folos în organizarea activităţii 
autorităţii? 



Extrasul nr.2 din Ghidul pentru elaborarea PDS 

16 
 

10. Luate împreună, pot Obiectivele PDS servi drept bază suficientă pentru 
planificarea anuală? 

 
Aceste întrebări trebuie să fie utilizate pentru fiecare Obiectiv PDS separat. Stabilirea 
Obiectivelor PDS va fi finalizată doar după ce la toate 10 întrebări primiţi răspunsul 
pozitiv.  

 


