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EVALUAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR  

 
La această etapă a elaborării PDS, ne apropiem deja de implementare. Totodată, 
înainte de a începe implementarea, e necesar de identificat capacitățile care sînt 
necesare pentru implementarea cu succes. Cu alte cuvinte, evaluarea și dezvoltarea 
capacităților este menită să asigure precondițiile pentru implementare prin evaluarea 
nivelului nostru de pregătire, și anume înainte de a începe ceva, noi trebuie să ne 
asigurăm că sîntem capabili să o realizăm. Evaluarea capacităților se referă la 
identificarea ”lacunelor în capacități”, iar dezvoltarea capacităților la ”suplinirea acestor 
lacune” – ultima realizîndu-se înainte de și/sau în paralel cu începerea procesului de 
implementare.  
 
Abordarea conceptuală generală faţă de evaluarea capacităţilor este prezentată mai 
jos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Este foarte important să urmăm consecutivitatea, precum e prezentat mai sus: de la 
situația curentă și viitoare la lacunele de capacități și doar apoi la dezvoltarea 
capacităților.   
 
Putem defini capacitatea drept:  

- resursele, abilităţile sau deprinderile persoanelor, organizaţiilor şi întregului 
sistem administrativ/guvernamental necesare pentru a atinge obiectivele într-o 
manieră eficientă, eficace şi sustenabilă. 

Capacitatea nu are un sens general – ea poate fi identificată doar într-un context 
specific și pentru un scop anumit. În acest context, capacitatea se referă de fapt la 
”capacitatea pentru ce?” și în cazul PDS scopul capacităților este de a susține 
implementarea Obiectivelor specifice întro manieră eficientă, eficace și sustenabilă. 
 
NOTĂ: Documentul PDS va include un singur capitol pentru evaluarea și dezvoltarea 
capacităților și acesta va conține: 

- text standardizat pentru evaluarea capacităților (sumarizarea metodologiei) 

1. Situaţia actuală  2. Situaţia viitoare  
(Obiective realizate) PDS 

3. NECESARUL: ce 

lipseşte? 

(capacity assessment) 

Recomandări de dezvoltare 
a capacităţilor 

(cum ajungem acolo?) 
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- tabela cu lacunele de capacități și soluțiile pentru suplinirea acestora 

- lista recomandărilor de dezvoltare a capacităților 
 

Evaluarea capacităților 
 
Evaluarea capacităţilor este diferită din punct de vedere metodologic de analiza situaţiei 
actuale. Analiza situaţiei actuale se bazează pe inventarierea capacităţilor, problemelor 
şi oportunităţilor existente. În procesul de elaborare a PDS se face o analiză a situaţiei 
actuale prin analiza SWOT în care se identifică doar capacitățile actuale.  
 
Totodată, evaluarea capacităţilor se bazează pe comparaţia între capacitatea existentă 
şi cea necesară în viitor pentru implementarea PDS. Aceasta se efectuează după 
stabilirea Obiectivelor PDS, pentru că o astfel de evaluare nu poate fi efectuată fără a 
cunoaşte care o sa fie capacităţile necesare în viitor, căci ele derivă din Obiectivele 
PDS. 
 
Aşadar, evaluarea capacităţilor ţine de compararea a “ceea ce avem acum” cu “ceea de 
ce vom avea nevoie în viitor” pentru a realiza obiectivele noastre. Această diferenţă se 
numeşte necesarul de capacităţi – capacităţile care ne lipsesc și de care avem nevoie 
pentru realizarea Obiectivelor noastre. Cu alte cuvinte, dacă nu asigurăm capacităţi 
adiţionale – şi anume dacă nu “găsim o soluţie pentru acest necesar” – noi nu vom fi 
capabili să realizăm obiectivele stabilite într-o manieră eficientă, eficace și sustenabilă.  
 
Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în 
perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS 
este un document pe termen mediu, se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen 
mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor trebuie să fie foarte specifică şi practică. 
 
Principalele precondiţii pentru o evaluare reuşită a capacităţilor sînt următoarele:  

- analiza calitativă şi obiectivă a situaţiei actuale: dacă nu este clar de unde 
pornim, nu putem şti de ce vom avea nevoie în vederea realizării obiectivelor 
stabilite.  

- obiective clare şi realiste în baza cărora poate fi identificată capacitatea viitoare. 
- abilitatea de a identifica şi consolida capacităţile care lipsesc (necesarul de 

capacităţi)  
 
Dacă am realizat calitativ Analiza SWOT și am formulat corect Obiectivele PDS, 
evaluarea capacităților va fi relativ simplă.De exemplu, daca obiectivul nu ține doar de 
competența autorității, evaluarea capacităților acestei autorități va fi foarte anevoioasă. 
Totodată, daca obiectivul nu este realist sau destul de concret, noi nu vom fi capabili să 
identificăm necesarul de capacități realist și concret. 

 
A. Abordarea faţă de identificarea necesarului de capacităţi 
 
În general, evaluarea capacităţilor trebuie să se efectueze la trei nivele de bază:  

- Nivelul de sistem (extern): juridice, de politici, instituţionale, politice şi socio-
politice 

- Nivel de organizaţie (intern): structura organizaţională, sisteme, şi procese  

- Nivel individual (intern): abilităţi individuale şi de echipă, competenţe, experienţă, 
cunoştinţe etc. 
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Cu toate acestea, evaluarea capacităților pentru obiectivelel PDS va include doar 2 
nivele de capacități – organizațional și individual – deoarece Obiectivele PDS nu se 
referă la capacitățile din exterior, căci ele depind doar de autoritatea însăși și reprezintă 
doar responsabilitatea acesteia. Totodată, punctul de pornire și cel mai de bază în 
evaluarea capacităților va fi nivelul organizațional, cu o referire mai minoră la nivelul 
individual.  
Pentru a înțelege legătura între Obiectivele PDS și evaluarea capacităților, trebuie să 
identificăm legătura între instrumentele/metodele utilizate pentru implementarea 
Obiectivelor PDS (care au fost identificate la etapa anterioară) și cu o focusare pe 
evaluarea capacităților, cum este prezentat în tabela de mai jos. 
 

Nivel Accentul pe evaluarea 
capacităţilor 

Instrumente asociate 

 
 
 
 
 
 
 

Organizaţional 

Ce fel de cadru funcţional este necesar 
pentru ca noi să fim capabili să realizăm 
obiectivele din PDS – ex. De care funcții 
specifice avem nevoie? 

Introducerea noilor funcţii sau 
modificarea celor existente (inclusiv 
excluderea unor funcţii existente) 

Ce fel de structură organizaţională este 
necesară pentru ca noi să fim capabili să 
realizăm obiectivele din PDS – Care 
unități structurale concrete ne lipsesc? 

Reorganizarea – modificarea 
structurii organizaţionale 

Ce fel de sisteme de management sînt 
necesare pentru ca noi să fim capabili să 
realizăm obiectivele din PDS – Ce 
sisteme de management ne lipsesc? 

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

Ce fel de planuri, programe şi proiecte 
sînt necesare pentru ca noi să fim 
capabili să realizăm obiectivele din PDS –
Ce planuri, programe, proiecte ne 
lipsesc? 

Elaborarea planurilor, programelor 
şi proiectelor  

Ce tehnologii sînt necesare pentru ca noi 
să fim capabili să realizăm obiectivele din 
PDS – care tehnologii ne lipsesc? 

Investiţii în tehnologiile 
informaţionale şi comunicaţii 

Ce trebuie să schimbăm în procesul 
actual de elaborare a politicilor și în 
mecanismele de implementare a acestora 
pentru ca să fim capabili să realizăm 
obiectivele din PDS – care procese și 
proceduri de elaborare și implementare a 
politcilor ne lipsesc? 

Restructurarea procesului de 
elaborare şi implementare a 
politicilor, cu includerea unor 
mecanisme eficientizate de 
coordonare inter-ministerială, de 
luare a deciziilor, comunicare 
externă, răspundere şi 
transparenţă, evaluarea impactului 
etc. 

Ce trebuie să schimbăm în mecanismele 
actuale de prestare a serviciilor pentru ca 
noi să fim capabili să realizăm obiectivele 
din PDS –  care procese și proceduri de 
prestare a serviciilor ne lipsesc? 

Restructurarea procesului de 
prestare a serviciilor, cu includerea 
standardelor şi managementului 
calităţii 

Individual 

Ce abilităţi, cunoştinţe şi experienţă 
profesională sînt necesare adițional 
pentru a putea atinge obiectivele din 
PDS? 

Programe de instruire şi dezvoltare 
personală, cu includerea metodei 
de îndrumare la locul de muncă şi 
vizitelor de studii 

Ce fel de politici în domeniul resurselor Introducerea unor politici noi în 
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umane sînt necesare pentru a putea 
atinge obiectivele din PDS? 

domeniul resurselor umane sau 
revizuirea celor existente (recrutare, 
evaluarea performanţelor, 
promovare, etc.) 

Ce valori organizaţionale noi, cod de 
conduită şi relaţii interpresonale sînt 
necesare pentru a putea atinge 
obiectivele din PDS? 

Consolidarea echipei, programe de 
motivare şi cu privire la dinamica de 
grup 

 
Nivele la care se evaluează capacităţile ţin şi de factorii şi aspectele utilizate în analiza 
SWOT: nivelul organizaţional şi cel individual se referă la Punctele Forte şi cele Slabe.  
 
 

B) Procesul de evaluare a capacităților 

 
Evaluarea capacităţilor este o sarcină complexă şi aşadar, procesul dat trebuie bine 
planificat şi pregătit. Mai mult decît atît, toţi cei implicaţi în proces trebuie să înţeleagă 
scopul şi metodele utilizate în evaluarea capacităţilor.  
 
Evaluarea capacităţilor poate fi de diferite tipuri. Cea mai importantă clasificare se 
bazează pe cei ce o realizează. Deseori evaluarea capacităţilor este efectuată de 
consultanţi externi sau de o echipă formată atît din consultanţi externi, cît şi din 
reprezentanţii autorităţii pentru care se efectuează evaluarea. Uneori evaluarea 
capacităţilor se face la nivel intern şi doar de către cei de care ţine evaluarea – auto-
evaluarea capacităţilor. 
 
Cu toate acestea, evaluarea capacităţilor pentru PDS va fi una deosebită şi se va numi 
“auto-evaluare îndrumată”. Abordarea respectivă implică :  
 

- Susţinere intensivă din partea consultanţilor externi la început şi apoi susţinere 
ocazională în procesul de evaluare  

 

- Colectarea şi analiza datelor, precum şi formularea concluziilor şi constatărilor se 
face de grupul de planificare din cadrul autorităţii 

 

- Constatările şi concluziile finale se discută împreună de către grupul de 
planificare şi consultanţii externi (în caz de necesitate), înainte de aprobarea 
acestora de conducerea autorităţii şi includerea acestora în PDS 

 
Trebuie să fie la fel accentuat faptul că este necesară respectarea strictă a 
instrucţiunilor formulate în acest ghid în timpul instruirii funcţionarilor publici în vederea 
asigurării aplicării unor standarde comune şi atingerii unor rezultate de calitate. 
 
Autoritatea poate utiliza asistenţa experţilor externi contractaţi în cadrul diferitor proiecte 
de asistență tehnică, dar aceştia vor trebuie să respecte metodologia PDS şi ghidul 
respectiv. 
 
Această abordare faţă de evaluarea capacităţilor implică în special rolul Direcţiei de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor (DAMEP) şi anume cel de coordonator al 
grupului de planificare. DAMEP va fi responsabilă de organizarea şi facilitarea 
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şedinţelor regulate şi atelierelor interne, precum şi de căutarea asistenţei adiţionale în 
caz de necesitate. 
 
 

a) Planificare şi pregătire 
 

- Participarea în instruirea organizată cu privire la evaluarea capacităţilor 

- Clarificarea oricărui aspect metodologic care ar putea să nu fie clar 

- Distribuirea internă a rolurilor şi responsabilităţilor 
 

b) Identificarea capacităţilor necesare 
 
Identificarea capacităţilor necesare se va efectua pentru fiecare obiectiv din PDS în 
parte. Pentru fiecare din aceştia la identificarea capacităţilor necesare se va ţine cont de 
ambele nivele de capacităţi: organizaţionale şi individuale. S-ar putea întîmpla aşa încît 
careva din categoriile de capacităţi din cele menţionate ar putea să nu fie necesară la 
realizarea vreunui obiectiv din PDS, cu alte cuvinte, nu toate obiectivele PDS necesită 
ambele categorii de capacităţi: totul va depinde în primul rînd de instrumentele 
necesare pentru a atinge fiecare obiectiv din PDS. 
 
Întregul proces va derula în felul următor:  

1) Identificarea categoriei de capacităţi necesare pentru realizarea obiectivului, în 
conformitate cu nivelul prezentat în ghidul respectiv. 

2) Descrierea fiecărei capacităţi viitoare 
3) Comparaţia între capacităţile actuale şi viitoare 
4) Identificarea și formularea necesarului de capacităţi 
5) Evaluarea cît de realistă este obţinerea capacităţii într-o anumită perioadă. 
6) Includerea capacităţilor care lipsesc în Tabelul cu Obiectivele PDS 

 
Logaritmul principal care urmează a fi utilizat pentru FIECARE obiectiv din PDS este 
arătat mai jos:  
 

1. Ce instrumente sînt necesare pentru a atinge obiectivul 1? 
 
1.1. Dacă acestea sînt instrumente la nivel organizaţional, atunci puneţi întrebări ce 

ţin de capacitatea la nivel organizaţional – dacă nu, atunci treceţi la B. 
 

1.1.1. Dacă acestea sînt instrumente la nivel individual, atunci puneţi întrebări ce 
ţin de capacităţile la nivel individual – dacă nu, atunci treceţi la următorul 
obiectiv. 

 
 

2. Întrebări ce ţin de nivelul organizaţional  
2.1. Îndeplinim noi toate funcţiile necesare pentru a atinge obiectivul? 

2.1.1. Dacă da, atunci ne împiedică careva dintre funcţiile pe care le îndeplinim 
la moment să atingem obiectivul? 

2.1.2. Dacă nu, atunci ce funcţii adiţionale sînt necesare? 
2.2. Este structura noastră organizaţională potrivită pentru atingerea obiectivului? 

2.2.1. Dacă da, atunci trebuie să o perfecţionăm pentru a crea condiţii pentru 
realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 

2.2.2. Dacă nu, atunci cum putem s-o îmbunătăţim prin reorganizare? 
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2.3. Sînt sistemele noastre de management potrivite pentru atingerea obiectivului? 
2.3.1. Dacă da, atunci trebuie noi să le eficientizăm pentru a crea condiţii pentru 

realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului?  
2.3.2. Dacă nu, atunci ce sisteme de management noi trebuie să introducem? 

2.4. Sînt sistemele noastre de comunicare şi de coordonare potrivite pentru 
atingerea obiectivului? 

2.4.1. Dacă da, atunci trebuie noi să le eficientizăm pentru a crea condiţii pentru 
realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului?  

2.4.2. Dacă nu, atunci ce sisteme de comunicare şi de coordonare noi trebuie să 
introducem? 

2.5. Dispunem noi de tehnologii necesare pentru a atinge obiectivul? 
2.5.1. Dacă da, atunci trebuie să o perfecţionăm pentru a crea condiţii pentru 

realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 
2.5.2. Dacă nu, atunci ce fel de tehnologii noi trebuie să introducem? 

2.6. Sînt mecanismele noastre de elaborare şi implementare a politicilor adecvate 
pentru atingerea obiectivului? 

2.6.1. Dacă da, atunci trebuie să le îmbunătăţim pentru a realiza mai eficient, 
eficace şi sustenabil obiectivul? 

2.6.2. Dacă nu, atunci ce trebuie să schimbăm? 
2.7. Este mecanismul nostru de prestare a serviciilor potrivit pentru a atinge 

obiectivul? 
2.7.1. Dacă nu, atunci trebuie să-l îmbunătăţim pentru a asigura o realizare mai 

eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 
2.7.2. Dacă nu, atunci ce trebuie să schimbăm? 

2.8. Dispunem noi de toate planurile, programele şi proiectele de care avem nevoie 
pentru a atinge obiectivul? 

2.8.1. Dacă da, atunci trebuie să le modificăm în vederea realizării mai eficiente, 
eficace şi sustenabile a obiectivului? 

2.8.2. Dacă nu, atunci ce planuri, programe şi proiecte trebuie să elaboram? 
 

3. Întrebări ce ţin de nivelul individual  
3.1. Dispunem noi de toate abilităţile, cunoştinţele şi experienţa profesională 

necesară pentru a atinge obiectivul? 
3.1.1. Dacă da, atunci au nevoie careva dintre ele să fie îmbunătăţite pentru a 

permite realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 
3.1.2. Dacă nu, atunci de care abilităţi, cunoştinţe şi experienţă profesională mai 

avem nevoie? 
3.2. Sînt politicile noastre în domeniul resurselor umane potrivite pentru atingerea 

obiectivului? 
3.2.1. Dacă da, atunci trebuie să revizuim careva dintre ele pentru a asigura o 

realizare mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 
3.2.2. Dacă nu, atunci ce politici trebuiesc schimbate? 

3.3. Sînt valorile noastre organizaţionale, codul de conduită şi relaţiile interpersonale 
potrivite pentru atingerea obiectivului? 

3.3.1. Dacă da, atunci trebuie noi să îmbunătăţim careva dintre acestea pentru a 
asigura realizarea mai eficientă, eficace şi sustenabilă a obiectivului? 

3.3.2. Dacă nu, atunci ce trebuie să schimbăm? 
 
Notă: Atunci cînd unele din întrebări nu sînt relevante pentru Obiectivul din PDS, treceți 
la următoarea întrebare. 
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Rezultatele evaluării vor fi incluse în Tabelul de sinteză cu privire la evaluarea 
capacităţilor pentru FIECARE obiectiv în parte. Acest tabel nu va fi inclus în PDS, el 
este util pentru sintetizarea informației în procesul de evaluare (tabel de lucru). Se va 
utiliza următorul format:  
 

Obiectivele PDS Descrierea capacităților necesare 

  

  

  

  

 
Există o diferență între identificarea și formularea necesarului de capacități. Primul 
proces ține doar de găsirea capacităților care lipsesc – al doilea ține de formularea 
adecvată. Formularea urmează să fie de tipul ”ne lipsește” sau ”ducem lipsă de” și ea 
nu trebuie să includă soluția sau activitatea de dezvoltare a capacităților. De exemplu, 
noi trebuie să scriem ”ducem lipsă de capacități în domeniul...” și nu ”ducem lipsă de 
instruire în domeniul...”, deoarece instruirea este doar una din posibilitățile de suplinire a 
capacității lipsă.   
 
 
c) Finalizarea evaluării capacităţilor 
 
Odată elaborată, lista capacităţilor necesare va trebui consolidată. Consolidarea 
rezultatelor evaluării capacităţilor se face prin revizuirea tabelului pentru a ne asigura 
că: 

- Toate necesităţile de capacităţi sînt bine formulate, realiste şi într-adevăr critice 
pentru atingerea obiectivului 

 
Aceasta înseamnă punerea următoarelor întrebări:  
 
1. Este clar pentru toţi ce fel de capacităţi adiţionale noi ne-am dori? Dacă nu, atunci 
putem să le reformulăm, sau să le grupăm cu alte capacităţi, sau să le dezintegrăm în 
cîteva tipuri de capacităţi. 
 
2. Este vreo legătură directă între acea capacitate şi obiectivele din PDS? Este această 
capacitate într-adevăr o prioritate pentru perioada prevăzută în PDS? Putem noi să 
atingem obiectivele noastre chiar şi fără capacitatea dată? 
 
3. Este reală obţinerea capacităţilor necesare în perioada prevăzută în PDS? 
Cunoaştem noi cum capacitatea care lipseşte o sa contribuie la dezvoltarea 
capacităţilor în general? 
 
4. În ceea ce priveşte capacitatea care lipseşte, s-ar putea întîmpla ca ea să ţină de o 
perioadă mai lungă? Dacă da, atunci putem noi identifica cele mai critice aspecte ale 
acestei capacităţi pentru perioada prevăzută de PDS? 
 
5. Dacă luăm toate capacităţile care lipsesc şi presupunem că le vom obţine, vor fi 
acestea suficiente pentru a asigura atingerea obiectivelor din PDS de către autoritate? 
Dacă nu, atunci ce ne mai lipseşte? 
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6. Dacă presupunem că avem toate capacităţile care ne lipsesc, putem să ne imaginăm 
cum va arăta şi cum fa funcţiona autoritatea noastră în viitor? Încercaţi să explicaţi şi să 
vedeţi dacă tabloul este unul complet; dacă nu este complet, atunci ce lipseşte? 
 
În procesul de finalizare a evaluării capacităţilor poate apărea necesitatea unor 
consultări adiţionale cu consultanţi, parteneri externi sau alţi experţi. 
 
După ce se mai trece odată prin toate tabelele şi evaluarea capacităţilor ia sfîrşit, 
rezultatele acesteia vor fi incluse în forma de concluzii de bază ale evaluării capacităților 
în formă textuală, iar necesarul de capacități se includ în tabela ”Obiectivele PDS”, după 
cum urmează (se adaogă o coloană):  
 

Obiective 
PDS  

Indicatori de 
performanță  

Responsabil  
Perioada 
de 
realizare  

Instrumente\ 
metode  

Notă 
privind 
finanțarea  

Necesarul 
de 
capacități  

       

       

       

 
Capitolul Evaluarea și dezvoltarea capacităților va include text standardizat (vezi 
anexa), concluziile de bază (generalizate) ale evaluării capacităților, cît și recomandările 
pentru dezvoltarea acestora. În mare parte rezultatele evaluării capacităților vor fi 
prezentate în tabela cu Obiectivele PDS. 
 
În cazul în care nu găsim răspunsuri adecvate la întrebările menţionate mai sus, ar 
putea fi nevoie de modificarea, clarificarea sau reformularea obiectivelor stabilite 
în PDS. Într-adevăr, evaluarea capacităţilor nu se efectuează doar pentru a identifica 
neajunsul, dar şi pentru a verifica dacă obiectivele noastre din PDS sînt realiste şi 
realizabile. Acest lucru este important în special atunci cînd ne dăm seama că în unele 
cazuri neajunsul de capacităţi va fi imposibil de acoperit în perioada prevăzută în PDS. 
Şi dacă nu le putem acoperi, atunci nu vom fi în stare să dobîndim acele capacităţi care 
lipsesc, iar obiectivele din PDS nu vor fi atinse. 
 
Provocările în încercarea de a asigura noi capacităţi pentru atingerea obiectivelor din 
PDS pot fi ilustrate în modul următor:  

1. Avem nevoie de o politică nouă, dar nu ne putem aştepta la elaborarea şi 
adoptarea politicii respective într-o anumită perioadă de timp. 

2. Avem nevoie să investim în tehnologii noi, dar nu ne putem aştepta la finanţare 
suficientă pentru acest lucru 

3. Avem nevoie de sisteme noi de management, dar nu avem suficient timp pentru 
introducerea acestora  

4. Avem nevoie de o structură organizaţională nouă cu noi funcţii, dar nu ne putem 
aştepta la finalizarea la timp a reorganizării 

5. Avem nevoie de abilităţi şi competenţe noi, dar sînt prea multe programe de 
instruire şi dezvoltare profesională de organizat pentru aceeaşi perioadă. 

 
Deci, în cazul în care ne dăm seama că anumite capacităţi care lipsesc nu pot fi 
dezvoltate la timp astfel încît să ne permită să atingem unul sau mai multe obiective, 
printre posibilele soluţii ar putea fi:  
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a) Reducem din ambiţia unui sau mai multor obiective – sau extindem termenul de 
realizare a obiectivului în limitele perioadei de implementare a PDS  
 
b) Amînăm careva dintre obiective pentru următorul PDS – aşa cum performanţele 
autorităţii vor fi evaluate în baza PDS şi în cazul în care este evident că un obiectiv nu 
poate fi atins din cauza lipsei de capacităţi, ar fi mai bine nu de inclus acel obiectiv în 
actualul PDS în general. 
 
c) “Invităm” o altă autoritate sau organizaţie să participe la realizarea unui sau mai 
multor obiective – stabilim o nouă relaţie de parteneriat în care partenerul (sau 
partenerii) care dispune de capacitatea care vă lipseşte (sau planifică să o dezvolte) îşi 
va asuma o parte din responsabilitatea pentru atingerea acestuia /acestora. Pentru 
aceasta ar putea fi nevoie de procedura de sub-contractare, de un acord cu o altă 
autoritate, un proiect finanţat de donatori, sau un parteneriat cu vreo organizaţie 
internaţională.  
 
 
Trebuie să se ţină cont de două aspecte critice: 

1) Evaluarea capacităţilor nu trebuie efectuată pentru acele obiective cărora le 
lipseşte ambiţia şi care nu sînt suficient de strategice. În acest sens, trebuie într-
adevăr să ne dorim şi să fim dedicaţi dezvoltării intense a capacităţilor, dar nu să 
ne satisfacem cu capacităţile existente în acest moment.  

2) Atunci cînd reflectăm asupra posibilităţii de dobîndire a anumitor capacităţi noi, 
nu trebuie să găsim scuză în situaţia financiară actuală – finanţare din partea 
donatorilor există, şi încă va mai urma, cu ajutorul căreia se vor dezvolta noile 
capacităţi. Dacă nu vom identifica necesităţile de capacităţi şi /sau nu le vom 
include în PDS, obţinerea suportului extern pentru dezvoltarea capacităţilor nu va 
mai fi posibilă: organizaţiile donatoare pur şi simplu vor presupune că nu avem 
nevoie de acesta.  

 
La etapa finală de evaluare a capacităților noi începem deja analiza dezvoltării 
capacităților – gîndindu-ne la consolidarea necesarului de capacități, noi începem să ne 
gîndim la posibilele soluții/răspunsuri la lacunele existente. 
 
 

RECOMANDĂRI DE DEZVOLTARE A CAPACITĂŢILOR 

 
Aşa cum s-a menţionat cînd s-a explicat evaluarea capacităţilor, dezvoltarea 
capacităţilor reprezintă o strategie care răspunde la întrebarea “cum ajungem acolo”. În 
sensul capacităţilor, aceasta înseamnă acoperirea decalajului între capacităţile actuale 
şi cele viitoare – acoperirea necesităţii de capacităţi prin dobîndirea capacităţilor care 
lipsesc. 
 

De ce este nevoie de dezvoltarea capacităţilor 

 
Aproape orice capacitate poate fi dezvoltată în cele din urmă, dar pentru aceasta poate 
să fie nevoie de multe resurse şi timp. În dezvoltarea capacităților se va pune un accent 
deosebit pe:  
 

6. Eficienţă: atingerea obiectivelor stabilite cu resurse minime 
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7. Eficacitate: concentrarea pe priorităţi, cele mai importante lucruri care trebuie 

realizate pentru a atinge obiectivele 
 

8. Sustenablitate: abilitatea de a asigura că impactul de la atingerea obiectivelor va 
rămîine pentru o perioadă mai lungă și că aceasta nu va avea un efect contra-
productiv în viitor 

 
Noi avem nevoie de recomandări care ne vor explica cum să dezvoltăm capacităţile ce 
lipsesc cu resurse minime, focusîndu-ne pe priorităţi şi asigurînd sustenabilitate. 
Problema sustenabilităţii este importantă în special pentru că intenţia nu este de a 
dobîndi capacităţile care vor dispărea după realizarea obiectivelor, ci cele care vor 
rămîne. 
 
În cazul tuturor acestor principii noi de fapt încercăm să schimbăm procesul. Deci, 
accentul nu se pune doar pe reducerea intrărilor, dar schimbarea procesului în care le 
utilizăm, cu scopul final de a le reduce. De asemenea vrem să schimbăm procesul ca el 
să producă rezultate mai mari. 
 
De exemplu, dacă nu avem expertiză în elaborarea unei politici şi utilizăm capacităţile 
externe pe termen scurt, autoritatea noastră riscă să nu fie capabilă să implementeze 
acea politică mai tîrziu în mod corespunzător. Soluţii posibile ar putea fi: a) dezvoltarea 
expertizei interne prin instruire; b) utilizarea expertizei externe într-o oarecare măsură şi 
apoi completarea acesteia cu instruire adiţională; c) utilizarea expertizei externe în 
măsură deplină, cu organizarea ulterioară a transferului de cunoştinţe prin îndrumare. 
Opţiunea pe care o vom alege depinde de evaluarea eficienţei, eficacităţii şi 
sustenabilităţii şi găsirea celei mai potrivite combinaţii. Anume aşa trebuie înţeles 
programul de dezvoltare a capacităţilor. 
 
PDS va conține doar recomandările de dezvoltare a capacităţilor, iar activităţile 
specifice, indicatorii de performanță şi termenele de realizare ulterior vor fi incluse în 
planurile anuale ale autorităţii. Dar oricare ar fi cadrul de implementare a recomandărilor 
de dezvoltare a capacităţilor, o cerinţă trebuie respectată în totalitate: capacităţile 
trebuie dezvoltate în termenii stabiliţi în PDS. 
 
Totodată, dacă autoritatea dorește să elaboreze un plan de dezvoltare a capacităților, 
poate fi utilizată tabela de mai jos.  
 
Recomandările de dezvoltare a capacităţilor derivă direct din rezultatele evaluării 
capacităţilor, şi trebuie să fie corelate în ceea ce priveşte termenii de realizare şi lista 
capacităţilor care urmează să fie dezvoltate. Aşadar, pentru a elabora recomandările 
respective trebuie să luăm capacităţile care lipsesc, identificate în rezultatul evaluării 
capacităţilor, şi apoi:  

- Să consolidăm şi să clasificăm toate necesităţile 

- Să formulăm soluţii /măsuri adecvate pentru a acoperi acele necesităţi 

- Să formulăm recomandări de dezvoltare a capacităților în PDS 
 
Trebuie să fie clar că fără a asigura capacităţile necesare, toate sau, cel puţin, unele din 
obiectivele din PDS ar putea să nu fie realizate eficient. Aşadar, recomandările de 
dezvoltare a capacităţilor trebuie percepute drept niște precondiţii de bază pentru o 
activitate eficientă şi performantă a autorităţii. În cazul în care realizăm că 
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recomandările de dezvoltare a capacităţilor nu pot fi implementate, trebuie să ne 
întoarcem la etapa de evaluare a capacităţilor şi chiar la cea de formulare a obiectivelor 
din PDS şi revizuire a lor, în acelaşi mod ca şi în procesul de finalizare a evaluării 
capacităţilor. Aceasta înseamnă că noi trebuie să asigurăm corespunderea între 
obiectivele din PDS, rezultatele evaluării capacităţilor şi dezvoltării capacităţilor, după 
cum urmează:  
 
 Prin procesul de dezvoltare a capacităţilor se asigură acoperirea necesităţilor de 

capacităţi, ceea ce sporeşte eficienţa realizării obiectivelor din PDS. 
 
În al doilea rînd, dacă se doreşte eficienţă, recomandările de dezvoltare a capacităţilor 
trebuie să excludă suprapunerile şi dublările. De exemplu, dacă cîteva subdiviziuni 
necesită instruire în domeniul instituţiilor comunitare, organizarea cîtorva cursuri de 
instruire separate nu are sens; recomandările de dezvoltare a capacităţilor trebuie să 
includă doar un singur program de instruire, deşi acesta ar putea fi prevăzut pentru o 
perioadă mai lungă şi pentru un număr mai mare de participanţi. Un alt exemplu tipic ar 
fi introducerea noilor tehnologii, care nu are rost la nivel de subdiviziuni, pentru că se 
vor dubla reţelele, bazele de date şi soft-urile interne.  
 
 

Elaborarea recomandărilor de dezvoltare a capacităţilor 
 

1) Planificare şi elaborare 
 
Aranjamentele organizatorice utilizate la evaluarea capacităţilor trebuie utilizate şi la 
elaborarea recomandărilor de dezvoltare a capacităţilor. Acestea includ: organizarea şi 
pregătirea ședințelor aceluiaşi grup de planificare gestionat de DAMEP; participarea în 
instruirea organizată cu privire la dezvoltarea capacităţilor; clarificarea aspectelor 
metodologice care pot rămîne încă neclare. 
 

2) Categorizarea necesarului de capacităţi 
 
Înainte de a începe identificarea soluțiilor/răspunsurilor la necesarul (și să bazăm pe ele 
recomandările) urmează să categorizăm necesarul de capacități.  

- Se vor compila toate necesitățile de capacități rezultate din evaluarea 
capacităţilor într-un singur tabel 

- Se vor grupa toate necesităţile de capacităţi similare pentru a evita suprapunerea 
şi dublarea (şi ajustarea perioadelor de timp, dacă este cazul) 

- Se va verifica să nu rămînă vreo incoerenţă sau, eventual, necesităţi 
contradictorii 

 
Vom organiza necesarul de capacități în două categorii: în conformitate cu nivelul 
(organizațional și individual) și tipul de capacități. Un exemplu de categorizare ar putea 
servi următorul tabel.  
 

Nivelul 
capacităţilor 

Tipul/ 
categoria 

Posibile soluţii/măsuri 

Organizaţional 
Schimbări la 

nivel funcţional 

Analiza funcţională 

Modificarea funcţiilor autorităţii: adăugarea unor funcţii 
noi, modificarea celor existente, lichidarea unor funcţii 
existente etc. 
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Schimbări la 
nivel structural 

Revizuirea structurii organizaţionale actuale 

Elaborarea unei noi structuri organizaţionale 

Reorganizare  

Schimbări la 
nivelul 

sistemelor de 
management 

Identificarea necesităţilor pentru sisteme de 
management noi sau modificate 

Elaborarea şi introducerea noilor sisteme de 
management 

Modificarea sistemelor existente de management 

Tehnologia 
informaţională şi 
de comunicaţii 

Identificarea necesităţilor şi specificaţiilor tehnice 
pentru tehnologiile adiţionale sau pentru actualizarea 
/modernizarea /modificarea celor existente. 

Elaborarea şi introducerea noilor tehnologii 

Pregătirea şi actualizarea /modernizarea /modificarea 
tehnologiilor existente 

Restructurarea 
procesului de 

politici 

Identificarea aspectelor ce pot fi îmbunătăţite în 
procesul general de politici în cadrul autorităţii 

Elaborarea şi pregătirea schimbărilor în procesul 
general de politici în cadrul autorităţii 

Implementarea schimbărilor în procesul general de 
politici în cadrul autorităţii 

Monitorizarea schimbărilor şi îmbunătăţirilor realizate în 
procesul general de politici în cadrul autorităţii 

Restructurarea 
mecanismelor 
de prestare a 

serviciilor 

Identificarea aspectelor ce pot fi îmbunătăţite în 
mecanismele actuale de prestare a serviciilor 

Elaborarea şi pregătirea schimbărilor în mecanismele 
actuale de prestare a serviciilor 

Implementarea schimbărilor în mecanismele actuale de 
prestare a serviciilor, inclusiv stabilirea standardelor şi 
introducerea managementului calităţii 

Monitorizarea schimbărilor şi îmbunătăţirilor efectuate 
în mecanismele actuale de prestare a serviciilor 

Individual 

Instruirea şi 
dezvoltarea 
profesională 

Evaluarea necesităţilor de instruire a persoanelor 
/departamentelor şi /sau întregii autorităţi 

Elaborarea şi pregătirea unei strategii de instruire sau a 
unui plan de acţiuni la nivel individual, departamental şi 
/sau la nivel de autoritate 

Cursuri de instruire (de regulă cu durata de pînă la 5 
zile pe modul şi pentru 20-50 participanţi) 

Cursuri de specializare (de regulă cu durata de cîteva 
săptămîni sau luni şi pentru 1-5 participanţi) 

Auto-instruire (inclusiv studiile la distanţă) 

Îndrumare (instruire la locul de muncă) 

Atelier (de regulă durează de la cîteva ore la cîteva zile 
şi pentru 10-30 participanţi) 

Conferinţe şi şedinţe consultative 

Vizite de studii 

Elaborarea produselor de cunoaştere (de ex. studiile 
comparative, lecţiile învăţate, rapoarte cu privire la 
instruire şi alte evenimente etc.) 

Modificarea Identificarea schimbărilor posibile în politicile interne în 
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politicilor 
interne în 
domeniul 
resurselor 

umane 

domeniul resurselor umane 

Elaborarea unor politici noi sau modificarea politicilor 
interne existente în domeniul resurselor umane 

Implementarea şi monitorizarea politicilor interne noi 
sau a celor modificate în domeniul resurselor umane 

Schimbarea 
culturii 

organizaţionale 

Evaluarea gradului de eficacitate şi a oportunităţilor de 
ameliorare a culturii organizaţionale actuale 

Identificarea şi introducerea noilor  valori 
organizaţionale, a codului de conduită etc. 

Pregătirea şi organizarea şedinţelor de team-building, 
evenimentelor de socializare şi motivare 

 
Tabelul de mai sus este doar pentru ghidare și include doar posibile tipuri și posibile 
soluții.   
 
 
Categorizarea necesarului de capacități și identificarea soluțiilor preferate se va face, 
utilizînd următorul tabel:  
 

Necesarul de capacități și soluțiile consolidate 

Nivelul organizațional 

Tipul/categoria 
Descrierea necesarului de 

capacități 
Soluțiile preferabile 

   

   

Nivelul individual 

Tipul/categoria 
Descrierea necesarului de 

capacități 
Soluțiile preferabile 

   

   

Tabelul respectiv se anexează la PDS. În partea textuală se vor reflecta doar 
recomandările de bază formulate ulterior. 
 
Există o mare diferenţă între necesităţile de capacităţi ale diferitor autorităţi, dar în total 
trebuie să fie maxim 50 de necesităţi de capacităţi. Pentru ca în rezultat să nu 
obţinem tabele prea greoaie şi chiar incomplete, şi pentru a avea nu mai mult de 
numărul maxim indicat de necesităţi de capacităţi, se va pune un accent special şi 
eforturi de integrare a necesităţilor similare şi evitarea suprapunerii şi dublării. 
 

3) Definitivarea Recomandărilor de dezvoltare a capacităţilor 
 
După consolidarea necesităţilor şi identificarea şi prioritizarea soluţiilor/măsuri de 
dobîndire a capacităţilor, trebuie să se elaboreze recomandări de dezvoltare a 
capacităţilor. Dar înainte de finalizare mai sînt încă cîţiva paşi de făcut, şi anume:  
 Indicarea proiectelor ce ţin de dezvoltarea capacităţilor  

Aşa cum s-a menţionat mai devreme, recomandările de dezvoltare a capacităţilor vor fi 
implementate, ca şi întregul PDS prin intermediul planurilor anuale ale autorităţii, dar şi 
prin intermediul proiectelor. Aşadar, este important de indicat proiectele de asistență 
tehnică în derulare, planificate sau posibile care vor contribui la dobîndirea unor 
capacităţi care lipsesc. Lista acestora se anexează la Programul de Dezvoltare 
Strategică. 
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 Verificarea dublă a fezabilităţii 

 
După ce toate soluţiile/măsurile sînt introduse în tabel, avem oportunitatea să facem 
încă o verificare ca să ne asigurăm că toate acestea sînt realizabile în perioada PDS. 
 
 Revizuirea finală 

 
La etapa de revizuire finală vom răspunde la următoarele întrebări:  
 

1. Putem să reformulăm unele din recomandări pentru a realiza obiectivele mai 
eficient, eficace și sustenabil?  

 
2. Cînd punem împreună toate soluţii/măsuri, sînt ele suficiente pentru a asigura 

capacităţile de care avem nevoie pentru a atinge toate obiectivele din PDS? 
 
La etapa de finalizare a evaluării capacităţilor pot fi necesare consultări adiţionale cu 
parteneri, consultanţi externi sau alţi experţi. 
 


