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INTRODUCERE 
 
Acest Ghid a fost conceput în calitate de îndrumar metodologic pentru autorităţile publice implicate în 
procesul de evaluare a politicilor publice pe durata implementării acestora sau după finalizare. Un astfel 
de tip de evaluare este denumită intermediară şi ex-post. Evaluarea permite factorilor de decizie să 
obţină informaţii cu privire la implementarea politicii publice, atingerea obiectivelor stabilite şi impactul 
asupra societăţii în general sau asupra anumitor grupuri, sectoare sau domenii specifice, în particular. 
Procesul de evaluare încheie ciclul de politici publice şi permite autorităţilor publice de a lua decizii vizavi 
de continuarea, modificarea sau finalizarea politicii publice supuse evaluării.  
 
Ghidul serveşte drept instrument utilizat în evaluarea politicilor publice pentru mai multe tipuri de 
beneficiari şi politici publice. El conţine atât tehnici calitative cât şi cantitative de evaluare. Pentru politici 
publice cu implicaţii financiare limitate şi impact de scara mică este suficient să se răspundă la un set de 
întrebări, formulate în Ghid. În schimb pentru politici publice complexe, cu impact fiscal major se 
recomandă utilizarea unor tehnici cantitative, la fel prezentate în Ghidul respectiv. Indiferent de 
abordarea aplicată în evaluare, pentru a elabora un raport de evaluare congruent este important să fie 
urmate cele cinci etape propuse în continuare.  
 
Structura Ghidului reflectă logica efectuării evaluării, fiind construit în ordinea celor cinci etape ale 
evaluării. În anexe, pe lângă formatul raportului de evaluare, rezumatele unor tehnici de evaluare 
recomandate sunt prezentate trei rapoarte de evaluare, elaborate în procesul de pilotare a Ghidului. La 
pilotare au participat Ministerul Economiei, Ministerul Mediului şi Ministerul Sănătăţii. Cu toate că 
abordările, tehnicile şi profunzimea evaluării diferă, toate trei rapoarte oferă modalităţi diverse de a 
răspunde la întrebarea principală – a fost realizată cu succes sau nu politica publică supusă evaluării? 
 
Pe potriva altor îndrumare metodologice elaborate de Guvernul Republicii Moldova, acest Ghid este 
unul care va fi modificat şi perfecţionat pe măsura aplicării acestuia şi în baza lecţiilor învăţate în 
procesul de evaluare.  
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CICLUL DE EVALUARE   
 

Evaluarea este un proces de colectare şi analiză a informaţiei în scopul formulării unor concluzii asupra 
modului, în care anumite intervenţii de politici publice ating obiectivele scontate.   
 
Evaluarea are următoarele obiective principale:  

 Creşterea responsabilităţii – prin evaluarea politicilor publice de către diverşi actori interesaţi 
(Parlament, cetăţeni etc.);  

 Sporirea eficienţei de alocare a resurselor publice şi îmbunătăţirea performanţei programelor;  
 Obţinerea informaţiei – în cazurile în care Guvernul are nevoie de date cu privire la rezultatele  

intervenţiei, iar acestea sunt lipsă; 
 Îmbunătăţirea formulării politicilor publice  – preponderent realizată în cazurile în care este 

evident că actuala formă a politicilor publice nu este  una reuşită (aceasta poate ţine de 
obiective, indicatori de măsurare a progresului şi impactului etc.); 

 Îmbunătăţirea implementării; 
 Obţinerea cunoştinţelor şi formularea lecţiilor pentru viitor. 

 
Procesul  de analiză şi evaluare a politicilor publice include trei etape consecutive – analiza ex-ante 
(AEA),  evaluarea intermediară (EI) şi evaluarea ex-post (EEP)(rezumatul etapelor este ilustrat în Anexa 
1). Ciclul de politici publice este operaţional şi eficient doar dacă toate aceste tipuri de analiză şi 
evaluare sunt strâns integrate într-un singur sistem coerent, şi dacă acesta vine să sprijine elaborarea 
politicilor publice şi bugetarea într-o manieră sustenabilă. 
  
Analiza ex-ante este primul pas în ciclul de politici publice care apreciază impactul potenţial al unei 
politici publice asupra grupurilor-ţintă sau altor grupuri, bugetului, anumitor sectoare etc.1. În analiza ex-
ante sunt examinate opţiuni alternative pentru soluţionarea problemelor şi atingerea obiectivelor 
stabilite, fiind analizat impactul fiscal, administrativ, economic, social şi de mediu ale fiecărei opţiuni. 
Obiectivul de bază al AEA constă în sprijinirea procesului decizional al Guvernului prin recomandarea 
acelei abordări de politici publice, pe care o anticipăm ca fiind cea cu eficienţă maximă sau cu cel mai 
pozitiv impact şi care evită, în măsura posibilităţilor, efectele adverse inoportune. Până în prezent, în 
Republica Moldova analiza ex-ante a fost parţial instituţionalizată prin introducerea în anul 2008 a 
analizei impactului de reglementare (AIR). În anul 2010 Cancelaria de Stat a elaborat un ghid mai amplu 
pentru AEA (întitulat Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice), care este 
deja aplicat pentru elaborarea mai multor Propuneri de politici publice în toate ministerele de ramură2.  
 
Evaluarea intermediară  este efectuată pe parcursul implementării politicilor publice, fiind pus accentul 
pe  eficienţa şi eficacitatea acestora. Ea îşi propune drept obiectiv evaluarea performanţei unei politici 
publice în derulare şi identificarea necesităţii revizuirii acesteia. Unele politici publice nu au termen 
exact pentru implementare (fiind adesea  continue), de aceea evaluarea intermediară este cea potrivită.  
Un tip al EI este evaluarea tematică, atunci cânt studiul de evaluare se poate axa pe un anumit domeniu 
de politici publice. Până în prezent în ţară nu au fost implementate sistematic evaluări intermediare, 
unica tentativă de instituţionalizare a EI fiind evaluarea actelor normative, care a fost introdusă recent 
de Ministerul Justiţiei3.  

                                                           
1
 Aşa-numitele efecte colaterale; 

2
 În prezent, AEA a fost aplicată pentru elaborarea a peste 40 de Propuneri de politici publice. 

3
 Hotărârea Guvernului nr.20.1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a 

legislaţiei. 



5 
 

Evaluarea ex-post este analiza rezultatelor reale ale unei intervenţii de politici publice finalizate care 
permite de a înţelege factorii de succes sau eşec şi impactul mai vast al politicilor publice. Unul din 
obiectivele principale ale evaluării ex-post este producerea unor concluzii, care ar putea fi generalizate şi 
aplicate pentru alte intervenţii de politici publice – viitoare sau în derulare4.  
 

CÂND SE EFECTUEAZĂ EVALUAREA? 
 

În mare, evaluările intermediară şi ex-post au la temelie metodologii aproape identice, diferenţa fiind 
perioada în care acestea se aplică. Astfel, Ghidul respectiv oferă o perspectivă unică asupra ambelor 
tipuri de evaluări, fiind utilizat un singur concept, denumit evaluare (atunci când în unele cazuri se cere 
diferenţierea între EEP şi EI, acestea sunt stipulate expres). 

Secţiunea în cauză defineşte pentru care domeniu de politici publice şi în care cazuri vor fi aplicate 
evaluările intermediară sau ex-post. Mai jos sunt enumerate tipurile de politici publice care pot fi 
subiect al evaluării: 

 Document de politici publice5 (strategie, concept, plan, program) sau o parte componentă a 
acestuia (de exemplu, un domeniu de politici publice sau un obiectiv de politici publice distinct); 

 Act legislativ sau normativ sau o parte componentă a acestuia; 
 Program / sub-program bugetar sau strategii sectoriale de cheltuieli. 

 
Evaluarea programelor, sub-programelor bugetare şi strategiilor sectoriale de cheltuieli  trebuie să fie o 
parte importantă a cadrului de evaluare şi ca regulă generală acestea trebuie să fie analizate (de către 
autoritatea responsabilă) cel puţin o dată pe parcursul Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM). 
Ţinând cont de faptul că CBTM este un proces continuu în ţară, evaluarea intermediară este 
recomandată să fie derulată în fiecare an, iar programele bugetare majore trebuie să fie supuse 
evaluării o dată la fiecare 3 ani. Totodată, în dependenţă de stadiul implementării şi statutul 
documentului, evaluarea se recomandă a fi efectuată în următoarele cazuri: 
 

Pentru politicile publice 
finalizate 

Pentru politicile publice finalizate, în unele cazuri evaluările trebuie să 
fie efectuate la un anumit interval de timp după terminarea programului 
pentru a permite depistarea efectelor mai ample (impactul). Formal, 
acesta este un tip de evaluare ex-post. 
În calitate de exemple servesc toate tipurile de politici publice, cu 
condiţia că sunt finalizate: documente de politici publice şi acte 
normative. 

                                                           
4
 Comisia Europeană, Evalsed: Ghid pentru evaluarea dezvoltării socioeconomice, p.150. 

5
 Cu toate că marea majoritate a documentelor de politici publice se aprobă printr-un act legislativ sau normativ, în 

acest Ghid se face o distincţie dintre ele, pentru că forma acestora şi cerinţele pentru elaborare diferă. 
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Pentru principalele priorităţi 
guvernamentale 

Raţionamentul pentru acest tip de evaluare se bazează pe presupunerea 
că principalele priorităţi ale Guvernului trebuie să fie evaluate cu 
regularitate pentru a constata dacă acestea sunt implementate potrivit 
planului şi nu dispar în activitatea de rutină a ministerelor. Principalele 
priorităţi ale Guvernului urmează a fi examinate ca un caz de evaluare 
separat, ţinând cont de relevanţa specială a acestora pentru evaluare 
(vor avea prioritate la evaluare). Mai mult ca atât, evaluarea 
principalelor priorităţi ale Guvernului ar putea cădea sub incidenţa atât 
a politicilor publice în derulare, cât şi a celor finalizate (ambele categorii 
de politici publice urmând a fi analizate). 

Exemple de politici publice de acest tip includ principalele politici 
publice stabilite în cele mai importante documentele ale Guvernului, 
cum ar fi Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”,  CBTM etc. 

Pentru politicile publice ce 
necesită modificare Evaluarea politicilor publice ce necesită modificare urmează a fi iniţiată 

atunci, când există motive de îngrijorare (cum ar fi, presiunea din 
exterior, rezultatele procesului de monitorizare, criticile expuse în presă, 
opinia experţilor) vis-à-vis de implementarea acestora. Spectrul de 
motive ce determină dorinţa din partea Guvernului de a modifica 
politicile publice ar putea fi destul de divers, începând cu schimbarea 
priorităţilor şi terminând cu cazurile când devine clar că performanţa 
unui program lasă de dorit, acesta necesitând schimbări. Evaluarea în 
acest caz ar fi de o importanţă majoră, deoarece aceasta ar putea 
determina în măsură considerabilă calitatea viitoarelor politici publice. 
Formal, acesta este un tip intermediar de evaluare.  

În calitate de exemple servesc toate tipurile de politici publice, cu 
condiţia că sunt în desfăşurare: documente de politici publice, acte 
normative şi programe bugetare. 

 
ETAPELE DE BAZĂ ALE PROCEDURII DE EVALUARE 
 

Acest capitol oferă îndrumare de ordin general în organizarea şi realizarea procedurii de evaluare. Ciclul 
de evaluare implică, de regulă, următoarele etape majore (în funcţie de particularităţile specifice ale 
evaluării efectuate, procedura standard ar putea fi modificată  prin omiterea sau adăugarea unor etape): 

1. Determinarea subiectului evaluării  

2. Identificarea (sau reformularea) obiectivelor politicilor publice 

3. Formularea întrebărilor evaluării 

4. Stabilirea modelului resurse-produse şi efectuarea evaluării 

5. Formularea constatărilor şi recomandărilor 

 

Formatul raportului de evaluare este ilustrat în Anexa 2 a acestui Ghid. În continuare, fiecare din etapele 



7 
 

procedurii de evaluare este analizată detaliat, inclusiv şi oferită o listă de verificare pentru fiecare etapă, 
menită să ofere ajutor evaluatorului în dirijarea procesului de evaluare. În Anexa 4 sunt prezentate trei 
rapoarte de evaluare realizate în procesul de pilotare a Ghidului. 
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ETAPA 1: Determinarea subiectului evaluării 

  

Imediat ce s-a constatat că politicile publice se califică pentru evaluare şi este identificat scopul principal 
sau motivul pentru evaluare, poate fi determinat subiectul evaluării şi definită sfera de aplicare a 
acesteia. Sfera de aplicare determină limitele evaluării şi abordează aşa întrebări, ca: 

 Ce este supus evaluării?  

 Va fi evaluată politica publică în întregime sau doar parţial? În general se recomandă ca la etapa 
EEP să fie evaluate politicile publice în întregime. 

 Care este intervalul de timp pentru evaluare? De la momentul iniţierii politicii publice sau 
evaluarea va cuprinde o perioadă specifică de timp? 

 Cine va participa la efectuarea evaluării? 

La această etapă trebuie să se ţină cont de faptul că deseori impactul general ar putea să nu se 
manifeste la stadiile incipiente de implementare a politicilor publice. În cazurile în care unele politici 
publice sunt strâns inter-corelate, este util a le evalua conjugat – de exemplu, dacă sunt analizate 
obiectivele politicilor publice cu privire la piaţa forţei de muncă, ar fi util de examinat anumite programe 
bugetare, aşa ca programele profesionale şi de învăţământ superior, programele de formare continuă 
pentru angajaţi, etc. 

 

 Lista de verificare a activităţilor pentru Etapa 1: 

 Definiţi scopul principal al evaluării  

 Analizaţi dacă sfera de aplicare este prea îngustă sau prea vastă, ţinând cont de scopul principal al 
evaluării, resursele disponibile 

 Stabiliţi dacă politica publică va fi evaluată în întregime sau doar o parte componentă a ei 

 Stabiliţi intervalul de timp care cuprinde evaluarea 

 Identificaţi principalii actori implicaţi în procesul de evaluare 
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ETAPA 2:  Identificarea (sau reformularea) obiectivelor politicilor publice 

 

Dacă rezultatele şi obiectivele scontate ale politicii publice nu sunt definite expres şi nu sunt 
cuantificate, s-ar putea să fie dificil de efectuat evaluarea. În cazul în care obiectivele politicii publice nu 
au fost formulate inițial, acestea ar putea fi, în unele cazuri, stabilite mai târziu, pe parcursul 
implementării (de exemplu, în programul guvernamental sau actele normative pentru implementarea 
acestora, în declaraţiile guvernamentale, discursurile miniştrilor, dezbaterile parlamentare etc.). În 
procesul reformulării obiectivelor politicilor publice, de regulă, trebuie să fie consultate entităţile 
guvernamentale relevante. Dacă obiectivele există, însă nu sunt cuantificate, este necesar de analizat  în 
ce măsură acestea ar putea fi cuantificate pe baza tuturor surselor de politici publice aferente. Trebuie 
de reţinut, de asemenea, că obiectivele se măsoară prin indicatori de rezultat care în caz dacă lipsesc 
trebuie să fie stabiliți în această etapă a evaluării. Mai multe despre stabilirea obiectivelor și tipurile de 
indicatori se regăsește în Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice 
elaborat de Cancelaria de Stat. 

La etapa dată, pe lângă delimitarea sau stabilirea obiectivelor politicilor publice, evaluatorul mai trebuie 
să descrie şi raţionamentele politicilor publice. Raţionamentele prezintă justificarea anumitor intervenţii 
de politici publice – de exemplu, drept raţionament pentru un anumit program ar putea servi 
remedierea unui anumit eşec al pieţei sau abordarea unor aspecte sociale / de echitate. Raţionamentele 
ţin de relevanţă, care este una din dimensiunile evaluării (vezi în continuare pentru o descriere mai 
detaliată), stipulând dacă obiectivele politicilor publice abordează nevoile şi problemele 
socioeconomice. 

 

Colectarea iniţială a datelor şi identificarea valorilor de referinţă 
 

Etapa 2  prevede, de asemenea, evaluarea situaţiei iniţiale şi determinarea valorilor de referinţă, inclusiv 
colectarea altor informaţii necesare evaluării în general şi pentru completarea Tabelului 1. de mai jos, în 
particular. Astfel, este nevoie de examinat ce s-ar fi întâmplat dacă intervenţia în materie de politici 
publice nu ar fi avut loc. Valorile de referinţă (sau valorile scenariului în care politica nu ar avea loc) sunt 
în mod normal reflectate sub formă de indicatori specifici de produs sau rezultat, cu care şi este 
comparată performanţa la zi.  

La efectuarea evaluărilor trebuie de reţinut că colectarea informaţiilor şi activitatea analitică trebuie să 
fie realiste şi cost-eficiente – adică, acestea nu trebuie să determine o colectare excesivă de date şi 
cheltuieli de evaluare exagerate, comparativ cu costurile operaţionale ale politicii publice propriu-zise. 

Pe parcursul evaluării trebuie de utilizat atât datele primare, cât şi cele secundare. Datele primare 
(sondaje în teren, interviuri în grup etc.) sunt colectate din prima sursă, în particular pentru studiul de 
evaluare, în timp ce datele secundare (din alte rapoarte, studii din birou, statistică) sunt deja existente, 
fiind colectate anterior în alte scopuri. 

Pentru ca studiul de evaluare să fie cost-eficient, în primul rând trebuie de folosit cât mai mult posibil 
sursele de date secundare. Există un spectru vast de resurse naţionale şi internaţionale ce ar putea fi 
utilizate, cum ar fi: 
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 Bazele de date ale principalelor instituţii internaţionale, aşa ca Naţiunile Unite6, Banca 
Mondială7, OCDE8, Comisia Europeană9 şi Fondul Monetar Internaţional10, care conţin informaţii 
statistice şi analitice utile; 

 Bazele de date, statisticile şi diversele rapoarte din principalele ţări dezvoltate ale UE şi OCDE. 
Această sursă ar putea fi folosită atât pentru stabilirea valorilor de referinţă, cât şi pentru 
comparaţii între ţări. De exemplu, biroul naţional de audit din Regatul Unit efectuează cu 
regularitate analize privind raportul calitate-preţ şi audituri ale performanţei în principalele 
domenii de prioritate înaltă pentru Guvern şi populaţie; 

 Paginile electronice ministeriale şi cea a Biroului Naţional de Statistică conţin informaţii 
cuprinzătoare şi disponibile imediat. Acest lucru este în prezent şi mai facil graţie lansării 
recente a Guvernării electronice, care include o bază de date dezagregate pentru Republica 
Moldova; 

 Rapoartele corespunzătoare de monitorizare, management şi asistenţă tehnică ce sunt 
relevante subiectului evaluării. 

Colectarea datelor primare urmează a fi iniţiată dacă sursele de date secundare nu sunt suficiente sau 
dacă design-ul evaluării necesită dobândirea informaţiilor specifice.  

Atât datele cantitative, cât şi cele calitative, pot fi utile pentru efectuarea unei evaluări. Datele 
cantitative sunt măsurabile sau numerice şi pot fi folosite pentru a ilustra sau susţine o declaraţie de 
evaluare. Datele calitative se referă la opinii şi atitudini sau observaţii generale. Tehnicile de colectare a 
informaţiilor ar putea include: 

 Trecerea în revistă a literaturii reprezintă o sursă de date secundare şi se bazează pe două tipuri 
de documente: în primul rând – pe documentele oficiale, lucrările ştiinţifice generale, articolele 
publicate şi cărţile din domeniul evaluat; a doua – studii specifice în domeniul de interes, inclusiv 
evaluările anterioare. Analiza acestor documente permite evaluatorului să exploreze teoriile şi 
conceptele aferente programului şi să examineze generalizările potenţial aplicabile în cazul 
aspectelor luate în considerare11. Trecerea în revistă a literaturii este o modalitate relativ ieftină 
şi eficientă de colectare a datelor relevante şi are o utilitate considerabilă; 

 Sondaje şi chestionare, ceea ce implică colectarea informaţiei detaliate şi specifice de la un grup 
definit de persoane sau organizaţii. Sondajele sunt folosite pentru a susţine constatările evaluării 
din mai mult de o singură sursă independentă de dovezi. De regulă, se recurge la sondaje ca 
sursă bună de dovezi independente (de exemplu, atunci când datele statistice oficiale sau 
administrative ar putea fi nu tocmai demne de încredere) şi sunt aproape indispensabile pentru 

                                                           
6
 Cum ar fi indicatorii pentru măsurarea atingerii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, baza de date cu 

indicatori din domeniul social, baza de date statistice cu indicatori economici pentru Europa şi Africa. 
7
 Banca Mondială întreţine baza de date cu indicatorii globali pe ţări pentru politicile economice, agricultură şi 

dezvoltare rurală, învăţământ, energetică, sectorul financiar, sărăcie, etc. 
8
 Profilurile statistice ale ţărilor, datele privind PIB, datoria Guvernului, statistica pieţei de muncă, IPC, indicatorii de 

sănătate pentru statele membre şi non-membre ale OCDE, etc. 
9
 Statistică exhaustivă în domeniul economic, financiar (bugetar) şi social din ţările UE. 

10
 Statistica financiară internaţională, statistica datoriilor din sectorul public, statistica privind balanţa de plăţi, 

indicatorii stabilităţii financiare, preţurile materiilor prime primare. 
11

 Metode de evaluare a programelor: măsurarea şi atribuirea rezultatelor de program, ediţia 3, Consiliul 
Trezoreriei din Canada, p. 63. 
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studiile de evaluare;  

 Focus grupuri şi grupuri de referinţă – prevăd în primul rând selecţia indivizilor relevanţi pentru 
dezbaterea anumitor subiecte şi probleme în cadrul unei reuniuni; 

 Observaţiile naturale implică vizite în teritoriu la locaţiile, unde este implementată politica 
publică, pentru a observa activităţile şi a face notiţe. Multe din constatările evaluării ar putea fi 
stabilite doar din vizitele în teren, de exemplu, dacă produsele chimice periculoase sunt 
depozitate necorespunzător şi acest fapt s-ar putea să nu fie înregistrat; 

 Interviuri – studii de evaluare intermediare / ex-post (inclusiv, audituri ale performanţei, analize 
raport preţ-calitate) deseori folosesc interviurile la diferite etape ale procesului de evaluare. 
Interviurile pot fi de câteva tipuri: a) interviuri pregătitoare şi de inventariere, b) interviuri 
pentru colectarea materialelor şi a informaţiilor, c) interviuri pentru cartografierea atitudinilor şi 
argumentelor; d) interviuri pentru generarea şi evaluarea ideilor şi sugestiilor12; 

 Studii de caz: atunci când politicile publice constau dintr-o serie de proiecte, un eşantion de 
studii de caz poate evalua rezultate. De regulă, un studiu de caz examinează câteva cazuri sau 
proiecte specifice, prin care evaluatorul speră să elucideze informaţii despre politica publică în 
întregime. De aceea, selecţia studiilor de caz este o sarcină importantă, astfel încât concluziile să 
poată fi aplicate populaţiei-ţintă13. 

La finalul acestei etape evaluatorul trebuie să poată completa următorul tabel care pe viitor poate fi 
utilizat pe întreaga durată a evaluării: 

Tabelul 1. Informaţii generale despre politica publică 

Contextul extins al politicii 
publice 

Setaţi un context mai extins al politicii publice, dacă acesta este relevant 
pentru politica publică dată. De exemplu dacă domeniul politicii publice 
este mai îngust decât cel al politicii publice aprobate (o singură arie a 
unei strategii mai cuprinzătoare). Explicați contextul lărgit al politicii 
publice.  

Raţionamentul pentru politici 
publice 

Raţionamentul este justificarea pentru o anumită intervenţie – de 
exemplu raţionamentul pentru un program specific poate fi de a corecta 
un eşec al pieţei sau de a redresa o problemă de echitate socială. 
Raţionamentul ţine de relevanţă, care este unul din aspectele evaluării 
(descrierea detaliată mai jos), arătând dacă obiectivele politicii publice 
date sunt relevante din punct de vedere al necesităţilor socioeconomice 
şi al altor probleme.   

Cadrul politicii publice Enumeraţi strategiile, conceptele şi planurile relevante: 
a) cele direct relevante, 
b) şi cele parţial conexe cu tematica evaluată. 

 

                                                           
12

 Ghid de implementare pentru auditul performanţei, INTOSAI, 2004, p.96. 
13

Metode de evaluare a programului: măsurarea şi atribuirea rezultatelor de program, ediţia 3, Consiliul Trezoreriei 
din Canada, p. 79. 
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Cadrul legal Enumeraţi actele normative relevante (direct relevante): 
a) legi 
b) hotărâri ale Guvernului 
c) regulamente etc. 

 

Când politica publică a intrat 
în vigoare? 

Indicaţi când politica publică a fost lansată. 

Politica publică dată a fost 
finalizată? Dacă nu, la ce 

etapă este politica publică? 

Indicaţi dacă politica publică a fost finalizată; daca aceasta continuă să 
fie implementată, indicaţi la ce etapă este aceasta la momentul dat.  

Programele bugetare conexe 
/ sub-programe, strategiile 

sectoriale de cheltuieli (dacă 
sunt aplicabile) 

Dacă este aplicabil, includeţi codurile programelor bugetare / sub-
programe / linii bugetare (venitul, dacă nu provine din sursele generale 
ale impozitelor) sau pentru ultimii trei ani (sau pentru perioada de timp 
indicată) ai evaluării. 

Descrierea pe scurt a politicii 
publice 

Descrieţi pe scurt ce măsuri prevede politica publică şi cum ele sunt 
implementate (subvenţiile, scutirile fiscale, etc., pentru ce grupuri).   

Schimbările majore ale 
politicii publice (dacă sunt 

aplicabile)  

Dacă este aplicabil, descrieţi când şi ce schimbări ale politicii publice au 
fost întreprinse. 

Obiectivele cheie Dacă obiectivele nu au fost stabilite, acestea pot fi presupuse cu ajutorul 
actelor legislative sau altor documente de referinţă. 

Autorităţile implementatoare 
şi aranjamentele efectuate   

Descrieţi pe scurt cum este implementată politica publică din punct de 
vedere administrativ / organizaţional şi care sunt beneficiarii acesteia. 

 

 Lista de verificare a activităţilor pentru Etapa 2: 

 Stabiliţi (reformulaţi) obiectivele de politici publice 

 Determinaţi care sunt actualele necesităţi de date şi iniţiaţi colectarea datelor iniţiale (inclusiv, a 

datelor de referinţă)  

 Stabiliţi valorile de referinţă ca reper pentru efectuarea evaluării 

 Sintetizaţi informaţia relevantă în formularul prezentat mai sus 
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ETAPA 3: Formularea întrebărilor evaluării 

 

Această etapă presupune formularea întrebărilor principale ale evaluării, precum şi a celor detaliate care 
ţin de anumite dimensiuni importante în evaluare. În general evaluarea urmăreşte să răspundă la patru 
întrebări principale şi anume: 

1. Au fost atinse obiectivele stabilite ale politicii publice şi sunt atribuibile intervenţiei? 

2. Au fost satisfăcute necesităţile grupurilor-ţintă şi în ce măsură acestea au suportat schimbări? 

3. Ce impact a avut politica publică (economic, social, fiscal, de mediu etc.) şi cât de durabil a fost 
acesta? 

4. Care sunt lecţiile învăţate în urma evaluării? 

În anumite cazuri este suficient să se răspundă la aceste întrebări, oferind argumentarea calitativă şi 
cantitativă de rigoare, şi astfel evaluarea se consideră realizată cu succes.  

Adesea, însă, pentru a răspunde la aceste întrebări principale sau pentru a înţelege mai profund 
impactul politicii publice este necesar de formulat un şir de întrebări detaliate care derivă din mai multe 
criterii sau dimensiuni ale evaluării. Primul set de dimensiuni se cuprinde în modelul celor trei “E” 
(economia, eficienţa şi eficacitatea). Descrierea dimensiunilor evaluării din cadrul modelului celor 3 “E” 
este prezentată în Tabelul 2. 

Tabelul 2. Principalele dimensiuni ale evaluării 

Dimensiunile evaluării 
ale modelului celor 3 

“E” 

Definiţie 

 

 

Economie 

Menţinerea costului la 
un nivel scăzut şi 
aprovizionarea cu 
resurse la cel mai 

atractiv preţ 

Economia este ‘realizarea la cost mic a activităţilor’. Economia se referă la 
resurse, măsurând preţul de achiziţie a resurselor.  

Potrivit standardelor de audit INTOSAI, economia e definită ca minimizarea 
costului resurselor folosite într-o activitate, asigurând o calitate 
corespunzătoare14. Economia este strâns corelată cu eficienţa şi uneori 
acestea sunt analizate împreună ca un singur element al evaluării. 
Dimensiunea economie apreciază, de exemplu, preţul de achiziţie a 
resurselor şi dacă procesele de achiziţie sunt organizate raţional. 

                                                           
14

 Ghid de implementare sau auditul performanţei, INTOSAI, 2004, p.15.  
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Eficienţă 

Valorificarea la 
maximum a resurselor 

disponibile (optimizarea 
proporţiei resurse – 

produse) 

Eficienţa ţine de ‘a face corect lucrurile’. Eficienţa analizează relaţia dintre 
resurse şi produse şi constată dacă aceleaşi produse din punct de vedere al 
calităţii, cantităţii şi oportunităţii puteau fi generate cu resurse mai puţine.  

Accentul principal al eficienţei ţine de determinarea nivelului optim de 
valorificare a resurselor pentru generarea cantităţii şi calităţii scontate a 
produselor. În linii generale, aceasta prevede compararea abordărilor 
alternative de realizare a aceloraşi valori ale produselor pentru a constata 
dacă a fost adoptat cel mai eficient proces. 

 

 

Eficacitate 

Îndeplinirea scopurilor şi 
obiectivelor trasate 

 

 

Eficacitatea ţine de ‘a face lucrurile corecte’ şi evaluează îndeplinirea 
scopurilor / obiectivelor trasate ale politicilor publice. Dimensiunea 
eficacitate analizează relaţia dintre resurse, rezultate şi impacturi. În primul 
rând, eficacitatea evaluează dacă obiectivele trasate (rezultatele) sunt 
realizate şi dacă impacturile observate sunt imputabile în volum deplin 
(preponderent) acţiunii / politicilor publice ale Guvernului (sau altor 
circumstanţe). Analiza eficacităţii trebuie să răspundă la întrebarea în ce 
măsură resursele investite şi produsele obţinute au contribuit la realizarea 
obiectivelor politicilor politicii publice. 

Atunci când se analizează eficacitatea, s-ar putea să fie relevant conceptul 
efectelor secundare sau al externalităţilor, dacă rezultatele politicilor 
publice realizate nu sunt datorate în măsură deplină Guvernului sau dacă 
politicile publice exercită careva impacturi neintenţionate. Totuşi, 
evaluarea efectelor secundare şi a externalităţilor este un exerciţiu 
complicat, deoarece acestea pot fi destul de diverse – în astfel de cazuri 
este sugerată axarea pe cele mai importante din ele. 

 

Economie 
La efectuarea evaluării cu privire la economie este important, de asemenea, prezentarea recomandărilor 
ce ţin de reducerea costurilor într-un mod, care nu ar afecta calitatea şi cantitatea serviciilor. Exemple 
de detaliere a dimensiunii evaluării economie sunt prezentate în Tabelul 3. 
 
Tabelul 3. Întrebările evaluării cu privire la economie 

Domeniul de 
evaluare 
economie 

Întrebările evaluării Indicatorii pentru determinarea 
întrebărilor evaluării 

 
Costul 

resurselor / 
contribuţiilor 

 

 Sunt mijloacele selectate (resursele) cea mai 
ieftină utilizare a fondurilor publice? 

 Au fost resursele umane, financiare sau 
materiale folosite econom? 

 Cum se compară preţul resurselor intervenţiei 
în materie de politici publice cu preţul 
resurselor pentru politici publice echivalente 

 Costul real al resurselor 
 Costul resurselor sau preţul 

unitar 
 Dinamica cheltuielilor pe 

perioada studiului de 
evaluare  

 Valori de referinţă / 
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la nivel naţional sau internaţional (stabilirea 
valorilor de referinţă)? 

 S-a asigurat păstrarea calităţii resurselor? 
 Sunt activităţile de gestionare efectuate în 

conformitate cu principii administrative 
robuste şi cu bunele practici de gestionare? 

 

standarde internaţionale 
(naţionale) 

 

Eficienţă 
Concluziile cu privire la eficienţă pot fi formulate prin comparare cu activităţi similare, cele mai bune 
practici, alte perioade, sau cu standarde expres aprobate. În multe cazuri, în particular în cadrul 
evaluărilor mai sofisticate, nu există standarde adoptate şi astfel evaluările trebuie să fie bazate pe cele 
mai bune date şi analize disponibile. 
 
Exemple detaliind dimensiunea de evaluare a eficienţei sunt prezentate în Tabelul 4. 

Tabelul 4. Întrebările evaluării cu privire la eficienţă 

Domeniul 
evaluării 
eficienţă 

Întrebările evaluării  Indicatorii pentru determinarea 
întrebărilor evaluării 

 
Întrebări 
privind 

eficienţa în 
general 

 Care sunt produsele, au fost definite ţintele? 
Au fost ţintele trasate îndeplinite? 

 Care sunt principalii indicatori pentru 
măsurarea eficienţei operaţionale a  politicilor 
publice? 

 Numărul real de produse 
generate 

 

Costul 
produselor 

 

 Cât a costat produsul: per unitate şi pentru 
toate produsele? 

 Care sunt cheltuielile pentru implementarea 
politicilor publice şi costurile administrative? 

 Costul unităţii de produs 

Alocarea şi 
gestionarea 
resurselor 

 Este suma alocată pentru intervenţia de 
politici publice suficientă pentru realizarea 
obiectivelor trasate? 

 Sunt structurile de gestionare potrivite pentru 
produsele şi rezultatele definite? 

 Cheltuieli bugetare 
 Prevederi de administrare 

 
 

Termeni 
oportuni 

 

 Cât timp durează generarea unui produs? Sunt 
termenele planului de implementare a 
produselor respectate (dacă au fost stabilite)? 

 Care sunt restanţele sau producţia în sistem? 
Situaţia se normalizează sau se deteriorează? 

 Produse generate pe oră, 
zi, lună, an 

 Timpul mediu pentru a 
genera o unitate de produs 

 Dinamica restanţelor 
 Valorile de referinţă 

comparativ cu standardele 
corespunzătoare 
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Calitatea 
produselor 

 

 Cât de complet şi precis au fost definite 
produsele? 

 Există reclamaţii la nivel de produs? 

 Numărul reclamaţiilor 
valide  

 Depistarea calităţii diferite 
a produselor 

 

Este posibil, totuşi, ca nu toate studiile de evaluare să ia obligatoriu în considerare costul unitar al 
politicilor publice – de acesta se va ţine cont în principal în cazurile în care dimensiunile economie şi 
eficienţă au o pondere considerabilă în evaluare.  

 

Eficacitatea 
În cazurile în care obiectivele  politicilor publice nu au fost trasate, sarcina echipelor de evaluare devine 
cu mult mai dificilă, însă se poate aduce un plus de valoare prin recomandările prezentate pentru 
obiectivele / rezultatele specifice ale viitoarelor politici publice. Astfel, în cazurile în care nu au fost 
trasate ţinte (rezultate) se poate aplica o abordare dublă: a) fie axându-se preponderent pe indicatorii 
de rezultat şi obiectivele imediate, fie b) trasând repetat (reformulând) obiectivele folosind modelul 
resurse – produse prezentat în etapa următoare (examinând modul în care produsele specifice generate 
determină rezultatele de politici publice şi promovează realizarea obiectivelor sectoriale). Exemple 
detaliind dimensiunea evaluării eficacitate sunt prezentate în Tabelul 5. 
 
Tabelul 5. Întrebările evaluării cu privire la eficacitate 

Domeniul 
evaluării 

eficacitate 

Întrebările evaluării Indicatorii pentru determinarea 
întrebărilor evaluării 

 
Gradul de 
realizare a 

obiectivelor 
trasate 

 

 Au fost realizate ţintele stabilite (rezultate şi 
impacturi)? 

 Sunt scopurile stipulate îndeplinite prin 
mijloacele folosite, produsele generate şi 
impacturile observate? Sunt impacturile 
observate într-adevăr rezultatul politicilor 
publice aplicate sau datorită altor factori? 

 Dacă nu, care este deficitul performanţei 
(diferenţa dintre ţintele rezultatelor 
preconizate şi reale) şi poate acesta fi 
cuantificat? 

 Care sunt factorii determinanţi ai deficitului 
performanţei? 

 Sunt beneficiarii politicilor publice satisfăcuţi 
de rezultate? 
 

 Ţintele reale ale 
rezultatelor 

 Măsurile cantitative şi 
calitative ale performanţei 
reale şi scontate 

 Fluctuarea indicatorilor de 
produs / rezultat în funcţie 
de efectul asupra 
beneficiarilor vizaţi 

 Numărul de recursuri şi 
reclamaţii (dacă e relevant 
pentru rezultate) 

 
 

 
Cost-eficacitate 

 

 Ar putea fi obţinute aceleaşi rezultate 
(rezultate şi impacturi) într-un mod mai reuşit 
sau mai ieftin? 

 Ar exista abordări alternative pentru 
realizarea aceloraşi rezultate? 

 Jaloane / standarde 
internaţionale (naţionale) 
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Suplimentar la aceste trei dimensiuni importante ale evaluării, se recomandă utilizarea în proces a unui 
set de criterii adiţionale pentru a înţelege mai bine măsura în care politica publică şi-a atins obiectivele. 
Aceste dimensiuni sunt prezentate în Tabelul 6. 
 

Tabelul 6. Dimensiuni suplimentare ale evaluării 

Dimensiuni 
suplimentare ale 
evaluării (în afară de 
cele din modelul 3“E”) 

Definiţie  

 
 

Relevanţă 
Obiectivele trasate au 
abordat problemele / 

nevoile socioeconomice? 

Relevanţa constată dacă obiectivele strategice abordează problemele 
socioeconomice din societate şi nevoile grupurilor-ţintă. De exemplu, 
transferurile (de exemplu, sub formă de majorare a pensiilor) de la Guvern 
pentru cetăţenii pauperizaţi în etate cel mai probabil satisface nevoile 
acestora şi sunt relevante. Transferurile sociale pentru tinerii pauperizaţi ar fi 
mai puţin relevante, deoarece educaţia adecvată şi angajarea lor în câmpul 
muncii ar putea răspunde mai bine nevoilor acestora. 
 
Dimensiunea relevanţă este, de regulă, cel mai frecvent examinată la etapa 
de evaluare ex-ante, deşi aceasta ar putea fi semnificativă şi la etapa de 
evaluare intermediară. 

Utilitate 
Cum se compară 

rezultatele politicii 
publice cu nevoile 
populaţiei-ţintă? 

Utilitatea va elucida dacă rezultatele şi impactul anumitor politici publice au 
soluţionat în realitate problemele şi au acoperit nevoile, pentru care acestea 
au fost lansate. Aceasta ţine de analiza relaţiei dintre impactul real şi cel 
intenţionat al politicilor publice asupra problemelor şi nevoilor reale, pe baza 
cărora intervenţia a fost iniţial concepută. 

Sustenabilitate 
În ce măsură se poate 

anticipa ca schimbările 
pozitive să dureze după 

terminarea politicii 
publice? 

 

Dimensiunea sustenabilitate asigură evaluarea probabilităţii ca rezultatele şi 
beneficiile generate să continue după finalizarea intervenţiei de politici 
publice. În particular, sustenabilitatea abordează aşa factori, ca 
responsabilizare în continuare de către decidenţii politici, existenţa 
capacităţilor instituţionale şi manageriale etc. 
 

Impact 
Au generat politicile 
publice rezultatele 

scontate pentru 
populaţia-ţintă şi pentru 

societate în general? 
Sunt acestea imputabile 

politicilor publice ale 
Guvernului? 

 

Deşi impactul este parte componentă a lanţului programatic în modelul 
resurse-produse, în cadrul studiilor de evaluare intermediară / ex-post acesta 
este tratat şi ca dimensiune de evaluare separată. Impactul politicilor publice 
este diferenţa, pe care a creat-o pentru grupurile-ţintă sau pentru publicul 
larg, comparativ cu situaţia de referinţă. Similar eficacităţii, trebuie să se ţină 
cont de faptul că impacturile pot fi pozitive sau negative, premeditate sau 
neintenţionate. 
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Relevanţa / utilitatea 
În cadrul criteriilor de relevanţă / utilitate sunt analizate validitatea obiectivelor politicii publice, 
receptivitatea rezultatelor la problemele şi nevoile socioeconomice şi eşecurile pieţei. Exemple de 
detaliere a dimensiunii de evaluare relevanţă / utilitate sunt prezentate în Tabelul 7. 
 
Tabelul 7. Întrebările evaluării cu privire la relevanţă/utilitate 

Domeniul de 
evaluare 

relevanţă / 
utilitate  

Întrebările evaluării Indicatorii pentru determinarea 
întrebărilor evaluării 

 
Validitatea 
obiectivelor 

 

 De ce este necesară intervenţia Guvernului? 
 Sunt obiectivele politicilor publice  valide în 

continuare? 
 Cum este corelată politica publică evaluată cu 

alte politici publice axate pe aceleaşi aspecte 
socioeconomice / grupuri-ţintă? 

 Sunt obiectivele politicii publice  clare şi 
specifice? 

 Sunt rezultatele / impacturile scontate (şi 
ţintele pentru acestea) clar definite şi corelate 
cu obiectivele? 

 În ce măsură rezultatele sunt corelate cu 
problemele şi nevoile socioeconomice? 

 Pot activităţile planificate să fie corelate cu 
rezultatele scontate? 

 Sunt beneficiarii politicii publice clar definiţi? 
 Sunt responsabilităţile de implementare clar 

definite? 

 Motivele pentru 
intervenţia politicilor 
publice 

 Dacă obiectivele politicii 
publice sunt, pentru 
început, valide şi dacă 
acestea sunt actualizate 

 Legăturile şi coordonarea 
între politicile publice 
conexe 

 
Eşecul pieţei15 

 
 

 Care eşecuri ale pieţei au fost remediate de 
politicile publice în cauză şi cu ce grad de 
succes? 

 Care sunt dovezile eşecului de piaţă, pe care 
intervenţia în materie de politici publice 
încearcă să-l remedieze? 

 Dovezi ale eşecului pieţei 

 
 

Impact 
Ca regulă generală, pentru politicile publice ce sunt implementate în termen mai mic de 5 ani, s-ar putea 
să fie dificil de evaluat adecvat impacturile la scară mai mare – deoarece pentru multe politici publice 
guvernamentale impactul poate fi vizualizat doar după un interval mai lung de timp. În aşa situaţii, ca şi 

                                                           
15

 Eşecul pieţei are loc preponderent din cauza unor aşa factori, ca monopolurile, bunurile publice, existenţa 
externalităţilor. Bunurile publice sunt activele ce nu sunt în competiţie din punct de vedere al consumului (adică, 
consumul unei persoane nu reduce consumul altei persoane) şi sunt non-excluzibile (nici o persoană nu poate fi 
exclusă din consumul bunurilor publice). Drept exemple clasice de bunuri publice pot servi apărarea naţională, 
drumurile (într-o anumită măsură, deoarece acestea ar putea fi, de asemenea, excluzibile), aerul din jur etc. 
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în cazul cu eficacitatea, ar mai fi încă posibil de analizat probabilitatea realizării ţintelor impacturilor, 
prezentând recomandările de îmbunătăţire a politicilor publice sau a bazei de date. Exemple detaliind 
dimensiunea evaluării impact sunt prezentate în Tabelul 8. 

Tabelul 8. Întrebările evaluării cu privire la impact 

Domeniul 
evaluării 
impact 

Întrebările evaluării Indicatorii pentru determinarea 
întrebărilor evaluării 

 
Obiective 

socioeconomice 
 

 Care sunt impacturile pe termen mediu 
şi lung ale intervenţiei în materie de 
politici publice asupra grupurilor-ţintă? 

 Au fost indicatorii de rezultat (obiective 
cuantificate la nivel de societate) definiţi 
la debutul politicilor publice? 

 Care sunt efectele socioeconomice mai 
vaste ale intervenţiei în materie de 
politici publice?  

 Stadiul actual de realizare a 
obiectivelor de politici publice 

 Comportamentul intenţionat / 
neintenţionat al beneficiarilor 
de politici publice 

 Indicatorii socioeconomici 
relevanţi (de exemplu, date 
statistice, datele monitorizării) 

 

 
Cauzalitate 

 

 Este posibil de a separa contribuţia 
politicilor publice la realizarea 
rezultatelor de alţi factori? 

 Există careva efecte adverse 
neintenţionate / externalităţi majore sau 
efecte distributive (de exemplu, 
recepţionarea subvenţiilor pentru 
dezvoltare preponderent de companiile 
mari şi nu de ÎMM care ar trebui să fie 
vizate)? 

 Contribuţia directă a  politicilor 
publice la obiectivele strategice 

 Măsura influenţelor externe 
asupra realizării ţintelor 
impactului 
 

Alte criterii de 
evaluare a 
impactului 

 

 Care sunt celelalte impacturi relevante 
ale politicilor publice? 

 Evaluarea impactului sărăciei 
 Impactul asupra dezvoltării 

rurale / regionale 

 

Una din sarcinile cele mai complicate în evaluare este de a aprecia dacă schimbările observate la nivel de 
societate ar putea fi într-adevăr atribuite anumitor intervenţii guvernamentale, sau aceste ar fi avut loc 
și fără intervenția. Deseori, cauzalitatea este dificil de determinat.  

La proiectarea criteriilor specifice de evaluare este util (în particular pentru politicile publice complexe) 
de grupat întrebările ierarhic pentru a înţelege legătura de cauză-efect. În continuare este prezentat un 
exemplu de ierarhie a întrebărilor de evaluare pentru analiza campaniei publicitare menită să sporească 
conştientizarea populaţiei în materie de securitate rutieră într-un oraş de dimensiuni medii16 – 
întrebările cele mai detaliate pot fi găsite în partea de jos, care ajută să răspundă la întrebările de mai 
sus. 

 

                                                           
16

 Evaluarea programelor de cheltuieli ale UE: ghid pentru evaluarea ex-post şi intermediară, CE, 1997, p.33. 
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Figura 1. Exemple de structură ierarhică a întrebărilor detaliate ale evaluărilor pentru programul 
securităţii rutiere 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Lista de verificare a activităţilor pentru Etapa 3: 

 Formulaţi întrebările principale ale evaluării  

 Formulaţi, după caz, întrebări detaliate în baza dimensiunilor principale şi adiţionale ale evaluării 

 Asiguraţi-vă că întrebările evaluării sunt corelate cu obiectivele evaluării 

 

Auditoriul+ ţintă a fost acoperit de campanie? 

Ce proporţie a copiilor 
a fost acoperită? 

Ce proporţie a 
conducătorilor auto a 

fost acoperită? 

Ce proporţie a copiilor din 
instituţiile şcolare din zonele 

cu risc sporit a fost acoperită? 

Ce proporţie a 
conducătorilor auto bărbaţi 

cu vârsta 18-24 ani a fost 
acoperită? 

A schimbat campania comportamentul auditoriului+ţintă? 

S-a micşorat numărul 
accidentelor rutiere? 

A scăzut viteza medie 
de circulaţie? 

S-au diminuat accidentele 
rutiere în zonele cu risc sporit 
mai subit decât accidentele 

totale? 

S-a diminuat viteza medie în 
zonele cu risc sporit mai 
subit decât în general? 
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ETAPA 4: Stabilirea modelului resurse-produse 

 

Odată ce au fost formulate întrebările generale şi detaliate ale evaluării, se recomandă utilizarea 
modelului resurse-produse pentru a răspunde mai structurat la acestea. Modelul resurse-produse 
permite evaluatorului să înfiinţeze explicit cadrul logic al intervenţiei de politici publice (obiectivele, 
resursele, produsele, rezultatele, secvenţa de cauzalitate, etc.) şi să definească acele aspecte, asupra 
cărora efortul de evaluare se va axa. Modelul respectiv elucidează ierarhia politicilor publice din 
perspectiva obiectivelor, efectelor, rezultatelor, resurselor şi permite să se răspundă mai bine la 
întrebările evaluării, stabilite în etapa precedentă. 

În continuare este prezentată succint descrierea modelului resurse-produse. 

Figura 2. Modelul resurse-produse 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelul resurse-produse implică o relaţie de tip ‘dacă – atunci’ între resursele, produsele, rezultatele 
(rezultate pe termen scurt) şi impacturile (rezultate intermediare şi pe termen lung) intervenţiei. 
Modelul resurse-produse şi relaţia ‘dacă – atunci’ sunt interpretate de la stânga la dreapta, adică dacă 
sunt investite resursele, atunci sunt generate produse, dacă sunt generate produse, atunci vor fi atinse 
obiectivele trasate. Totuşi, aceasta implică, de asemenea, că la etapa de planificare / programare s-a 
realizat un nivel decent de estimare a costului resurselor – cum ar fi, estimarea precisă a bugetului 
necesar, efectivului de cadre, utilajului etc. – care ar putea genera cantitatea planificată de produse şi s-
ar conforma ţintelor stabilite. Pentru evaluările care conțin o gamă vastă de politici publice , obiective 
diverse şi numeroase ţinte, s-ar putea dovedi utilă instituirea câtorva  modele resurse-produse. 

Descrierea elementelor de bază ale lanţului resurse-produse este prezentat în Tabelul 9. 

 

 

 

 (Obiective îndeplinite) 

RESURSE 
(Resurse investite) 

ACTIVITĂŢI 
(Acţiuni întreprinse) 

PRODUSE 
(Servicii prestate) 

Relevanţă 

Eficacitate 

Eficienţă Economie 

REZULTATE 

IMPACT 

OBIECTIVE 
(definirea scopului Guvernului) 

PROBLEME ŞI NEVOI 
(necesită implicarea 

Guvernului) 
Utilitatea şi sustenabilitatea 

(Externalităţi şi efecte distributive) 
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Tabelul 9. Elementele din cadrul modelului resurse-produse 

Elementele principale 
ale lanţului resurse-

produse 

Definiţie 

 

Resurse 

Resursele sunt bunurile disponibile ale Guvernului pentru realizarea 
activităţilor şi a intervenţiilor în materie de politici publice în scopul 
redresării problemelor socio-economice relevante. Ca resurse pot servi 
activele fizice, cum ar fi edificiile, echipamentul, resursele umane, la fel 
ca şi mijloacele financiare pentru finanţarea salariilor, investiţii capitale şi 
transferurile necesare politicilor publice. 

 

Produse 

Produsele sunt bunurile şi serviciile obținute în rezultatul investirii 
resurselor în scopul realizării unor rezultate definite şi obiective scontate. 
Drept exemple de produse din activitatea obişnuită a Guvernului pot 
servi numărul de inspecţii efectuate de către serviciul de inspecţie 
sanitară, numărul de dosare penale investigate, numărul de elevi cuprinşi 
în învăţământ, numărul de copii vaccinaţi, numărul de acte normative 
elaborate de minister, numărul de subvenţii / granturi gestionate, 
numărul de pacienţi trataţi în spital, etc. 

Rezultate Rezultatele reprezintă efectele (negative sau pozitive) ale produselor, 
exercitate asupra beneficiarilor vizaţi. Rezultatele au un caracter imediat 
sau sunt de scurtă durată. Drept exemple de rezultate ar putea servi 
proporţia copiilor vaccinaţi17 din numărul total al populaţiei de copii de o 
anumită vârstă, reducerea timpului de deplasare graţie construirii unei 
noi magistrale, îmbunătăţirea statisticii privind dosarele penale 
investigate, etc. 

În ceea ce se referă la evaluarea şi măsurarea rezultatelor, trebuie de 
menţionat şi alte efecte externe ce ar putea exercita o influenţă asupra 
rezultatelor – de aceea, uneori atribuirea nemijlocită a unor rezultate 
doar politicilor publice (produse generate) s-ar putea să nu fie 
întotdeauna veridică.  

Impacturi Impacturile sunt schimbările la starea generală de bunăstare a societăţii, 
spre realizarea cărora aspiră autorităţile, cum ar fi creşterea speranţei de 
viaţă a naţiunii, diminuarea ratei şomajului, dezvoltarea performanţei 
economice a unei regiuni urmare a unor reţele de comunicare rutieră şi a 
unei infrastructuri mai bune, creşterea potenţialului de export al ţării, 
diminuarea ratelor mortalităţii cauzate de accidentele rutiere graţie noii 
infrastructuri rutiere, diminuarea nivelului activităţii criminale în 
comunitate, etc. Impacturile încorporează efectele pe termen mediu şi 

                                                           
17

 Este considerată ca rezultat dacă există şi unele influenţe din exterior asupra rezultatul. 
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lung exercitate asupra beneficiarilor vizaţi. Ca şi în cazul rezultatelor, 
Guvernul nu poate controla în volum deplin impactul, însă ar putea 
încerca să-l influenţeze pozitiv. 

 
În scopul creşterii responsabilităţii Guvernului pentru generarea produselor şi atingerea rezultatelor 
scontate, rezultatele şi produsele trebuie să fie specificate sub formă de indicatori şi obiective (ţinte) 
(vezi Tabelul 10).  

Tabelul 10. Instrumentele din cadrul modelului resurse – produse 
 

Instrumentul pentru 
măsurarea performanţei 

Definiţie 

Indicator Indicatorul este unitatea de măsură a resurselor investite, 
produselor,rezultatelor și impacturilor obținute. De exemplu, rezultatul 
creşterii competitivităţii / performanţei economice ar putea fi măsurat 
prin volumul de exporturi. Un alt rezultat – populaţie mai educată – ar 
putea fi măsurat prin proporţia cetăţenilor cu studii universitare. 

 

Obiectiv (ţintă) 

Ţintele reflectă nivelul cantitativ, pe care Guvernul îl stabileşte pentru 
indicatorul de rezultat sau indicatorul de produs. De exemplu, pentru 
indicatorul volumul de exporturi Guvernul s-ar putea să pledeze pentru 
ţinta de majorare a exporturilor cu 5 la sută anual. Pentru rezultatul 
populaţie mai educată, Guvernul s-ar putea să stabilească ca ţintă 
majorarea proporţiei populaţiei cu studii superioare de la 12 la sută până 
la 15 la sută în 5 ani. 

 

Valoare de referinţă 

Valoarea de referinţă reflectă o anumită stare într-o situaţie socială, 
economică sau de altă natură, la care societatea ar ajunge în cazul în care 
politica publică vizată nu ar fi fost implementată, cu care este comparată 
performanţa politicilor publice. Valoarea de referinţă se măsoară de 
regulă prin indicatorul de rezultat / produs.  

 
Pentru a demonstra practic abordarea de instituire a modelului resurse-produse, mai jos este prezentat 
exemplul unui lanţ resurse-produse dintr-un program ipotetic de imunizări: 
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Figura 3. Exemplu de model resurse – produse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare este prezentat un exemplu de evaluare a economiei, eficienţei şi a eficacităţii, pe baza 
exemplului ipotetic de program de imunizări. 

Figura 4. Exemplu al dimensiunilor evaluării ale modelului 3“E” pentru programul de imunizări 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESURSE 
 1,2 mil. Lei finanţare pentru achiziţia de vaccinuri 
 2,5 mil. Lei salarii pentru personalul ce realizează imunizarea 
 3,4 mil. Lei finanţare pentru depozitarea şi întreţinerea adecvată 

a vaccinurilor 
 0,2 mil. Lei finanţare pentru campanile publice de conştientizare 

 

Economie: 
 Vaccinul a fost procurat la 

preţul de 24 lei, Preţul 
internaţional de 
achizţiţionare era de 3,5 
dolari SUA. Achiziţia a fost 
efectuată prin tender la care 
au participat 15 companii, 
Au fost valorificate 100% din 
vaccinurile achiziţionate. 

 

Eficienţă 
 Au fost vaccinaţi 

50.000 copii sub 5 
ani conform 
planului.  

 Au fost 
organizate 10 
evenimente publice 
de conştientizare 
planifícate. 

 A fost cea mai 
eficientă opţiune. 
Cea care implica 
medicii de familia ar 
fi depăşit costul cu 
20%. 
 
 

PRODUSE 
 Sunt vaccinaţi 50.000 copii cu vârsta sub 5 ani 
 Sunt organizate 10 evenimente în cadrul campaniilor publice 

de conştientizare  

 
Eficacitate 

 Ţintele stabilite au fost 
realizate – 98% de copii 
cu vârsta de sub 5 ani 
fiind vaccinaţi. 

 S-au atestat doar 12 
cazuri de complicaţii în 
urma vaccinării care au 
fost remédiate fără 
urmări grave pentru 
sănătatea copiilor.  

 

REZULTATE 
 Vaccinarea a 98 la sută din copiii cu vârsta sub 5 ani 

 

IMPACT 
 Descreşterea incidenţei celor mai răspândite boli 

infecţioase cu tendinţe epidemice (de exemplu, pentru 
aşa maladii, ca tuberculoza, poliomielita, hepatita 
virală, etc.) în ţară cu 20 la sută timp de 5 ani 

 

RESURSE 
 Finanţare pentru achiziţia de vaccinuri 
 Salarii pentru personalul ce realizerază imunizarea 
 Finanţare pentru depozitarea şi întreţinerea adecvată a 

vaccinurilor 
 Finanţare pentru campanile publice de conştientizare 

PRODUSE 
 Sunt vaccinaţi 50.000 copii cu vârsta sub 5 ani 
 Sunt organizate 10 evenimente în cadrul campaniilor publice de 

conştienţtizare  

REZULTATE 
 Vaccinarea a 98 la sută din copiii cu vârsta sub 5 ani 

IMPACT 
 Descreşterea incidenţei celor mai răspândite boli 

infecţioase cu tendinţe epidemice (de exemplu, pentru 
aşa maladii, ca tuberculoza, poliomielita, hepatita 
virală, etc.) în ţară cu 20 la sută timp de 5 ani 

Estimarea adecvată a costului resurselor este 
crucială pentru atingerea ţintelor produselor / 
rezultatelor pe durata implementării. 

În exemplul dat există presupoziţia că o parte din 
copiii cu vârsta sub 5 ani au fost deja vaccinaţi şi 
nu necesită revaccinare: de aceea, doar o fracţie a 
copiilor sunt vaccinaţi pentru a atinge ţinta 
scontată. 

Imunizarea a 98 la sută din copii este considerată 
drept ţintă (rezultat), deoarece: 

 Nu întreaga populaţie a copiilor, ci doar o 
parte a lor, este vaccinată, inclusiv din motive 
medicale; 

 O parte din populaţie ar putea decide să nu 
se vaccineze. 
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După cum reiese din modelul resurse-produse din Figura 2, la dimensiunile evaluării se mai referă şi 
utilitatea, relevanţa, durabilitatea şi impactul, care, de regulă, nu sunt incluse în modelul de evaluare a 
performanţei 3 “E”.  

Această etapă a procesului de evaluare, mai cu seamă partea ce ţine de oferirea răspunsurilor la 
întrebările detaliate prin prisma dimensiunilor de evaluare prezentate, cuprinde analiza datelor folosind 
nişte tehnici şi instrumente specifice de evaluare. Evaluarea poate fi efectuată cu utilizarea unor metode 
calitative şi cantitative, cum ar fi modelele statistice sau econometrice18, dar şi prin intermediul 
indicatorilor disponibili la momentul respectiv. Totodată, este important să se înţeleagă faptul ca nu 
toate evaluările se efectuează prin intermediul metodelor sofisticate calitative şi cantitative de analiză, 
ci pot să fi rezumate la oferirea unor răspunsuri amănunţite la întrebările formulate în etapa anterioară.   

În caz că există resurse şi capacităţi pot fi utilizate următoarele metode analitice pentru efectuarea 
evaluării: a) analize statistice; b) analiza informaţiilor calitative; c) analiza rezultatelor politicilor publice; 
d) modelarea; e) analize cost-beneficiu şi cost-eficienţă; f) analize de regresie; g) evaluarea comparativă. 
Rezumatul principalelor metode este prezentat în Anexa 3. la Ghid. 

Mai jos este prezentată legătura dintre metodele şi instrumentele de evaluare care pot fi aplicate şi 
dimensiunile-cheie descrise mai sus. În aplicarea lor trebuie să se ţină cont de faptul că evaluarea 
trebuie să fie cost-eficientă şi comparabilă cu beneficiile potenţiale realizate în urma evaluării. 
 
Tabelul 11. Legătura dintre metode de evaluare şi dimensiuni 
 

Dimensiunile 
de evaluare 

Sursele de date Gama de metode / instrumente 
potenţiale de evaluare  

 
Economia 

 

 Datele bugetare, executarea bugetului 
şi rapoartele de performanţă  

 Informaţia despre venituri  
 Rapoarte de monitorizare 
 Declaraţiile financiare şi rapoartele de 

audit 
 Documentele de achiziţii publice 
 Statistici financiare 

 Analiza costurilor de program şi 
costurile pe unitate, tendinţele unitare   

 Calcularea costurilor mijloacelor de 
producţie 

 Benchmarking şi compararea cu nişte 
standarde de referință 

 Evaluarea integrităţii procesului şi 
procedurilor de achiziţii  

Eficienţa 
 

 Datele bugetare, executarea bugetului 
şi rapoartele de performanţă  

 Informaţia despre venituri   
 Rapoarte de monitorizare şi 

administrare 
 Declaraţiile financiare şi rapoartele de 

audit 
 Statistici naţionale şi internaţionale 

 Analiza rezultatelor implementării 
politicii / programului  

 Analiza nivelului de atingere a 
obiectivelor de performanţă 
cantitative şi calitative  

 Calcularea costurilor de producere 
(e.g. pe client, grup ţintă) 

 Analiza statistică: statistica descriptivă 
 Benchmarking şi compararea cu 

                                                           
18

 Se aplică pentru analizele sofisticate ale impactului atunci când Guvernul dispune de fonduri substanţiale şi 
angajamente pentru a cerceta eficienţa politicilor publice. Modelele econometrice de evaluare de obicei sunt mai 
relevante şi cost-eficiente la etapa de analiză ex-ante decât la cea ex-post. 
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standardele naţionale şi internaţionale 

Eficacitatea  Documentele de politici, legislaţia 
relevantă 

 Documentele de implementare a 
programului 

 Rapoarte de monitorizare şi 
administrare 

 Statistici naţionale şi internaţionale 
 Datele bugetare, executarea bugetului 

şi rapoartele de performanţă 
 

 
 Analiza rezultatelor implementării 

politicii / programului  
 ACB/ACE 
 Analiza statistică 
 Stabilirea contrafactuală / a 

scenariului de bază 
 Analiza de regresie 

Impact  Documentele de politici, legislaţia 
relevantă 

 Documentele de implementare a 
programului 

 Rapoarte de monitorizare şi 
administrare 

 Statistici naţionale şi internaţionale 
 Datele bugetare, executarea bugetului 

şi rapoartele de performanţă 
 

 
 Analiza rezultatelor politicii / 

programului 
 CBA / CEA 
 Modelarea 
 Analiza statistică 
 Stabilirea contrafactuală / a 

scenariului de bază 
 Analiza de regresie 

 

 Lista de verificare a activităţilor pentru Etapa 4 

 Colectaţi date necesare pentru elaborarea modelului resurse-produse şi analiza principalelor 

dimensiuni ale evaluării 

 Construiţi modelul resurse-produse cu cele patru componente principale (resurse, produse, 

rezultate, impacturi) 

 Analizaţi componentele principale ale modelului produse-resurse prin prisma principalelor 

dimensiuni ale evaluării 

 Identificaţi metodele de evaluare care va fi folosită  

 Asiguraţi-vă de faptul că dimensiunile şi problemele evaluării au fost adresate pe parcursul etapei 

analitice  

 Verificaţi dacă toate întrebările evaluării sunt răspunse, fapt ce permite generarea concluziilor 

privind calitatea politicilor  publice 

 Examinaţi  variabilitatea, precum şi tendinţele centrale, în cazuri când au fost folosite metodele 

cantitative   
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ETAPA 5: Formularea constatărilor şi recomandărilor 

 

În baza răspunsurilor obţinute la întrebările evaluării, utilizând modelul resurse-produse şi instrumentele 
calitative sau cantitative selectate, la etapa dată sunt prezentate şi justificate prin dovezi  concluziile şi 
recomandările principale ale evaluării. Etapa în cauză urmează să asigure răspuns la întrebarea dacă 
politicile publice specifice sunt considerate ca fiind încununate de succes şi sunt satisfăcătoare vis-a-vis 
de principalele dimensiuni ale evaluării analizate în cadrul studiului de evaluare. De exemplu, dacă 
studiul de evaluare analizează economia şi eficienţa, acesta trebuie să determine dacă administrarea 
politicilor publice a fost cost-eficientă, dacă costul unitar este comparabil cu cel al altor politici publice, 
dacă procedurile de achiziţii sunt adecvate, etc. 

Concluzia principală trebuie să fie bazată, în mare parte, pe rezultatele modelului resurse-produse, care 
a stabilit sau a dezavuat legătura cauzală între intervenția politicii publice și rezultatele observate, și a 
apreciat dimensiunea acestui impact. 

La etapa dată, evaluatorul, de asemenea, trebuie să prezinte recomandări dacă sunt necesare careva 
modificări şi dacă da, care sunt acestea. Evaluarea trebuie să recomande una din cele patru opţiuni 
disponibile pentru continuarea sau sistarea politicilor publice(vezi Tabelul 12 mai jos).  

Tabelul 12. Opţiunile pentru politicile publice ulterioare 

 
 

Continuarea 
politicilor publice 

Acest tip de recomandare va fi sugerată dacă rezultatul evaluării a fost unul cert 
pozitiv (adică, beneficiile depăşesc costurile, ţintele au fost îndeplinite), iar 
relevanţa şi utilitatea politicii publice rămân evidente în continuare. Politica 
publică va fi continuată şi dacă mai persistă eşecul pieţei, iar efectele nu ar fi  
durabile în cazul sistării. 

 
 
 
 

Modificarea  
politicilor publice 

Sunt necesare amendamente la politica publică în ceea ce priveşte abordarea 
instituţională / managerială, finanţarea bugetară sau structura politicilor publice 
(de exemplu, modalităţi alternative / mai cost eficiente de acoperire a populaţiei 
pauperizate).  

 
 
 

Succesiunea  
politicilor publice 

Rezultatele evaluării au conchis că politica publică are nevoie de modificări 
fundamentale în conţinut sau acoperire, de exemplu, trebuie re-definit grupul-
ţintă sau există careva efecte adverse substanţiale şi evidente condiţionate de 
politica publică. 

 
 
 

Sistarea  politicilor 
publice 

Politica publică trebuie sistată  – aceasta se recomandă dacă, de exemplu, 
obiectivele politicilor publice au fost realizate în volum deplin, sau dacă structura 
politicii publice nu soluţionează problemele trasate, sau dacă nu s-au dovedit 
legături cauzale între intervenția și rezultate ale politicii publice. Totuşi, în multe 
cazuri, sistarea politicii publice trebuie să implice, de asemenea, o strategie 
chibzuită de retragere, pentru a evita pierderea beneficiilor generate. 
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În Anexa 2 este prezentat formatul de raportare care sintetizează concluziile şi recomandările 

efectuate. 

 Lista de verificare a activităţile pentru Etapa 5: 

 Raportaţi concluzii şi recomandări informate şi echilibrate 

 Limitaţi concluziile la perioada de timp, contextul, scopurile, întrebările şi activităţile aplicabile 

 Asiguraţi-vă că, concluziile şi recomandările rezultă din analizele şi datele disponibile 
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Anexa 1. Compararea etapelor de evaluare şi monitorizare 
 

 Analiza ex-ante 
(AEA) 

Evaluarea 
intermediară  (EI) 

Evaluarea ex-post 
(EEP) 

Monitorizarea Auditul 
performanţei 

 
Descriere 
succintă 

 

Analiza ex-ante este 
primul pas în ciclul de 
politici publice şi 
analizează  impactul 
potenţial al unor 
politici publice asupra 
grupurilor ţintă sau 
altor grupuri

19
, 

examinând opţiunile 
alternative de politici 
publice, fezabilitatea, 
eficacitatea, costurile 
şi beneficiile 
anticipate. 

Evaluarea 
intermediară este 
realizată pe 
parcursul 
implementării 
politicilor publice, 
examinând 
principalele 
atribute ale 
evaluării (cum ar fi 
eficienţa, 
eficacitatea). Unele 
politici publice nu 
au o perioadă 
specifică  de 
demarare sau 
finalizare (sunt 
continue), şi prin 
urmare evaluarea 
ex-post poate să nu 
fie aplicabilă. Un tip 
al evaluării 
intermediare este 
evaluarea tematică 
când studiul de 
evaluare poate fi 
efectuat într-un 
anumit domeniu 
specific de politici 
publice şi ea nu 
este parte 
componentă a EI.   

În termeni generali, 
evaluarea ex-post se 
axează în mod 
fundamental asupra  
două întrebări de 
bază: 1) activităţile 
sunt realizate în 
direcţia corectă? 
(economie, eficienţă) 
şi 2) sunt activităţile 
realizate necesare? 
(eficacitate, utilitate). 

Deşi, în mod obişnuit, 
monitorizarea este 
separată de ciclul de 
evaluare şi activităţi, ea 
este foarte importantă, 
deoarece furnizează 
informaţii ce se referă 
la faptul dacă  
obiectivele iniţiale 
financiare şi non-
financiare aprobate au 
fost realizate sau nu  şi 
poate să ofere 
informaţii despre 
modificările necesare 
în politica publică sau 
să vină cu propuneri de 
direcţii  pentru 
evaluarea mai 
aprofundată (după 
caz). 

Două tipuri clasice de 
audit extern în 
sectorul public sunt 
auditul financiar 
(regularitatea) şi de 
conformitate 
(legalitatea). Odată 
cu adoptarea 
Declaraţiei de la 
Lima

20
 de INTOSAI

21
 

în 1977, a fost 
introdus al treilea tip 
de audit – auditul 
performanţei – în 
calitate de 
fundament al 
Instituţiilor Supreme 
de Audit

22
. În mod 

obişnuit se sugerează 
iniţial de a pune 
accentul asupra 
auditului de 
regularitate şi 
conformitate în 
statele unde 
iregularităţile 
financiare sunt încă 
frecvente şi de 
introdus auditul 
performanţei după 
ce sistemul de 
control intern a fost 
îmbunătăţit.  

Obiective Obiectivele cheie ale 
AEA sunt de a susţine 
procesul de luare a 
deciziilor la nivel 
guvernamental prin 
evaluarea opţiunilor 
alternative de politici 
publice şi de a 
recomanda abordarea 
cea mai eficace pentru 
politici publice şi de a 
preveni efectele 

Obiectivele EI sunt 
evaluarea 
performanţei unei 
politici publice în 
curs de desfăşurare 
şi identificarea 
revizuirii necesare 
în abordarea 
politicilor publice, 
instituţională sau 
de finanţare, dacă 
sunt relevate efecte 

EEP încearcă să 
înţeleagă factorii care 
influenţează succesul 
sau eşecul, precum şi 
durabilitatea 
rezultatelor şi a 
impactului (efectele). 
Unul din aspectele  
cheie ale evaluării ex-
post este de a formula 
concluzii care pot fi 
generalizate pentru 

Monitorizarea este 
proiectată să identifice 
performanţa 
insuficientă, 
neajunsurile sau 
externalităţile negative 
(efectele adverse 
neprevăzute) şi 
serveşte în calitate de 
"mecanism de 
avertizare timpurie" 
pentru a facilita 

Auditul performanţei 
este o examinare 
independentă a 
eficienţei şi 
eficacităţii 
angajamentelor, 
programelor sau 
organizaţiilor de stat, 
din perspectiva 
economică şi cu 
scopul introducerii 
anumitor 

                                                           
19

 Aşa numitele efectele colaterale. 
20

Declaraţia cu privire la liniile directoare de audit. 
21

Organizaţia Internaţională a Instituţiilor Supreme de Audit. 
22

Instituţia Supremă de Audit. 
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adverse inutile în 
măsura posibilităţilor. 
Raţionamentele 
economice şi fiscale 
ale AEA constau în 
asigurarea că politica 
publică propusă să 
contribuie la 
consolidarea 
bunăstării, ceea ce 
semnifică faptul că 
beneficiile sociale 
eventuale vor depăşi 
costurile bugetare şi 
sociale ale politicii 
publice.   

negative sau 
distributive, etc. 

alte intervenţii de 
politici publice în 
desfăşurare sau 
viitoare

23
. 

 

ajustările oportune ale 
politicilor publice.  

îmbunătăţiri
24

. 

 
Cum este 

efectuată? 
 

Procesul AEA include
25

 
identificarea 
problemei, definirea 
problemei, 
dezvoltarea 
principalelor opţiuni 
ale politicilor publice şi 
analiza opţiunilor. 
Metodele curente 
includ analiza cost-
beneficiu

26
, analiza 

cost-eficienţă, analiza 
din perspectiva 
multiplelor criterii. 
Versiunile AEA pot 
include şi 
instrumentele 
evaluării impactului 
fiscal sau evaluării 
impactului regulator. 

Desfăşurată la 
anumite perioade 
de implementare a 
politicii publice 
coordonată cu 
procesul de 
monitorizare şi în 
mod ideal bazată 
pe criterii specifice 
în timpul aplicării. 
Din punct de 
vedere metodologic 
se apropie de 
evaluarea ex-post, 
diferenţa fiind că 
impactul la scară 
mai largă nu poate 
fi evidenţiat în mod 
clar în etapele 
timpurii de 
implementare a 
politicilor publice. 

Evaluarea ex-post – 
evaluarea rezultatelor 
actuale ale 
intervenţiei de politici 
publice la etapa finală 
bazată pe proiectarea 
intervenţiilor în viitor. 

Monitorizarea se 
axează în principal 
asupra comparării 
valorilor scontate şi 
stabilite pentru 
măsurarea rezultatelor 
şi indicatorii (financiari) 
cu valorile actuale ale 
implementării. 
Câteodată 
monitorizarea poate 
constata faptul că 
obiectivele şi ţintele 
sunt stabilite în mod 
necorespunzător sau 
raportarea / sistemele 
informaţionale şi 
sursele nu funcţionează 
– în aşa cazuri sunt 
necesare modificări în 
conceptul politicii 
publice sau sistemului 
de informare / 
raportare. 

Metodologic, auditul 
performanţei este 
apropiat de 
evaluarea ex-post, cu 
excepţia  că este 
realizat de un 
evaluator 
independent  din 
afara Guvernului şi 
dispune de un plan 
specific de audit şi 
standarde pentru 
asigurarea calităţii.  

Realizată de cine? 
 

Instituţiile de stat 
(ministere, agenţii, 
etc.) 

Instituţiile de stat 
(ministere, agenţii, 
etc.) sau 
externalizată. 

Instituţiile de stat 
(ministere, agenţii, 
etc.) sau 
externalizată. 

Instituţiile de stat 
(ministere, agenţii, 
etc.) 

Realizată de instituţia 
supremă de audit. 

Când este 
desfăşurată? 

 

La etapa elaborării 
propunerii de politici 
publice. 

Desfăşurată pe 
parcursul 
implementării 
politicii publice, de 
exemplu, o dată în 

La etapa finalizării  
intervenţiei de politici 
publice. 

Desfăşurată cu 
regularitate pe 
parcursul 
implementării politicii 
publice. 

Desfăşurată în 
conformitate cu 
planul de audit al 
Instituţiei Supreme 
de Audit – domeniile 

                                                           
23

 Comisia Europeană, Evalsed: Ghidul evaluării dezvoltării socioeconomice, p.150. 
24

Ghidul de implementare pentru auditul performanţei, INTOSAI, 2004, p.96. 
25

Ghidul metodologic de analiză ex-ante a impactului politicilor publice, Guvernul Republicii Moldova. 
26

Analiza cost-beneficiu. 
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5 ani (dacă este 
vorba despre o 
politică publică 
importantă a 
Guvernului). 

care vor fi audiate 
sunt de obicei 
selectate în mod 
independent cu toate 
că câteodată 
Parlamentul şi 
Guvernul pot solicita 
Instituţiei Supreme 
de Audit să efectueze 
auditul într-un caz 
specific.  

Nivelul evaluării 
 

Analiză la nivel de 
politici publice (în 
Republica Moldova). 

Politică publică. Politică publică. Politică publică. 
Monitorizarea trebuie 
să fie integrată în 
funcţia de raportare a 
destinatarilor 
resurselor bugetare şi 
unităţilor principale de 
resurse financiare. 

Politică publică. 

Principalele 
diferenţe / 
similitudini 

 

Pentru AEA, 
preocuparea de bază 
este relevanţa politicii 
publice selectate 
pentru necesităţile 
identificate, 
eficacitatea (dacă 
obiectivele politicii 
publice sunt probabile 
de a fi atinse) şi 
utilitatea 
(determinând impactul 
probabil contrar 
necesităţilor 
economice, sociale şi 
de mediu). 

Evaluarea 
eficacităţii, 
relevanţei şi 
eficienţei politicii 
publice selectate pe 
parcursul etapei de 
implementare. 
Metodologic se 
apropie de 
abordarea EEP şi se 
bazează pe 
monitorizarea 
informaţiei, ex. 
monitorizarea 
poate sugera o 
evaluare mai 
aprofundată. La 
etapa 
implementării 
timpurii a politicii 
publice  unele din 
obiectivele ţintă 
pot să nu fie 
evidente (care sunt 
evidente la etapa 
EEP). 

Evaluarea ex-post are 
drept scop 
contabilizarea 
resurselor utilizate 
(economie), realizarea 
celor planificate 
(eficacitatea) şi 
efectele neaşteptate 
(utilitatea) şi eficienţa 
intervenţiilor. EEP are 
legătură directă cu EI 
(metodologia 
similară) şi 
monitorizarea. 

Sistemele bune de 
monitorizare sunt 
foarte importante 
pentru managementul 
funcţional de 
performanţă. Este unul 
dintre cele mai cost 
eficiente sisteme de 
evaluare care poate fi 
implementat de 
Guvern şi care poate 
identifica necesitatea 
pentru studiile 
ulterioare de evaluare.  

Metodologic este 
similară evaluării ex-
post realizată de 
către Guvern.  

Instituţionalizarea 
în Republica 

Moldova  

Instituţionalizarea prin 
două instrumente 
separate: a) Ghidul 
metodologic cu privire 
la analiza ex-ante a 
impactului politicilor şi 
b) ghidul de evaluare a 
impactului regulatoriu. 

Încă nu a fost 
instituţionalizată în 
Republica Moldova 
(se aşteaptă că va fi 
instituţionalizată 
odată cu aceste 
recomandări).  

Încă nu a fost 
instituţionalizată în 
Republica Moldova 
(se aşteaptă că va fi 
instituţionalizată 
odată cu aceste 
recomandări). 

Nu a fost 
instituţionalizată, 
implementarea este 
aşteptată pe termen 
mediu  

Auditul performanţei 
a fost instituţionalizat 
în Republica Moldova 
odată cu Manualul şi 
standardele de audit 
al performanţei ale 
Curţii de Conturi în 
2009. 
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Anexa 2. Recomandări pentru conţinutul standard al Raportului de evaluare  
 

Mai jos pot fi găsite recomandări pentru structura şi conţinutul Raportului de evaluare: 

Structura raportului de revizuire EEP 

1) Titlu 

2) Cuprinsul 

3) Glosar şi abrevieri  

4) Sumar executiv  

5) Scopul evaluării  

6) Definirea domeniului evaluării (vezi Etapa 1) 

7) Descrierea politicii publice şi a obiectivelor (vezi Etapa 2) 

8) Descrierea întrebărilor şi dimensiunilor pe care le abordează evaluarea, a rezultatelor aplicării 
modelului resurse-produse, precum şi a altor tehnici de evaluare, cu răspunsurile de rigoare 
(vezi Etapele 3 şi 4) 

9) Prezentarea principalelor concluzii şi recomandări care reies din evaluare (vezi Etapa 5) 

10) Anexe 
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Anexa 3. Utilizarea metodelor cantitative în evaluările EI/EEP  
 

Analiza cost-beneficiu 

Analiza cost-beneficiu (ACB) este o tehnică cantitativă de o importanţă primordială, care apreciază 
resursele și rezultatele prin transformarea integrală a acestora  în formă monetară şi astfel le reprezintă 
fie sub formă de costuri, fie sub formă de beneficii. Reprezentarea monetară permite aprecierea și 
compararea diferitor impacturi. ACB trebuie utilizată de fiecare dată când politicile publice au costuri 
identificabile (care ar putea avea un impact asupra bugetului, sau asupra întreprinderilor private, sau 
gospodăriilor) şi beneficii corespunzătoare. În multe cazuri costurile sunt cunoscute, dar este destul de 
complicat de evaluat dimensiunea monetară a beneficiilor obținute. În aceste situații, poate fi utilizată 
analiza cost-eficacitate.   

În termeni practici, ACB are forma tipică prezentată în tabelul de mai jos. 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 ... Anul X 

Articolul de cost 1      

Articolul de cost 2, 3, 4 
etc. 

     

Total Costuri (TC)      

Articolul de beneficii 1      

Articolul de beneficii 2, 3, 
4 etc. 

     

Total Beneficii (TB)      

BENEFICII NETE (TB-TC)      

 

Șirul numeric Beneficii Nete (BN) indică rezultatul final al politicii publice pe anul dat. Beneficiile nete 
sunt de obicei negative de la început, atunci când costurile tranzitorii sunt mari, iar rezultatele 
(veniturile) abia încep să apară, dar devin pozitive după o perioadă anume. Șirul numeric BN permite 
calcularea a doi indicatori importanți în Microsoft Excel, care caracterizează și descriu valoarea generală 
a intervenției. Primul indicator este Rata Economică de Rentabilitate (funcţia IRR în Excel), calculată în 
procente, care arată în ce măsură activitatea a generat venituri cu valoare mai mare decât cea a 
cheltuielilor. Orice valoare a IRR mai mare decât rata înregistrată de creştere a PIB (în %) este 
considerată suficient de bună, pentru că demonstrează că activitatea preconizată a contribuit la 
utilizarea banilor mai eficient decât, în mediu, economia națională. Al doilea indicator este Valoarea 
Netă Actualizată (funcţia VNA în Excel), care arată valoarea actualizată la ziua de azi, în Lei, a politicii 
publice. Orice valori pozitive ale VNA atestă că beneficiile intervenției, chiar dacă sunt actualizate la ziua 
de azi, depășesc costurile ei. Drept rată de discount utilizată pentru calcul este 7%.  

Ideal, pe parcursul etapei ex-ante, ACB ar trebui să fie deja elaborată şi utilizată pentru a motiva 
necesităţile politicii publice. În cadrul analizei ex-post, ACB poate fi repetată, utilizând deja datele 
înregistrate în locul presupunerilor inițiale. Un asemenea exercițiu ar oferi concluzii cu privire la 
corectitudinea presupunerilor și intențiilor inițiale și beneficiilor totale care au fost aduse. În aceste 
cazuri analiza ex-post trebuie să utilizeze acelaşi model şi aceeaşi foaie de calcul, doar cu inserarea 
valorilor realmente înregistrate a costurilor şi beneficiilor (pentru anii care au trecut) în locul celor 
presupuse, conţinute deja în model.  



34 
 

Ulterior, dacă indicatorii VAN și IRR deviază de la prognoza iniţială, utilizând tendinţele înregistrate, 
autorii trebuie să ajusteze prognoza până la anul final şi să tragă concluzii raţionale despre posibilitatea 
atingerii obiectivelor scontate iniţial. În unele cazuri, devierile dintre ACB ex-ante şi ACB la mijloc de 
termen sunt prea mari, sau necesită costuri adiţionale majore pentru a menţine activitatea raţională din 
punct de vedere economic, ceea ce poate servi drept un argument pentru modificarea sau încetarea 
intervenției.  

Dacă iniţial, la stadiul ex-ante, ACB nu este disponibilă sau este de o calitate joasă, una din posibilităţi 
este de a o reface. Dar acest exerciţiu poate fi costisitor şi / sau de durată, deoarece în multe cazuri ACB 
va necesita colectarea de date şi activităţi de control al calităţii datelor, precum sunt studiile, sondaje 
etc.  

Pentru realizarea ACB trebuie de ţinut cont de următoarele principii: 

1. Principiul adiţionalităţii. Costurile şi beneficiile care sunt introduse în tabelul ACB nu reprezintă costurile şi 
beneficiile totale, dar mai degrabă costurile şi beneficiile adiţionale, în valoarea în care ele depăşesc 
costurile şi beneficiile din scenariul status-quo. De exemplu, până la introducerea activității (în situaţia 
status quo), 100 de persoane (agenți economici etc.) beneficiau de 3.000 lei pe an, şi în urma 
implementării intervenției la momentul dat există 80 de persoane care primesc un beneficiu de 5.000 de 
lei pe an. Atunci linia beneficiului respectiv trebuie să conţină nu 80*5.000, dar 80*5.000-
100*3.000=400.000-300.000=100.000 lei. Acelaşi principiu este aplicabil şi la partea costurilor. 

2. Alegerea perioadelor de timp potrivite. Câţi ani trebuie incluşi în calcul? Acest lucru este îndeosebi 
important pentru evaluările la mijloc de termen, pentru că activităţile încă nu au fost finisate. Multe 
intervenții au nevoie de timp pentru a începe să fructifice rezultate. Și invers, perioadele de timp prea 
lungi incluse în analiză vor prezenta activitatea într-o lumină mai bună în ceea ce ţine de indicatorii 
generali de performanţă, precum VAN şi IRR, de aceea este foarte important să alegem perioada de timp 
potrivită, pentru a nu distorsiona realitatea. Regula pentru activităţi care sunt legate de intervenţii la nivel 
de infrastructură este de a corela perioada de timp analizată cu perioadă prevăzută de existenţă a 
activului. De exemplu, dacă drumul este reabilitat şi următoarele lucrări sunt preconizate în 15 ani, atunci 
15 ani este perioada pentru care estimăm beneficiile și costurile. Pentru intervenţiile la nivel de politici 
publice şi în cazuri mixte, perioada trebuie să fie mai scurtă, dar niciodată mai mică de 7 ani.  

3. Principiul monetizării. Fiecare cost şi beneficiu identificat trebuie să fie reprezentat în termeni comparabili 
– in bani. De obicei este relativ simplu de apreciat costurile şi poate fi mai complicat de a oferi o valoare 
monetară beneficilor. Dacă este imposibil de a monetiza beneficiile, în loc de analiza cost-beneficiu poate 
fi folosită analiza cost-eficacitate.  

4. Principiul cuprinderii costurilor adiţionale. Nu contează cine în cadrul economiei naționale (publicul, 
întreprinderile sau guvernul) suportă costurile şi/sau câştigă beneficiile. Politicile publice sunt pentru 
beneficiul tuturor. Orice cost adiţional sau beneficiu rezultant al politicii publice trebuie să fie inclus în 
analiză.  

Rata Economică de Rentabilitate şi Valoarea Netă Actualizată, rezultate din ACB sunt argumente 
importante pentru modificarea / sistarea intervențiilor, dar necesită o atenție considerabilă pentru a 
interpreta aceste cifre. 

Exemplul 1. ACB a fost efectuată la etapa ex-ante şi a arătat că IRR presupus este de 10%, ceea ce este 
considerat o valoare destul de bună. La stadiul de mijloc al implementării politicii publice, evaluarea a 
fost efectuată utilizând acelaşi model şi foaie de calcul ca şi ACB, dar deja cu unele date reale. Datele 
despre actuala performanţă au fost utilizate pentru a înlocui ipotezele iniţiale până la momentul dat. 
Noua Rată Economică de Rentabilitate este de 8%. Concluzie: în timp ce IRR este mai mică decât 
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prevăzută iniţial, aceasta este totuşi mai înaltă decât rata anticipată de creştere a PIB. Prin urmare, 
politica publică este o bună investiţie a fondurilor publice. 

Exemplul 2. ACB nu a fot efectuată ex-ante. Societatea civilă a pus sub semnul întrebării raţionamentele 
politicii publice implementat. În cadrul analizei ex-post, ACB a fost efectuată şi a arătat că IRR este de 
4%. Concluzia: IRR este pozitiv, ceea ce înseamnă că beneficiile sunt mai mari decât costurile. Dar IRR 
este puţin mai mică decât rata anticipată de creştere a PIB, ceea ce înseamnă că există probabilitatea că 
în alte domenii publice, acești bani cheltuiți să fi avut o eficienţă mai mare. Dar valoarea mică a IRR în 
sine nu este o condiție obligatorie pentru a recomanda încetarea intervenției. Decizia finală trebuie să 
fie corelată cu celelalte rezultate pozitive posibile ale intervenției, cu potenţialele efecte care ar fi putut 
fi omise din calculul beneficiilor şi/sau nu au fost monetizate.     

Analiza cost-eficacitate 

De regulă, ACE este efectuată atunci când ACB este imposibilă din cauza restricţiilor metodologice sau 
din cauza naturii intervenţiei. Cu alte cuvinte, costurile sunt întotdeauna măsurabile în unităţi monetare, 
pe când beneficiile sunt complicat de cuantificat şi de exprimat în bani, în special cele care se referă la 
cultură, mediul înconjurător, etică sau moral etc.  

Analiza cost-eficacitate împarte totalul costurilor la numărul de beneficii, pentru a arăta costul monetar 
al unei unităţi de beneficii. De exemplu, dacă 100.000 de lei au fost cheltuiți pentru a diminua numărul 
de accidente rutiere cu 20, atunci ACE ar arăta că costul evitării unui accident este egal cu 5.000 de lei. 

ACE este foarte utilă la stadiul ex-ante, la momentul alegerii între opţiunile alternative prin simpla 
comparaţie a indicatorilor eficacităţii. Politica publică care costă mai puţin per o unitate de beneficiu 
este cea mai bună şi trebuie să aibă prioritate. Regretabil, aceasta înseamnă că ACE nu are aceeaşi 
utilitate în cadrul analizei ex-post, pentru că nu mai există opţiuni de alternativă cu care se poate face 
comparaţia. Cu toate acestea, și în cadrul ACE din ex-post  autorii pot trage concluzii importante, bazate 
pe: 1) nivelul absolut al acestei cifre-indicator, cât de mare şi raţională este aceasta din punct de vedere 
intuitiv 2) cât de diferită este această cifră-indicator de estimările ex-ante şi alternativele, dacă ex-ante a 
fost efectuat, sau în comparație cu alte țări relevante.  

Evaluarea impactului şi scenariul de bază 

Analiza cost-beneficiu, ca instrument primordial al evaluărilor ex-post, este imposibilă fără o evaluare a 
impactului, care este un instrument ce va ajuta să îndeplinim partea tabelului ACB ce conţine beneficiile. 
După cum a fost menționat, urmează să fie luate în calcul doar beneficiile adiționale, atribuibile 
intervenției. Evaluarea impactului trebuie să identifice doar efectul adiţional al politicii publice şi să 
explice clar cum intervenţia cauzează acest efect. Mai târziu acest efect este cuantificat în termeni 
monetari şi inserat în tabelul ACB.  

Una din greşelile tipice cele mai grave care are loc la efectuarea evaluării impactului este de a înregistra 
valorile actuale înregistrate şi  cele înaintea implementării intervenţiei, şi automat de a le atribui 
diferența observată la intervenţia dată. Acest lucru nu ia în calcul faptul că situaţia se schimbă și de la 
sine, în mod natural - din cauza altor factori nedescoperiți sau din cauza evoluţiei naturale pe parcursul 
timpului. Evaluarea impactului nu trebuie să compare nivelul "azi" cu nivelul "înainte", dar trebuie să 
compare nivelul "azi" cu un nivel teoretic – "ce ar fi existat la momentul dat, dacă noi nu am fi intervenit 
în trecut". Ultima sintagmă definește de fapt scenariul de bază, identificarea căruia este de o importanţă 
crucială pentru orice evaluare de impact. 
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În cadrul analizei ex-post scenariul de bază poate fi interpretat ca şi ”contra-faptual”, deoarece reflectă 
o situație teoretică, care nu s-a adeverit din cauza intervenției. Scenariul de bază trebuie să fie stabilit în 
cadrul analizei, utilizând fie datele statistice reale, fie raționamentul și presupunerile de expert.     

În unele cazuri stabilirea scenariului de bază este simplă. De exemplu, dacă în Raionul A, un nou serviciu 
medical a fost stabilit 3 ani în urmă. Sarcina este de a evalua impactul acestui serviciu asupra ratei de 
îmbolnăvire în raion. Drept punct de pornire, avem date istorice și curente despre ratele de îmbolnăvire. 
Dar știm că rata îmbolnăvirii evoluează şi se schimbă datorita mai multor factori şi politici publice, iar 
politica publică analizată este doar unul din aceşti factori, deci nu putem atribui îmbunătățirea 
observată exclusiv serviciului introdus. Pentru a stabili scenariul de bază putem să analizăm datele 
istorice şi să găsim un Raion B, situaţia căruia este comparabilă cu cea a Raionului A  cu 3 ani în urmă, 
similară sub mai multe aspecte, cu unica divergenţă – că serviciul medical nu a fost implementat în 
Raionul B. Atunci datele curente din Raionul B reprezintă contra-faptualul nostru şi putem să atribuim 
diferenţa intre Raionul A şi B exclusiv serviciului nou introdus.  

Poate fi complicat de a stabili contra-faptualul pentru politici publice de nivel naţional, pentru că atunci 
noi nu vom găsi raionul sau statul comparabil şi ca rezultat, vom izola efectul intervenţiei de celelalte 
evoluţii. Atunci este recomandabil de a utiliza presupunerile de expert bazate pe logică, pentru a 
construi un "scenariu ce ar fi dacă proiectul nu ar fi existat". O altă metodă este preluarea tendinţelor 
istorice (care au avut loc înaintea intervenţiei) şi extrapolarea acestora în mod virtual până în prezent, 
utilizând ratele de creştere din trecut.  

Analize statistice simple 

Se recomandă ca la efectuarea a practic tuturor studiilor de evaluare să fie utilizate așa numite statistici 
descriptive simple: 

 Tendinţa centrală a distribuţiei (modul, mediana, media, nivelul quartilelor  etc.); 
 Răspândirea (diapazonul sau dispersia) datelor; 
 Forma datelor (distribuţie normală, distribuţiile plate, distribuţiile bi-modale, etc.)27. 

 
Un exemplu de utilizare a statisticilor descriptive ar putea fi evaluarea succesului unei politici publice de 
re-calificare, menită să îmbunătăţească cunoaşterea calculatorului, comparând abilităţile de utilizare a 
persoanelor care nu au beneficiat de politica publică (test înainte de politica publică) şi nivelul de 
cunoaştere a calculatorului după implementarea acesteia (test post-politică publică). În acest caz vor fi 
calculate abaterea standard şi scorurile medii dintre cele două grupuri.  

În multe cazuri, statistica descriptivă ar putea indica detalii şi deviaţii de la presupusul impact logic care 
în caz contrar ar putea fi omis.  

Al doilea caz major care implică utilizarea datelor statistice este efectuarea deducţiilor pentru a face 
concluzii despre co-relaţia dintre variabilele de interes şi pentru generalizarea concluziilor aplicabile în 
alte situaţii. Folosind analiza statistică în cazul evaluării politicii publice de îmbunătăţire a cunoștințelor 
de utilizare a calculatorului, evaluatorii ar putea estima puterea relaţiilor aparente şi în acest caz, de 
exemplu, ar putea ajunge la concluzia că politica publică a avut un impact mai mare asupra femeilor 
decât asupra bărbaţilor. 

 

                                                           
27

Implementarea recomandărilor sau a auditul performanei, INTOSAI, 2004, p.102. 
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Evaluarea comparativă  

Evaluarea comparativă reprezintă o comparaţie calitativă sau cantitativă cu o valoare de referinţă 
specifică sau cu un standard de comparaţie. Evaluarea comparativă poate fi: 
 

 o intervenţie comparabilă în una şi aceeaşi arie de politică publică sau jurisdicţie sau una 
similară; 

 cea mai bună practică comparabilă în una şi aceeaşi arie de politică publică sau jurisdicţie sau 
una similară; 

 o evaluare care nu face nici o intervenţie sau o intervenţie minimă, de exemplu ce s-ar întâmpla 
în absenţa politicii publice 28. 

 

Evaluarea comparativă poate fi utilă pentru evaluarea performanţei unei politici publice în cazul când 
obiectivele stabilite nu au fost atinse – aceasta nu neapărat înseamnă performanţă nesatisfăcătoare. De 
exemplu, rezultatele ar putea fi favorabile comparativ cu rezultatele unei politici publice similare 
implementate în trecut sau în alte ţări. 

                                                           
28

 Ghidul pentru iniţiativă preţ şi valoare politică,  Departamentul Finanţe, 2007,  p.66. 
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Anexa 4. Exemple de Rapoarte de evaluare efectuate în procesul de pilotare 
 
 

 
 
 
 
 
EVALUAREA EX-POST A POLITICII PUBLICE CU PRIVIRE LA 
PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR 
 

Autor: Ministerul Economiei 
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SCOPUL EVALUĂRII 
 
Legea privind patenta de întreprinzător a fost aprobată în 1998 ca o măsura tranzitorie, pentru a stimula 
oficializarea activității micilor întreprinzători care activau în umbră, cu intenția ca aceștia să înceapă activitatea 
în baza patentei de întreprinzător, iar ulterior să treacă la una din formele înregistrate de întreprinzător. Însă, 
mecanismul propus de lege este aplicat și astăzi, fiind unul comod, de care întreprinzătorii nu doresc să se 
dezică. Adițional, se consideră că activitatea în baza patentei de întreprinzător are un impact nefavorabil 
asupra veniturilor bugetare. În misiunile sale precedente, FMI a făcut referire la veniturile ratate la buget, care 
se datorează inclusiv lacunelor legislative și schemelor de evaziune fiscale. Deși aceste sume sunt greu de 
estimat, ratarea veniturilor la buget a devenit un subiect major pentru Moldova, iar în opinia  organelor de 
drept și celor fiscale, legislația în domeniul patentei de întreprinzător este adesea folosită de antreprenorii 
mari în scopul evitării achitării taxelor și impozitelor, în special a impozitului pe venit și TVA, precum și în 
scopul comiterii fraudelor fiscale semnificative. Aceste efecte negative au loc în special în domeniul 
comerțului, unde, întreprinderile mari de import distribuie produsele importate titularilor patentei de 
întreprinzător în piețe la prețuri mult mai mici decât cele de piață, astfel ca cea mai mare parte de adaos 
comercial rămâne la titularii patentei de întreprinzător, care după realizarea mărfii transmit neoficial cea mai 
mare a câștigului din adaosul comercial întreprinzătorului care a importat produsele. Astfel, statul ratează 
impozitele din acele adaosuri comerciale. În același timp, acești antreprenori evită conformarea cu mai multe 
prevederi ale legislației, care țin de concurența loială, protecția drepturilor consumatorilor și angajaților. 
 
Evaluarea dată vine ca reacție la îngrijorările crescânde cu privire la ratarea potențială a veniturilor la bugetul 
public național și alte posibile efecte negative cauzate de activitatea de întreprinzător în baza patentei de 
întreprinzător. 
 
Această analiză evaluează eficacitatea politicii publice cu privire la patenta de întreprinzător în atingerea 
obiectivelor și determină avantajele și dezavantajele fiscal-bugetare și social-economice ale politicii. 

DEFINIREA DOMENIULUI EVALUĂRII 
 
În acest document este expusă analiza ex-post a politicii publice cu privire la patenta de întreprinzător, care 
face parte din politicile statului în domeniul antreprenorialului. Politica publică cu privire la patenta de 
întreprinzător este promovată prin Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93, din 15.07.1998. 
Această Lege prevede o modalitate simplificată de reglementare a activității de întreprinzător pentru unele 
genuri de activitate economică care sunt practicate preponderent de către persoane fizice ca întreprinzători 
mici. Actualmente Legea permite desfășurarea activității de întreprinzător în bază de patentă de întreprinzător 
pentru 41 genuri de activități, care sunt grupate în 2 categorii: (1) comerț cu amănuntul și (2) producția de 
mărfuri, executarea de lucrări și prestări de servicii (vezi anexa). 
 
Numărul titularilor de patentă a crescut până în anul 2006, ajungând la 25733 persoane. Ulterior, după ce 
anumite genuri de activitate au fost excluse din legea cu privire la patenta de întreprinzător și a fost interzisă 
comercializarea anumitor produse de către titularei patentei, numărul acestora a scăzut până la 15525 
persoane. 
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Sursa: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) 
 
Ponderea comerțului în numărul patentelor a scăzut continuu, de la 96% în 1998 la 60% în 2011. Aceasta s-a 
datorat în special faptului că anumite mărfuri au fost excluse din lista mărfurilor pasibile pentru comercializare 
în baza patentei. 

DESCRIEREA POLITICII PUBLICE ȘI A OBIECTIVELOR ACESTEIA 

Descrierea politicii 

Politica publică analizată a fost lansată odată cu publicarea Legii cu privire la patenta de întreprinzător pe data 
de 06.08.1998. De atunci legea a suferit mai multe modificări. Inițial erau 46 genuri de activitate desfăşurate în 
baza patentei de întreprinzător. La moment sunt 41 genuri de activitate. Pe lângă Legea dată, anumite 
prevederi care țin de această politică sunt incluse în Codul Fiscal, Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și 
alte acte legislative. Legea cu privire la patenta de întreprinzător stabilește bazele juridice ale utilizării 
patentei, modul de eliberare a patentei, valabilitatea acesteia, impozitarea și răspunderea titularului de 
patentă. Atât legea de bază, cât și celelalte acte normative prevăd cadrul simplificat de înregistrare, 
impozitare, ținere a evidenței contabile pentru titularii patentei de întreprinzător. 
 

Raționamentele politicii 

În anii 90, fiind cuprinsă de un proces de tranziție amplu, Republica Moldova se confrunta cu o criză 
economică caracterizată prin rata înaltă a șomajului, ponderea înaltă a economiei tenebre, evaziunea fiscală 
masivă, încasările reduse la buget public național, etc. Produsul intern brut era în descreștere, volumul real al 
acestuia contractându-se cu 14,9 % în perioada 1994-1999, iar ponderea economiei tenebre ajungea la 44% 
din PIB29. Printre mai multe măsuri de diminuare a efectelor economice și bugetare negative, a fost adoptată 
Legea cu privire la patenta de întreprinzător. Raționamentul principal ce a stat la baza elaborării acestei legi a 
fost mărirea încasărilor la buget, legalizarea activității micilor antreprenori din anumite genuri de activitate, 
stimularea activității de întreprinzător și a ocupării forței de muncă, protejarea consumatorilor contra 
mărfurilor și serviciilor necalitative.  
 

Importanța politicii 

Importanța Legii cu privire la patenta de întreprinzător necesită a fi evaluată prin prisma aspectelor vizate de 
această politică publică și anume aspectul fiscal-bugetar, social-economic și al protecției consumatorului.  
 

                                                           
29

 Raport BNM, „13 ani de activitate”, 2004. 
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Aspectul bugetar fiscal 
 
Conform calculelor efectuate în baza datelor oferite de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, ponderea 
încasărilor la buget din taxa pentru patenta de întreprinzător în total încasări din impozitul pe venit al 
agenților economici30 pe parcursul anilor 1998-2011 a variat între 2 și 7%, suma maximă fiind înregistrată în 
2006 – 45 milioane lei. Odată cu modificările operate la Lege, sumele au scăzut considerabil, astfel că în 2011 
contribuțiile în formă de taxa de patentă erau de 34 milioane lei. În același timp, valoarea contribuțiilor sociale 
plătite de titularii patentei au crescut de la 1,7 milioane în 1999 până la 28 milioane lei în 2011. Cu toate 
acestea, ponderea  contribuțiilor asigurărilor sociale plătite de titularii patentei în totalul contribuțiilor de 
asigurare socială este de circa 0.5% (2011).  
 
Aspectul social-economic 
 
Importanța Legii cu privire la patenta de întreprinzător, în plan social vizează direct reducerea șomajului și 
oferirea unui cadru pentru desfășurarea unor activități pentru întreprinzătorii mici și persoanele vulnerabile. 
Datele statistice privind rata șomajului după 1999, ne arată o scădere a acesteia de la 11.1% până la 6.7 % în 
2011 (de la 140 mii  șomeri  în 2000 până la 84 mii  șomeri în 2011). La fel, un studiu realizat în 2002 de către 
BCI31, arată că fiecare al treilea deținător de patentă înainte de a desfășura activitate economică a activat în 
calitate de muncitor, iar 60% din persoanele chestionate au menționat motivul care a stat la baza începerii 
activității în baza de patentă a fost  lipsa unui loc de muncă. Pe de altă parte, numărul deținătorilor de patentă 
a scăzut pe parcursul anilor 1998-2011, astfel că la începutul anului 2012 cifra a constituit 15,2 mii persoane, 
iar ponderea acestora în populația ocupată a fost de 1% în 2011. Un alt moment important din punct de 
vedere social a fost legalizarea activității desfășurate neoficial de persoanele fizice cu venituri mai mici și care 
nu puteau face față reglementărilor complexe și costisitoare aplicate întreprinzătorilor înregistrați. Adițional, o 
parte din taxa patentei de întreprinzător era alocată la bugetul de asigurări sociale de stat, astfel, această 
categorie de întreprinzători fiind introduși în sistemul de asigurări sociale de stat cu toate beneficiile sociale 
prevăzute, activitatea în baza patentei fiind trecută la stagiul de muncă. 
 
Aspectul protecției consumatorului 
 
Din punct de vedere al aspectului protecției consumatorului, Legea privind patenta de întreprinzător are 
menirea de a proteja consumatorii contra mărfurilor și serviciilor necalitative și ilegale. În baza datelor de la 
Piața Centrală din Chișinău, titularii patentei de întreprinzător ar putea să reprezinte circa 26% din 
comercianții din piețe (comerțul neorganizat), volumul căruia a constituit circa 13,7 miliarde lei în 2010, sau 
circa 35% din volumul total al comerțului din Moldova. Prin urmare, activitatea în bază de patentă de 
întreprinzător are o însemnătate semnificativă pentru consumatori. 
 

Cadrul legal 

Pe lângă Legea privind patenta de întreprinzător, o serie de acte legislative stipulează prevederi care sunt 
aplicabile deținătorului de patentă (persoana fizică) sau/și modului de desfășurare activității în baza de 
patentă: 

 Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – prevede desfășurarea activității de 
antreprenoriat în baza patentei de întreprinzător. 

 Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali –
prevede scutirea titularilor patentei de întreprinzător de la achitarea taxelor pentru înregistrare 
în calitate de întreprinzători individuali. 

 Codul fiscal – prevede scutiri de anumite impozite/taxe pentru titularii patentei de întreprinzător. 

 Legile bugetului asigurărilor sociale de stat – prevede cuantumul și modalitatea de plată a 
contribuțiilor de asigurări sociale pentru deținătorii patentei de întreprinzător. 

                                                           
30

 În scopul efectuării acestor calule, taxa pentru patentă a fost echivalată ca esență cu impozitul pe venit și încasările din 
această taxă au fost adunate la încasările din impozitul pe venit. Astfel, ponderea taxei pentru patenta de întreprinzător a 
fost calculată din această sumă totală de încasări. 
31

 Studiu ”Analiza activității de antreprenoriat în baza de patentă de întreprinzător”, 2005,BCI la comanda BIZPRO. 
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 Legile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală – prevede cuantumul contribuțiilor 
de asigurări medicale. 

 Legea cu privire la asigurarea obligatore de asistență medicală – prevede obligativitatea 
titularilor patentei de a participa la sistemul asigurării obligatorii  de asistență medicală 

 Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – prevede dreptul la pensie și contribuția la 
sistemul de pensii de asigurări sociale pentru titularii patentei. 

 Codul contravențional – stabilește contravenții pentru anumite încălcări ale legislației de către 
titularii patentei de întreprinzător. 

 

Modificările politicii publice 
În perioada 1998-2011, au fost operate un șir de modificări la Legea privind patenta de întreprinzător. 
Amendamentele esențiale care au avut impact asupra realizării obiectivelor politicii au ținut de modificarea 
listei genurilor de activitate permise și stabilirea unei listei fixe a  mărfurilor pasibile spre comercializare. Astfel  
în 2006, prin Legea 208-XVI, din 07.07.2006, au fost operate modificări, ce au ținut de amendarea anexei prin 
excluderea unor genuri de activități și anume a desfășurării activității de comerț în magazine ce ocupă încăperi 
sau clădiri separate şi au săli de comerţ, a căror suprafaţă nu depăşeşte 20 m2, a comercializării  materialelor 
de construcţie, mobilei, mărfurilor supuse accizelor, articolelor de uz casnic și  eliminării a astfel de activități ca 
transportul călătorilor cu automobilele-taxi, cu un număr de locuri de până la 7 inclusiv,  transportul auto de 
mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive, 
producerea, prelucrarea şi comercializarea varului, creşterea florilor şi comercializarea lor. Începând cu 2009 
au fost excluse activități precum prestarea serviciilor hoteliere și darea în arendă a spațiilor, care au avut un 
impact asupra încasărilor la bugetul de stat. La fel, începând cu 2010 deținătorii de patentă au fost obligați să 
anexe la cererea de eliberarea a patentei documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare 
socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător 
sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei, precum şi documentele ce confirmă statutul de 
persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Deși genurile de activate au fost 
modificate, taxele pentru acestea practic nu au fost schimbate, acestea ramând la nivelul stabilit din 1998.   
 
Deși începând cu anul 2007, foștii titulari de patentă beneficiază de înregistrarea gratuită în calitate de 
întreprinzător individual (întreprindere individuală), numărul celor care s-au înregistrat până la moment este 
de doar 849, din care circa 200 și-au lichidat întreprinderea până la acest moment. De altfel, și studiul efectuat 
de BCI în 2002, arată că doar 4% din cei chestionați își doreau să înregistreze o întreprindere în viitor. De 
asemenea, a fost atestată o tendință  care se prezintă astfel: cu cât perioada de activitate în baza de patentă  
este mai mare cu atât dorinţa de a prelungi această activitate creşte, şi invers, cea de a înregistra o 
întreprindere – descreşte.
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Obiectivele propuse de politică 

Politica publică analizată în acest document n-a fost precedată de o analiză ex-ante și nu au fost stabilite ținte 
clare care urmau să fie atinse de politica dată. Obiectivele generale principale urmărite de această politică au 
fost: 
1. Mărirea încasărilor la buget 
2. Legalizarea anumitor genuri de activitate de întreprinzător, stimularea activității de întreprinzător și a 

ocupării forței de muncă 
3. Protejarea consumatorilor contra mărfurilor și serviciilor necalitative.  
 

                                                           
32

 Studiu ”Analiza activității de antreprenoriat în baza de patentă de întreprinzător”, 2005,BCI la comanda BIZPRO. 
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DESCRIEREA ÎNTREBĂRILOR ȘI DIMENSIUNILOR PE CARE LE ABORDEAZĂ EVALUAREA, 

A REZULTATELOR APLICĂRII MODELULUI RESURSE-PRODUSE, PRECUM ŞI A ALTOR 

TEHNICI DE EVALUARE, CU RĂSPUNSURILE DE RIGOARE 
 

Întrebările pentru evaluarea politicii publice 

În scopul evaluării politicii, au fost formulate următoarele întrebări pentru analiză: 
1. Care este impactul fiscal al politicii date (estimarea eficacității fiscale a politicii)? 
2. Care este impactul social-economic al politicii date, inclusiv ocuparea forței de muncă, stimularea activității 
de întreprinzător și protecția consumatorilor? 
 

Tehnicile de evaluare 

Pentru a răspunde la prima și cea mai importantă întrebare de evaluare, a fost folosită o tehnică de evaluare 
cantitativă – analiza impacturilor, care compară costurile și beneficiile politicii. Acestă tehnică ne permite să 
evaluăm eficacitatea politicii în creșterea veniturilor la bugetul public național. În lipsa unei ținte pentru acest 
obiectiv, analiza impacturilor ne permite să determinăm care este mărimea efectului fiscal net de la 
implementarea politicii date, adică compararea beneficiilor și costurilor fiscale față de scenariul de referință. 
Scenariul de referință reprezintă situația ipotetică pentru cazul în care n-ar fi fost implementată patenta de 
întreprinzător. 
 
Răspunsurile la celelalte întrebări, care țin de obiective social-economice, se vor baza pe tehnici de evaluare 
calitative, care implică comparația avantajelor și dezavantajelor de la implementarea politicii. 
 

Încasările la buget 

Una din problemele acute, cu care se confrunta economia și sistemul bugetar fiscal în perioada anilor 90, erau 
încasările modeste la buget. În raportul ”Moldova în tranziție, privire economică”, elaborat de Centrul de 
Investigații Strategice și Reforme în 1998, este scoasă în evidență tendința de diminuare a colectărilor la 
buget. În special, această diminuare se înregistra la colectarea impozitului pe venit și impozitului pe 
proprietate. Astfel, în contextul acestei diminuări la buget a veniturilor din plata impozitelor, Legea privind 
patenta de întreprinzător a venit ca un instrument suplimentar de generare a veniturilor la bugetul public.  
 
Conform datelor prezentate de Inspectoratul  Fiscal Principal de Stat, încasările provenite din plata taxei pe 
patenta de întreprinzător au crescut semnificativ până în anul 2006, atingând un nivel maxim de 45 milioane 
de lei pe an. Ponderea încasărilor din plata taxei pe patentă în totalul încasărilor din impozitul pe venitul 
antreprenorilor33 a variat între 7 și 2 % pe parcursul anilor 1998-2010. 
 

 
 
Sursa: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

                                                           
33

 Totalul încasărilor din impozitul pe venit include încasările din taxa pentru patenta de întreprinzător. 
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Deși dinamica numărului titularilor de patente era în creștere, începând cu anul 2006, instituțiile publice 
centrale și de specialitate au concluzionat că activitatea de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător 
este adesea folosită pentru a evita plata impozitelor sau chiar pentru evaziune fiscala, cauzând ratarea 
încasărilor la bugetul public național. IFPS în propunerile sale recente de operare a unor modificări la Legea 
privind patenta de întreprinzător (care ulterior au fost respinse), menționează că: ”în urma  verificărilor 
efectuate, se constată că una din modalităţile principale de diminuare a obligaţiunilor faţă de buget se 
realizează de către agenţii economici, prin intermediul reţelei de comercializare a mărfurilor de către persoane 
fizice şi/sau deţinători ai patentei de întreprinzător, iar amploarea fenomenului evaziunii fiscale prin utilizarea 

patentei de întreprinzător este una impunătoare, deși greu de estimat”34. 
 
În 2006, prin Legea 208-XVI, din 07.07.2006, au fost operate un șir de modificări la Legea cu privire la patenta 
de întreprinzător. Cele mai importante modificări, au ținut de amendarea anexei prin excluderea unor genuri 
de activități și anume a comercializării materialelor de construcţie, mobilei, mărfurilor supuse accizelor, 
articolelor de uz casnic și eliminării a astfel de activități ca transportul călătorilor cu automobilele-taxi, cu un 
număr de locuri de până la 7 inclusiv,  transportul auto de mărfuri, cu excepţia transportului de mărfuri 
inflamabile, explozive, toxice, otrăvitoare şi radioactive, producerea, prelucrarea şi comercializarea 
varului creşterea florilor şi comercializarea lor. Efectele operării acestor modificări au fost resimțite în anul 
2007, atunci când numărul titularilor patentei de întreprinzător s-a redus cu 21% la 20,321 persoane, iar 
încasările de pe urma taxei de patentă s-au redus cu circa 22,6% la 34,8 milioane lei și contribuțiile la bugetul 
de asigurări sociale plătite de către titularii de patentă s-au redus de aproape 2,8 ori, constituind 5 milioane 
lei.  
 

 

Sursa: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
 
La fel, în 2008 și 2009 au fost excluse un șir de activități, ce țin  de prestarea serviciilor hoteliere și darea în 
arendă a spațiilor, care au avut un impact asupra încasărilor la bugetul de stat. Încasările bugetare aferente 
taxei pentru patenta de întreprinzător s-au redus cu circa 5 milioane de lei față de 2007. În 2009 încasările la 
buget au crescut brusc, cu 14,6%, deși numărul titularilor de patente s-a redus cu 11%. Această creștere se 
datorează faptului că titularii patentei de întreprinzător au achitat mai multe taxe de patentă pe parcursul 
anului 2009 (cu 22% mai multe), în încercarea de a se asigura că în cazul anulării genului lor de activitatea 
aceștia vor avea o perioadă cât mai lungă de valabilitate a patentei (vezi în graficul de mai sus nr. de prelungiri 
a patentei). În anii următori s-a păstrat nivelul înalt de încasări în comparație cu numărul titularilor patentei de 
întreprinzători, suma încasărilor la bugetul de stat pentru 2011 ajungând aproape de nivelul anului 2007. 

                                                           
34

 Nota informativă privind modificarea unor acte legislative, 2012, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 
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Comparația taxelor pentru patenta de întreprinzător cu încasărilor la buget sub formă de impozit pe venit și 
taxe locale de la întreprinzătorii individuali, ne demonstrează că în mediu, taxa pentru patenta de 
întreprinzător este mai mare. 
 

 
 
Sursa: Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
 
Întreprinzătorii individuali au o flexibilitate suficient de mare pentru a diminua cuantumul venitului impozabil 
și, în așa fel, să reducă suma impozitelor. Astfel, putem presupune că dacă va fi anulate patentele de 
întreprinzător, veniturile la buget sub formă de impozit pe venit nu vor depăși, în mediu, veniturile de la 
titularii patentei de întreprinzător. 
 
Cu toate acestea, din graficul de mai sus se vede clar că diferența dintre contribuția Î.I. și titularii patentei este 
taxa pe valoarea adăugată, datorită căreia, un Î.I. contribuie în mediu cu 68% mai mult la buget decât un 
titular al patentei de întreprinzător și asta având în vedere că doar 10% din Î.I. sunt plătitori TVA. 
 
Prin urmare statul ratează venituri sub formă de TVA neîncasat din comerțul desfășurat de către titularii 
patentei. 
 
Din datele pieței centrale din Chișinău, obținute prin intermediului IFPS, am estimat că titularii patentei de 
întreprinzător dețin 26,6% din numărul comercianților din piață. 
 

 
 
Sursa: IFPS în baza datelor prezentate de ÎM „Piaţa Centrală” 
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Pentru a estima volumul comerțului anual care are loc prin intermediul titularilor patentei de întreprinzător, 
am folosit suma comerțului neorganizat (prin piețe), estimat de Biroul Național de Statistică. Pentru a evita 
supraaprecierea, s-a presupus că pentru toată țara, comerțul neorganizat care este desfășurat prin 
intermediul titularilor patentei de întreprinzător este cu 50% mai mică decât cea estimată pentru piața 
centrală din Chișinău. 
 

 
 
Sursa: estimări proprii în baza datelor BNS și discuții cu reprezentanții IFPS 
 
Din datele câtorva inspecții întreprinse de către IFPS asupra unor întreprinderi de import, s-a constatat că 
există o schemă de eschivare de la plata impozitelor cu implicarea titularilor de patentă care practică 
comerțul. Astfel, mai multe întreprinderi mari importatoare, care importă produse pentru vânzare în piețe, 
preferă să vândă produsele titularilor patentei de întreprinzător la un preț aproape de prețul de import, astfel 
ca cea mai mare parte a marjei comerciale (adaosul până la prețul din piață) să aibă loc la titularii patentei. 
Astfel, acest adaos practic nu este impozitat cu TVA și impozitul pe venit, iar titularii patentei returnează o 
mare parte din adaosul obținut întreprinzătorului importator neoficial. Datele controalelor arată că adaosul 
dintre prețul la care întreprinzătorul importator predă marfa titularului patentei și prețul de piață a mărfii 
respective variază între 47% și 141%. Desigur, întreprinzătorii suportă careva cheltuieli în procesul de realizare 
a mărfii, prin care achită o parte din TVA (aferentă materialelor/serviciilor procurate). Pentru a evita 
supraestimarea acestui efect, folosind estimările IFPS în baza unor întreprinderi inspectate, presupunem că 
aceste procurări permit recuperarea a maximum 30% din TVA. Prin urmare, valoarea TVA ratată la buget 
pentru o perioadă de 10 ani (2000-2010) variază de la 479 milioane lei la 880 milioane lei. 
 

 
 
Sursa: estimări proprii în baza datelor BNS și discuții cu reprezentanții IFPS 
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Din cauza unui spectru foarte larg și variat de activități de producere, lucrări și prestări servicii care pot fi 
desfășurate în baza patentei de întreprinzător, pentru acestea n-a putut fi efectuată o analiză similară după 
cum s-a făcut pentru activitatea de comerț. Însă, având în vedere specificul acestor activități, ele nu prezintă 
un risc sporit pentru ratarea încasărilor la buget. Aceste genuri sunt specifice unui grup restrâns de mici 
antreprenori. Acest fapt a fost confirmat și de reprezentanții IFPS. Astfel, nu considerăm că activitatea în baza 
patentei de întreprinzător eliberate pentru activitățile de producere, efectuare de lucrări și prestări de servicii 
permise la moment, conduc la ratarea unor încasări la buget. 
 
În cazul activității în baza patentei de întreprinzător în domeniul comerțului, putem să constatăm că statul nu 
și-a atins obiectivul principal urmărit de politica cu privire la patenta de întreprinzător, care este creșterea 
venitului la buget. Poate în primii ani de la implementarea acestei politici, atunci când o parte din micii 
întreprinzători au ieșit din umbră și au început să plătească taxa de patentă, iar schemele de eschivare de la 
plata impozitelor, în special TVA, nu erau aplicate prin patenta de întreprinzător, statul a avut un câștig net. 
Însă, la moment, putem concluziona că statul mai mult pierde decât câștigă fiscal din existența patentei de 
întreprinzător. Dacă va fi eliminată patenta, presupunem că cea mai mare parte a titularilor de patentă se vor 
înregistra în calitate de întreprinzător individual. Din datele analizate anterior, probabil că nu va fi o diferență 
mare dintre valoarea impozitelor pe venit achitate de aceștia și valoarea taxei de patentă. Însă, cu o mare 
probabilitate vor crește încasările la buget din plata TVA. În cazurile în care Î.I. nu vor deveni plătitori TVA, 
adaosul comercial va fi raportat la fisc și se va plăti impozitul pe venit, care va compensa valoarea ipotetică a 
TVA pentru acest adaos. 
 

Stimularea activității de întreprinzător și a ocupării forței de muncă 

Situația socială și pe piața muncii în anii 90, conform rapoartelor CISR35 era descrisă ca fiind una deplorabilă, în 
contextul veniturilor joase ale populației și neachitării salariilor. Mai mult decât atât, tabloul pe piața muncii 
arata o reducere a populației încadrate în câmpul muncii în perioada 1995-1998 cu circa 211 000 persoane. De 
asemenea, un studiu realizat  în 1997 de Centru de Investigații Strategice și Reforme a concluzionat că mediul 
de dezvoltare a antreprenorialului era unul nefavorabil. 67,4 % din cei chestionați au apreciat negativ 
condițiile economice (în special nivelul impozitelor) și securitatea proprietății personale. De asemenea, în 
raportul ”Starea micului business în Moldova și perspectivele dezvoltării și susținerii de către stat” elaborat de 
către Ministerul Economiei, este menționat că în anii 90 principalele obstacole și constrângeri în dezvoltarea 
micului business țineau de lipsa susţinerii financiare la formarea capitalului iniţial, cotele înalte ale impunerii 
fiscale, accesul complicat la obţinerea facilităţilor legale, obstacolele birocratice la înregistrare, obţinerea 
licenţelor, creditului fiscal, protecţia juridică insuficientă, instabilitatea actelor normative şi legislative, lipsa de 

informaţie. Astfel în contextul existenței acestor probleme majore care necesitau o intervenție rapidă, unul 
din scopurile pe care statul le-a urmărit prin implementarea Legii privind patenta de întreprinzător a fost 
acordarea păturilor social vulnerabile a unei forme de desfășurarea a activității care implică costuri 
administrative minimale și stimularea activității de întreprinzător.    
 
La moment legislația în domeniul activității de întreprinzător s-a îmbunătățit considerabil. Pentru a compara 
povara asupra unui întreprinzător în calitate de titular al patentei de întreprinzător și întreprinzător individual, 
vom folosi un studiu de caz ipotetic. Pentru comparație am ales genul de activitate cu cea mai mare taxă de 
patentă – comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, care pentru Chișinău este de 
540 lei. Am presupus că întreprinzătorul este mic și nu trece peste plafonul de vânzări pentru care este obligat 
să se înregistreze în calitate de plătitor TVA (valoarea vânzărilor de 600.000 lei pe an, ceea ce reprezintă 
50.000 lei pe lună sau circa 2381 lei pe zi). Mai presupunem că rentabilitatea din această activitate este de 
10% din suma vânzărilor (această rentabilitate a fost declarată de către titularii patentei în cadrul sondajului 
efectuat de BCI)36. Prin urmare obținem următoarele date de comparație: 
 
Comparația costurilor de conformare cu reglementarea activității de întreprinzător 
 

Activitatea în baza patentei de întreprinzător Activitatea în calitate de întreprinzător 

                                                           
35

  ”Moldova în tranziție, privire economică”, 1998, Centrul pentru Investigații Strategice și Reforme. 
36

 Studiu ”Analiza activității de antreprenoriat în baza de patentă de întreprinzător”, 2005,BCI la comanda BIZPRO. 
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individual 

Taxa de înregistrare = 0 lei Taxa de înregistrare = 200 lei (această sumă 

include doar confecționarea stampilei, iar restul 

taxelor nu sunt percepute dacă persoana care se 

înregistrează este titular al patentei de 

întreprinzător) 

Taxa de patentă anuală = 6.480 lei (540 lei *12 

luni) 

Impozitul pe venit = 3.700 lei (7% din 26.700 lei + 

18% din 10.174 lei, care este suma ramase după 

scăderea din profitul de 60.000 lei a scutirii 

personale de  8.640 lei, cheltuielilor menționate 

mai jos (servicii contabilitate – 6000 lei, cheltuieli 

consumabile – 600 lei, ștampila – 200 lei, 

asigurarea socială – 4.704 lei, asigurarea 

medicală – 2.982 lei) și sumei impozitate cu 7% 

de 26.700 lei). 

Costul aparatului de casă = 0 lei (este scutit de 

această prevedere) 

Costul aparatului de casă = circa 1.800 lei 

Cheltuieli pentru consumabile anual = 600 lei (50 

lei * 12 luni) 

Serviciile de contabilitate = 0 lei (nu sunt 

necesare) 

Serviciile de contabilitate = 6.000 lei (500 lei * 12 

luni – serviciile oferite de companii specializate. 

În aceste costuri sunt incluse și costurile legate 

de procurarea rapoartelor și dărilor de seamă) 

 Pot avea loc și alte cheltuieli, ca de exemplu 

procurarea unei mape pentru dosarul 

întreprinzătorului care este predată 

Inspectoratului Fiscal. Dar aceste cheltuieli au 

fost considerate minore față de altele și pot fi 

ușor acoperite de mici economii din alte 

compartimente de mai sus. 

Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de 

stat anuale = 4.704 lei 

Contribuțiile de asigurări sociale obligatorii de 

stat anuale = 4.704 lei 

Contribuții de asigurări medicale de stat anuale = 

2.982 lei 

Contribuții de asigurări medicale de stat anuale = 

2.982 lei 

SUMA CHELTUIELILOR CURENTE ANUALE 

PREZENTATE MAI SUS = 14.166 lei 

SUMA CHELTUIELILOR CURENTE ANUALE 

PREZENTATE MAI SUS = 17.986 lei 

SUMA CHELTUIELILOR UNICE LA LANSAREA 

AFACERII = 0 lei 

SUMA CHELTUIELILOR UNICE LA LANSAREA 

AFACERII = 2.000 lei (aparatul de casă și 

confecționarea stampilei) 

Activitatea în baza Î.I. ar fi mai costisitoare cu circa 3820 lei pe an, sau cu 27% în comparație cu 

patenta de întreprinzător. Cheltuielile unice de 2000 de lei n-au fost incluse, deoarece daca are loc o 
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activitate pe termen lung, suma dată va fi amortizată și compensată din impozitul pe venit.  

 
Sursa: estimări proprii în baza legislației în vigoare 
 
Prin urmare, trecerea de la patenta de întreprinzător la înregistrarea în calitate de Î.I. nu presupune costuri 
semnificative. Mai mult ca atât, statul lucrează în continuu în vederea simplificării și reducerii costurilor 
administrative. Astfel, aceste costuri se vor reduce treptat. Adițional, întreprinzătorii ar putea să învețe 
evidența contabilă în partidă simplă și să nu suporte cheltuieli legate de serviciile de contabilitate, astfel, 
practic eliminând diferența de costuri dintre cele două forme de activitate. 
 
Datele cu privire la numărul Î.I. activi (cei care prezintă dări de seamă fiscale) denotă faptul că evoluția 
acestora în ultimii 8 ani este inversă cu dinamică titularilor patentei de întreprinzător. Efectul este în special 
vizibil în perioadele când a fost interzisă practicarea anumitor genuri de activitate în baza de patentă de 
întreprinzător. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm că variația numărului Î.I. nu a fost proporțională cu 
numărul patentelor. 
 

 
 
Sursa: IFPS 
 
Deși, în baza datelor inspecțiilor fiscale, nu poate fi clar stabilit numărul celor care practică activitatea de 
întreprinzător ilegal, adică fără înregistrare sau altă formă permisă, reprezentanții IFPS afirmă că ponderea 
acestora este foarte mică și, la moment, practic nu este posibil să activezi în calitate de comerciant în piețe 
autorizate fără o careva formă de întreprinzător permisă37. Desigur, în afara piețelor, se întâlnesc mai multe 
persoane care activează ilegal, însă numărul acestora este în descreștere datorită activității mai eficace a 
organelor de control și acestea există indiferent de implementarea sau nu a patentei de întreprinzător. Astfel, 
putem concluziona că dacă vor fi anulate patentele de întreprinzător, o parte din titularii patentei vor trece la 
activitatea de întreprinzător sub formă de întreprinzător individual sau altă formă de activitate înregistrată, 
așa ca SRL, SA, etc. 
 
Ponderea deținătorilor de patentă în populația ocupată a oscilat între 2 și 1%. Prin urmare, acestea nu joacă 
un rol important în asigurarea unei ocupări mai bune a populației. Mai mult ca atât, considerăm că numărul 
comercianților în piețe este dictat de numărul de locuri disponibile și cererea pentru produse, astfel, numărul 
persoanelor ocupate în domeniul comerțului nu va fi afectat semnificativ. 
 

                                                           
37

 Formele principale de desfășurarea a activității de întreprinzător premise în piețele autorizate la moment sunt: (i) 
Persoanele fizice care își realizează producția crescută în grădina proprie, certificată de primărie. Aceste persoane nu sunt 
obligate să folosească aparatul de casă; (ii) Gospodăriile țărănești, care nu sunt obligați să foloseaască aparatul de casă; 
(iii) Întreprinzători înregistrați (Î.I., SRL, SA, etc.); (iv) Titularii patentei de întreprinzător.  
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Reieșind din analiza de mai sus, inclusiv a impacturilor fiscale, putem concluziona că activitatea de 
întreprinzător, practic, nu va fi afectată negativ în cazul interzicerii activității de comerț în baza patentei de 
întreprinzător, majoritatea acestora trecând la o formă de activitate înregistrată. Cel mai probabil efectul va fi 
chiar invers, deoarece, la moment, faptul că titularii patentei de întreprinzător nu achită impozitele și în 
special TVA distorsionează concurența loială și afectează întreprinzătorii înregistrați. 
 

Protejarea consumatorilor 

Realizarea obiectivului ce ține de protejarea consumatorilor, urma să fie asigurată prin următoarele prevederi 
din Lege: 
“Deţinătorul patentei de întreprinzător are următoarele obligații: 
a) să respecte ordinea stabilită de desfășurare a activității indicate în patenta, normele sanitare, normele de 
protecție contra incendiilor, să îndeplinească alte cerințe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar 
pentru desfășurarea activităților ce țin de comerțul cu amănuntul la tarabe, tejghele și din autovehicule în 
piețe și / sau în locuri autorizate de autoritatea administrației publice locale, să aibă documentele primare de 
proveniență a mărfii, după caz, factura de expediție, chitanța de percepere a taxei vamale sau actul de 
achiziție a mărfurilor; 
 b) să desfășoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri de autoritatea administrației publice 
locale; 
 c) să respecte drepturile și interesele consumatorilor”. 
 
Datele prezentate de Agenția Consumatorului pentru 2001-2011 nu permit o comparare cu cele din anii 90, 
dar din concluziile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și BCI38 reiese că unele din cele mai grave și dese 
încălcări efectuate de către deținătorii de patentă țin de neglijarea regulilor de comerţ şi nerespectarea 
drepturilor consumatorilor (nu primesc produsele necalitative returnate de către consumatori, 
comercializează produse cu termenul expirat sau le păstrează în condiţii neadecvate) și lipsa documentelor 
care confirmă provenienţa produselor. Mai mult decât atât, reprezentanții Agenției pentru Protecția 
Consumatorului au concluzionat că în lipsa eliberării bonurilor de casă, consumatorul practic nu își poate 
realiza drepturile sale, prevăzute de cadrul legal. Acesta este principalul neajuns în domeniul protecției 
consumatorilor în comparației cu desfășurarea activității în baza unei forme de întreprinzător înregistrate. Prin 
urmare, putem concluziona că patenta de întreprinzător n-a oferit o protecție suficientă consumatorilor. 
 

Descrierea modelului resurse-produse 

Modelul resurse-produse presupune analiza relațiilor dintre obiectivele, resursele, produsele și 
rezultatele/impacturile politicii. 
 
Obiectivele politicii sunt prezentate într-un compartiment separat mai sus. Pentru atingerea obiectivelor și 
realizarea politicii analizate, au fost alocate resurse financiare și administrative. Acestea cuprind cheltuielile 
salariale ale angajaților celor 43 inspectorate fiscale teritoriale – 1.444.800 lei pe an, costul blanchetelor și 
cupoanelor pentru patenta de întreprinzător– 93.150 lei pe an, alte cheltuieli – 307.590 lei39. Acestea cheltuieli 
constituie resursele anuale, sumă totală ale acestora fiind de 1.845.540 lei. 
 
Politica dată a generat următoarele produse: numărul total de patente valabile anual – 15.525; numărul total 
anual de prelungiri ale patentelor – 69.451; suma încasărilor la bugetul public național din taxa pentru patentă 
– 34.324.019 lei pe an, contribuțiile de asigurări sociale de stat din partea titularilor patentei – 28.058.400 lei 
pe an. 
 

                                                           
38

 Studiu ”Analiza activității de antreprenoriat în baza de patentă de întreprinzător”, 2005,BCI la comanda BIZPRO. 
39

 Pentru a estima valoarea intrărilor și a ieșirilor a fost luat ca an de referință 2011. Din discuțiile cu reprezentanții IFPS, 
în mediu fiecare inspectorat teritorial necesită 0,4 om-zile pentru administrarea sistemului de eliberare și evidență a 
patentelor de întreprinzător. Cheltuielile pentru remunerarea unei persoane au fost estimate la circa 7000 lei pe lună, 
care include și toate impozitele aferente. Costurile blanchetei patentei și cupoanelor aplicate acesteia au fost estimate la 
circa 6 lei pentru un titular de patentă pe an. Numărul total de titulari de patentă în 2011 a fost de 15525 persoane.  
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Rezultatele/impacturile evaluate și prezentate în modelul resurse-produse arată nivelul atingerii obiectivelor 
stabilite de politică. În urma analizei efectuate, s-a constatat că impactul bugetar a fost negativ, manifestându-
se prin ratarea încasărilor la buget sub formă de TVA. Suma estimată a ratărilor variază de la 67 la 124 
milioane lei anual (estimări pentru 2010) și sunt estimate la o sumă cumulativă de la de la 479 milioane lei la 
880 milioane lei pentru o perioadă de 10 ani (perioada 2000-2010). 
 
Impactul social a fost maximal în primii ani de la introducerea patentei de întreprinzător, atunci când 
desfășurarea activității de întreprinzător era foarte costisitoare, iar o mare parte din micii antreprenori activau 
în umbră. La moment, activitatea în calitate de întreprinzător individual a devenit mult mai simplă și ieftină, 
astfel că mai mulți întreprinzători ar putea trece la acest gen de activitate. Acesta se referă în primul rând la 
cei care practică activitatea de comerț. În urma analizei nu s-a constatat că patenta de întreprinzător 
îmbunătățește semnificativ nivelul de ocupare a populației. Prin urmare, renunțarea la patentă, n-ar avea un 
impact negativ asupra șomajului. Mai mult ca atât, având în vedere efectul fiscal negativ, activitatea în baza 
patentei de întreprinzător poate duce la o concurența neloială și afecta întreprinzătorii înregistrați. Protecția 
consumatorilor nu este asigurată la un nivel corespunzător. Trecerea la o formă înregistrată de întreprinzător 
ar îmbunătăți semnificativ situația. 
 
Modelul resurse-produse 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PREZENTAREA PRINCIPALELOR CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 
Principalul obiectiv stabilit de politica publică cu privire la patenta de întreprinzător – creșterea 
veniturilor la buget – nu este atins la moment. Efectul fiscal net este negativ – statul ratează 
încasările sub formă de TVA. Acest efect este generat de activitatea titularilor de patentă din 

PROBLEME ŞI NEVOI 
(i) activitatea ilegală (tenebră) a întreprinzătorilor mici, în special din cauza reglementărilor anevoiase și impozitării exagerate; 
(ii) ratarea veniturilor la buget de la întreprinzătorii care activează illegal. 
 

OBIECTIVE 
(i) creșterea veniturilor la buget; 
(ii) legalizarea unor activități de întreprinzător; 
(iii) protecția mai bună a consumatorilor, în special la procurarea mărfurilor în comerțul neorgaizat (piețe) 

RESURSE 
Cheltuieli adiționale pentru administrarea sistemului patentelelor de întreprinzător (IPFS): 
(i) salarii: 1.444.800 lei anual (2011) 
(ii) blanchete: 915.150 lei anual (2011) 
(iii) alte cheltuieli: 235.995 lei anual (2011) 

PRODUSE 
(i) numărul de patente de întreprinzător eliberate/valabile anual: 15.525 (2011) 
(ii) numărul total anual de prelungiri ale patentei: 69.451 (2011) 
(iii) suma taxelor de patentă încasată la buget anual: 34.324.019 lei (2011) 
(iv) suma contribuțiilor de asigurări sociale de stat achitate de titularii patentei anual: 28.058.400 lei (2012)  

REZULTATE/ IMPACTURI/ OBIECTIVE ÎNDEPLINITE 
(i) Impactul fiscal: ratarea netă a încasărilor la bugetul național variază între 67 și 124 milioane lei anual sau între 479 și 880 
milioane lei pentru o perioadă de 10 ani (2000-2010). Prin urmare obiectivul fiscal n-a fost atins. 
(ii) impactele social-economice: patenta de întreprinzător nu are un efect pozitiv net asupra ocupării populației, dar poate duce 
la o concurență neloială, în special din cauza neachitării TVA și defavoriza întreprinzătorii înregistrați. Adițional, patenta nu 
asigură o protecție corespunzătoare pentru consumatori. 
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domeniul comerțului. În caz dacă se va trece de la patentă, cel puțin la activitatea în calitate de 
întreprinzător individual, veniturile din taxa de patentă vor fi practic compensate cu veniturile din 
impozitul pe venit și taxele locale, iar efectul net pozitiv va fi creșterea încasărilor sub formă de TVA. 
 
Obiectivele sociale de legalizare a unor tipuri de întreprinzători și crearea unei modalități mai simple 
de activitate, deși justificau patenta în primii ani de implementare, nu mai sunt forte. Activitate în 
calitate de întreprinzător individual a devenit mult mai simplă și puțin costisitoare, iar situația 
continuă să se îmbunătățească. Prin urmare, chiar și întreprinzătorii mici și vulnerabili pot să 
desfășoare o activitate înregistrată. Acesta este în special valabil pentru cei care activează în comerț, 
care aduce mai multe riscuri pentru încasările la buget. Celelalte domenii – anumite activități 
producere, efectuare de lucrări și prestări de servicii – care sunt permise pentru patentă, sunt 
specifice micilor întreprinzători și nu prezintă riscuri fiscale pentru stat. La capitolul protecției 
consumatorilor, în comerț, patenta prezintă mai multe riscuri și practic nici un beneficiu față de alte 
forme de desfășurare a activității de întreprinzător. 
 
Prin urmare, în baza analizei efectuate în acest raport, se recomandă excluderea comerțului din 
genurile de activitate pasibile pentru patenta de întreprinzător. Deoarece n-au fost constatate ratări 
de venituri la beget din celelalte activități desfășurate în baza patentei, recomandăm să fie păstrate 
activitățile în baza de patentă în domeniul producției, efectuării lucrărilor și prestării serviciilor. 
 
Cu toate acestea propunem să fie efectuată o analiză mai detaliată pentru fiecare din genurile de 
activitate care vor rumâne pasibile patentei de întreprinzător, pentru a actualiza taxa de patentă 
stabilită pentru acestea. La baza revizuirii taxei trebuie să se afle venitul și profitul estimat pentru 
fiecare gen de activitate. Adițional, recomandăm să continue implementarea măsurilor de optimizare 
a cadrului de reglementare, astfel ca activitatea în calitate de întreprinzător individual și alte forme 
înregistrate de întreprinzător să fie cât mai simplă și puțin costisitoare, în special pentru 
întreprinzătorii mici. 
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ANEXA. LISTA GENURILOR DE ACTIVITĂȚI ȘI CUANTUMUL TAXEI LUNARE PENTRU 

PATENTA DE ÎNTREPRINZĂTOR 

 

Genul de activitate 

Cuantumul taxei lunare, lei 

Chişinău, 
Bălţi, 

Bender, 
Tiraspol 

Celelalte 
municipii, 

oraşele 

Localiţile 
rurale 

1 2 3 4 

1. Comerţul cu amănuntul        

1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din 
autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea 
administraţiei publice locale   

360 180 100 

1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile 
autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-
epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea 
lor ( în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017) 

540 360 100 

2. Producţia de mărfuri, executarea de lucrări şi prestarea de 
servicii 

   

2.1. Întocmirea dărilor de seamă 300 200 100 

2.4. Servicii logopedice 80 40 20 

2.5. Masaj, servicii de îngrijire a bolnavilor şi alte servicii medicale, 
acordate de către personalul medical inferior 

140 70 35 

2.6. Servicii veterinare, zootehnice 150 50 20 

2.7. Servicii dactilografiere, inclusiv cu folosirea computerului 150 50 25 

2.8. Servicii de frizerie şi servicii cosmetice 200 80 30 

2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea şi reparaţia îmbrăcămintei şi 
acoperămintelor pentru    cap şi comercializarea 

100 50 25 

2.10. Confecţionarea şi reparaţia încălţămintei şi comercializarea 90 45 30 

2.11. Servicii de spălătorie  90 45 30 

2.12. Predarea limbilor străine (instruire individuală sau în grupe cu 
un număr de  pînă la 20 persoane) 

140 70 35 

2.13. Predarea şi meditarea diferitelor discipline, cu excepţia 
muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire individuală sau în 
grupe cu un număr de  pînă la 20 persoane) 

100 50 30 

2.14. Predarea muzicii, coregrafiei şi artelor plastice (instruire 
individuală sau în grupe cu un număr de pînă la 20 persoane)  

100 50 30 

2.15. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură 
fizică, pentru copii de pînă la 16 ani (în grupe de pînă la 20 
persoane) 

70 35 20 

2.16. Organizarea de diferite secţii pe interese, inclusiv de cultură 
fizică, pentru adulţi (în grupe de pînă la 20 persoane) 

100 50 25 

2.17. Servicii de păstrare a bagajelor 100 50 25 

2.18. Servicii de întreţinere şi amenajare a locuinţelor şi sectoarelor 
aferente  

100 60 30 

2.19. Vulcanizarea camerelor şi anvelopelor în ateliere 200 75 30 

2.20. Reparaţia locuinţelor 180 90 45 
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2.21. Construcţia caselor de locuit şi a garajelor în localităţile rurale  - - 70 

2.22. Ajustarea şi reparaţia mobilei 100 50 35 

2.23. Reparaţia tehnicii de uz casnic, instrumentelor şi 
mecanismelor, ceasurilor 

130 65 30 

2.24. Reparaţia cuptoarelor cu microunde şi a altor aparate 
electrice de încălzit de uz casnic 

100 50 25 

2.25. Reparaţia aparatelor tele, audio, video de uz casnic 150 75 40 

2.26. Reparaţia aparatelor fotografice, camerelor de filmat şi a 
altor aparate sau instrumente optice  

90 45 30 

2.27. Reparaţia şi acordarea instrumentelor muzicale 110 55 30 

2.28. Fotografierea, confecţionarea şi vînzarea fotografiilor, 
executate în mod individual, servicii video 

200 100 50 

2.29. Scrierea placardelor, firmelor netirajate, amenajarea 
vitrinelor, reclamelor, prezentarea artistică 

160 80 40 

2.30. Confecţionarea articolelor meşteşugăreşti de artă populară 
(artizanat) şi vînzarea lor, cu excepţia vînzării la expoziţii şi licitaţii  

110 55 30 

2.31. Deservirea muzicală a ceremoniilor  
 inclusiv regizarea ceremoniilor 

230 
200 

120 
100 

65 
50 

2.32. Aratul şi alte lucrări de cultivare a pămîntului cu mijloace 
tehnice, protecţia plantelor contra bolilor şi dăunătorilor 

50 50 50 

2.33. Servicii de guvernant(ă) 80 40 20 

2.38. Servicii de sudare, de lucrări tehnico-sanitare 120 60 30 

2.39. Organizarea discocluburilor 600 300 150 

2.40. Executarea şi comercializarea obiectelor din lemn, metal, 
ghips, argilă, ciment 
inclusiv servicii de dulgherie 

100 
80 

60 
45 

40 
30 

2.41. Confecţionarea şi darea în chirie a recuzitelor destinate 
diferitelor ceremonii şi comercializarea lor  

150 80 50 

2.42. Copiere, multiplicare şi legatul cărţilor 150 75 30 

2.43. Tăbăcirea, prelucrarea pieilor, confecţionarea articolelor din 
blană şi din piele şi comercializarea lor 

200 120 100 

2.46. Colectarea şi comercializarea ambalajelor din sticlă 100 75 50 

2.48. Păstorit 60 40 25 
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Acronime 

 

CFC - Clorfluorcarburi 

HCFC - Hidroclorfluorcarburi 

MM - Ministerul Mediului 

ONU  - Organizaţia Naţiunilor Unite 

PDO - Potenţial de Distrugere a Ozonului 

PNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PNUM - Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (în engleză UNEP) 

SDO - Substanţe ce Distrug stratul de Ozon 
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SUMAR EXECUTIV 

Acest document prezintă evaluarea ex-post a Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce 
distrug stratul de ozon în Republica Moldova (în continuare - Programul ozon), aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr 1064 din 11 noiembrie 199940.  Programul ozon reprezintă un document de politici publice 
implementarea căruia a început în anul 1999 şi s-a finalizat în anul 2010. 

Evaluării ex-post a fost supus întregul Program, cuprinzând întreaga perioada de acţiune a lui, iar dimensiunile 
de bază supuse evaluării se referă la: relevanţa acţiunii Guvernului pentru protecţia stratului de ozon; cost-
eficacitatea în realizarea ţintei Programului ozon; impactul implementării Programului ozon. Metodele de 
evaluare utilizate se referă la: analiza cauzală dintre resurse, produse şi impact; compararea dintre scenariile 
de intervenţie şi neintervenţie; analiza cost-eficacitate. 

În urma evaluării s-a constat că obiectivele Programului ozon au fost realizate integral, iar ţintele stabilite de 
program au fost atinse. Rezultatele obţinute în urma implementării Programului ozon sunt în concordanţă cu 
realizarea obiectivelor stabilite şi au contribuit la suprimarea eşalonată a consumului substanţelor ce distrug 
stratul de ozon în conformitate cu Protocolul de la Montreal, la care Republica Moldova este parte. 

Beneficiile de mediu determinate de implementarea Programului ozon, care ţin de scoaterea din uz a gazelor 
cu efect de seră (reprezentate de substanţele ce distrug statul de ozon), au fost mult mai mari decât 
investiţiile realizate. Prin excluderea din uz a 51.45 tone PDO de CFC (reprezentaţi în întregime de CFC-12) s-a 
redus Potenţialul de Încălzire Globală a Climei cu cca 417 mii tone CO2 echivalent. În termeni monetari aceste 
beneficii alcătuiesc cca 4.22 mil. dolari SUA şi sunt aproape de 3 ori mai mari decât investiţiile totale realizate. 
Beneficiile nete alcătuiesc cca 2.8 mil. dolari SUA.  

În primele două capitole a acestui document se prezintă respectiv scopul şi domeniul evaluării, şi descrierea 
politicii publice supuse evaluării. În capitolul trei se descriu întrebările de evaluare, datele şi metodele de 
evaluare utilizate, precum şi valorile de referinţă şi ţintele Programului ozon. Modelul resurse-produse şi 
răspunsurile la întrebările de evaluare se prezintă în capitolul patru. Procesul evaluării este încheiat cu 
prezentarea principalelor concluzii şi recomandări. 

  

                                                           
40 Documentul poate fi accesat la adresa http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297384. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297384
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SCOPUL ŞI DOMENIUL EVALUĂRII 

Scopul evaluării ex-post ţine de evaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite de Programului ozon, 
precum şi de identificarea rezultatelor şi impactului determinate de implementarea acestuia. 

Evaluării ex-post este supus întregul Program, cuprinzând întreaga perioada de acţiune a lui - de la iniţiere 
(anul 1999) şi până la expirare (anul 2010). 

Dimensiunile de bază supuse evaluării se referă la: relevanţa acţiunii Guvernului pentru protecţia stratului de 
ozon; cost-eficacitatea în realizarea ţintei Programului ozon; impactul implementării Programului ozon. 

În procesul evaluării sunt implicaţi actorii principali responsabili de implementarea Programului ozon, şi 
anume: Oficiul ozon - unitatea de implementare a programului; Ministerul Mediului; Universitatea  Tehnică a 
Moldovei; Agenţi economici; Asociaţia Frigotehniştilor din Republica Moldova. 

DESCRIEREA POLITICII PUBLICE ȘI A OBIECTIVELOR 

Contextul/raţionamentul elaborării Programului ozon 

Odată cu ratificarea, la data de 27 iulie 1996, a Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon (semnată la Viena 
la 22 martie 1985), precum şi a Protocolului privind substanţele ce distrug stratul de ozon (semnat la Montreal 
la 16 septembrie 1987), Republica Moldova s-a obligat să suprime eşalonat, până la 1 ianuarie 2010, consumul 
şi producţia majorităţii substanţelor ce distrug stratul de ozon (în continuare SDO) şi sunt supuse controlului 
Protocolului de la Montreal. 

Pentru respectarea angajamentelor faţă de Convenţia de la Viena şi a restricţiilor Protocolului de la Montreal 
privind protecţia stratului de ozon, Ministerul Mediului a elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr 
1064 din 11 noiembrie 1999 „Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de 
ozon în Republica Moldova”. 

Cadrul politicii publice 

Programul ozon a fost elaborat în corespundere cu cerinţele Comitetului Executiv al Fondului Multilateral al 
Protocolului de la Montreal şi reprezintă documentul politic de bază în ceea ce priveşte acţiunile Guvernului 
Republicii Moldova pentru protecţia starului de ozon. Acest document, face o incursiune asupra consumului 
de SDO în tară pentru anii 1996-1998, trasează obiectivele strategice ale Guvernului privind respectarea 
restricţiilor Protocolului de la Montreal, precum şi stabileşte Planul de acţiuni privind desfăşurarea procesului 
de suprimare eşalonată şi scoaterea din uz a SDO reglementate prin Protocolul de la Montreal. 

Conform Protocolului de la Montreal ţările în curs de dezvoltare sunt clasificate ca ţări ale articolului 5(1), 
consumul de substanţe din Anexa A al cărora nu depăşeşte 0.3 kg pe cap de locuitor. Ţările industrial 
dezvoltate sunt clasificate conform articolului 2 al Protocolului. În Republica Moldova, consumul de SDO din 
anexele A şi B ale Protocolului de la Montreal a constituit, în anul 1996, cca 0.012 kg pe cap de locuitor. Acest 
nivel de consum al SDO plasează Moldova în lista ţărilor supuse obligaţiunilor de îngheţare şi suprimare 
eşalonată a SDO conform art.5(1) din Protocolul de la Montreal. Conform acestui articol, până la 1 ianuarie 
2010, Republica Moldova trebuie să suprime eşalonat întreaga cantitate (stabilită de media nivelului anual de 
consum pentru perioada anilor 1995-1997) de SDO enumerate în Anexa A, grupele I şi II. Guvernul Republicii 
Moldova estima că până în 2008 reuşea suprimarea eşalonată anticipată a acestor SDO. 

Cadrul legal privind protecţia startului de ozon existent până la aprobarea Programului ozon 

Anterior elaborării Programului ozon, Guvernul adoptase deja câteva hotărâri în scopul respectării 
prevederilor Protocolului de la Montreal. Acestea fiind: 

 Hotărîrea nr.300 din 18 martie 1998 „Cu privire la aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor 
Convenţiei de la Viena şi Protocolului de la Montreal vizînd protecţia stratului de ozon”, în baza căreia a fost 
organizată evidenţa producerii, consumului şi importului-exportului de substanţe reglementate ce distrug stratul de 
ozon, precum şi a produselor ce conţin SDO. Aprobarea hotărârii a determinat: 1) elaborarea şi aprobarea formei de 
prezentare a datelor statistice anuale privind producerea, consumul şi importul-exportul de substanţe ce distrug 
stratul de ozon, reglementate prin Protocolul de la Montreal, precum şi de produse ce conţin aceste substanţe; 2) 
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interzicerea importului şi exportului de substanţe reglementate ce distrug stratul de ozon, precum şi de produse 
care conţin SDO în şi din ţările care nu erau părţi ale Convenţiei de la Viena şi ale Protocolului de la Montreal. 

 Hotărîrea nr.859 din 13 august 1998 „Cu privire la reglementarea unor genuri de activitate în Republica Moldova”, 
prin care: 1) s-a interzis importul-exportul, producerea şi consumul în interiorul ţării, fără licenţă, al SDO 
reglementate de Protocolul de la Montreal, precum şi al produselor ce conţin SDO; 2) s-a instituit licenţierea 
importului, producerii şi consumului în interiorul ţării al SDO reglementate de Protocolul de la Montreal şi s-au 
stabilit cotele de import. 

Perioada de acţiune a Programului ozon 

Perioada de implementare a Programul ozon a început în anul 1999 şi s-a sfârşit în 2010. Programul a fost 
implementat integral. 

Bugetul Programului ozon 

Datorită faptului că Republica Moldova a fost inclusă în categoria ţărilor articolului 5 al Protocolului de la 
Montreal, implementarea Programului ozon a fost susţinut tehnic şi financiar de către Fondului Multilateral 
pentru Implementarea Protocolului de la Montreal (MLF - Multilateral Fund for the Implementation of the 
Montreal Protocol), iar implementarea lui prin intermediului Agenţiilor de Implementare a ONU: Programului 
Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM).  

Pentru anii 1999-2010, valoarea monetară a suportului tehnic şi financiar a alcătuit cca 1.46 mil. dolari SUA, 
reprezentând suportul principal în implementarea Programului ozon (vezi Anexa 1). Distribuirea procentuală a 
suportului extern per categorii de cheltuieli se prezintă în Fig. 1. 

 

Contribuția directă a Ministerului Mediului a ţinut de înfiinţarea şi găzduirea Oficiului Ozon precum şi de 
elaborarea cadrului legislativ-normativ în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor Programului ozon. Evaluarea 
monetară a efortului Ministerului Mediului nu a putut fi realizată, dar acesta este neînsemnat comparativ cu 
suportul acordat de Fondului Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la Montreal. 

Activităţile preconizate de Programului ozon 

În vederea îndeplinirii obligaţiunilor Republicii Moldova faţă de angajamentele asumate prin ratificarea 
Protocolului de la Montreal, Programul ozon prevedea un şir de activităţi în ceea ce priveşte respectarea 
restricţiilor de suprimare eşalonată a SDO, cu scoaterea, ulterioară, din uz a acestora. Aceste activităţi se 
rezumau la următoarele: 

1) Crearea cadrului legislativ-normativ cu privire la regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea 
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, stabilirea cotelor de import pentru principalii 
importatori de SDO în ţară, precum şi ratificarea de către Parlament a Amendamentelor de la Londra şi 
Copenhaga la Protocolul de la Montreal. 

13.5% 

12.2% 

4.2% 

7.5% 

9.8% 

1.2% 

24.9% 

2.2% 

23.9% 

0.6% 

Fig. 1 Distribuirea per categorii a cheltuielilor din suprotul extern, anii 1999-2010 
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Campanii de informare 

Dotarea cu echipament a centrului de instruire "Tehnofrig" 

Costul echipamentului distribuit agenţilor economici 

Costul echipamentului de controlul SDO 

Costul lucrărilor de reutilare a echipamentelor frigorifice 
pentru agenţii economici 
Cheltuieli bancare 
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2) Crearea cadrului instituţional prin instituirea Oficiului Ozon pe lângă Ministerul Mediului care să coordoneze 
procesul de implementare a Planului de acţiuni, să monitorizeze implementarea programului naţional, să 
deruleze procesul de recuperare/reciclare a agenţilor frigorifici, să examineze şi raporteze rezultatele suprimării 
eşalonate a SDO. 

3) Îmbunătățirea cadrului organizaţional prin:  perfecţionarea sistemului de licenţiere în domeniul importului de 
SDO; stabilirea cotelor şi taxelor de import al SDO şi implementarea regimului de taxe în sistemul controlului 
vamal; crearea unui sistem de licenţiere a importatorilor şi utilizatorilor de SDO şi echipamente cu SDO, precum 
şi a personalului tehnic de deservire a echipamentului frigorific; crearea unui sistem de marcaj pentru mărfurile 
ce conţin SDO; elaborarea planului de management frigorific şi implementarea procesului de 
recuperare/reciclare a agenţilor frigorifici; instruirea tehnicienilor frigotehnişti ce deservesc echipamentele 
frigorifice; aplicarea programelor de recuperare/reciclare în cadrul deservirii echipamentelor frigorifice; 
extinderea procesului de recuperare/reciclare pentru tratarea frigiderelor de uz casnic, sistemelor mobile de  
condiţionare a aerului şi instalaţiilor frigorifice de proporţii mari; crearea unui depozit de CFC. 

4) Asigurarea cadrului de monitoring şi cercetare prin: elaborarea unui sistem de monitoring al importului şi 
utilizării SDO, precum şi a eficienţei sistemului de licenţiere şi cotare; suportul cercetărilor din domeniul 
industriei producătoare de echipamente frigorifice, cu aplicarea unor tehnologii inofensive pentru stratul de 
ozon, în scopul suprimării eşalonate a SDO. 

5) Asigurarea instruirii şi conştientizarea publicului prin: organizarea cursurilor de instruire pentru specialiştii 
frigotehnişti; organizarea instruirii vameşilor, inspectorilor de mediu, statisticienilor, etc. pentru controlul şi 
monitoringul importului de SDO; elaborarea şi asistenţa unor programe specializate de Radio/TV privind 
protecţia stratului de ozon şi utilizarea unor agenţi frigorifici inofensivi pentru stratul de ozon; sporirea 
conştientizării publicului larg şi autorităţilor publice locale referitor la importanţa cadrului legislativ privind 
protecţia stratului de ozon; încurajarea participării populaţiei la realizarea măsurilor de protecţie a stratului de 
ozon; conştientizarea publicului şi sporirea nivelului profesional al specialiştilor prin intermediul seminarelor; 
elaborarea unui program ecologic educativ privind problemele protecţiei stratului de ozon; crearea şi 
înregistrarea asociaţiei importatorilor şi utilizatorilor de SDO; coordonarea activităţilor agenţilor economici care 
activează în sectorul frigorific şi sunt  membri ai asociaţiei create. 

Obiectivele Programului ozon 

Obiectivele strategice ale Guvernului privind respectarea restricţiilor Protocolului de la Montreal:  

1. Reducerea consumului şi scoaterea din uz către anul 2008 a clorfluorcarburilor (CFC) reglementate de 
Protocolul de la Montreal. 

2. Respectarea calendarului de suprimare eşalonată a hidroclorfluorcarburilor (HCFC) al Protocolului de 
la Montreal. 

3. Accelerarea procesului de ratificare a Amendamentelor la Protocolul de la Montreal. 
4. Armonizarea cadrului legislativ şi normativ în vederea asigurării procesului de suprimare a SDO.  
5. Elaborarea sistemului de monitoring şi licenţiere pentru organizarea controlului asupra importului de 

SDO şi asigurarea proceselor de suprimare a lor. 
6. Conştientizarea publicului larg asupra consumului de SDO şi susţinerea măsurilor ce urmează a fi 

efectuate.  
7. Încurajarea agenţilor economici - utilizatorilor finali de SDO în implementarea tehnologiilor 

alternative, care utilizează substanţe inofensive pentru stratul de ozon. 

Aranjamentele instituționale în implementarea Programului ozon  

Responsabil direct de implementarea Programului ozon a fost Ministerul Mediului, fiind responsabil de 
promovarea politicii de protecţie a stratului de ozon, de asigurarea cooperării internaţionale în domeniu, 
exercitarea controlului şi reglementarea utilizării substanţelor ce distrug stratul de ozon de către agenţii 
economici în sistemul de producere şi exploatare a echipamentelor frigorifice şi de condiţionare a aerului, 
precum şi în sistemul antiincendiar. În baza Programului naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce 
distrug stratul de ozon în Republica Moldova, pe lângă Ministerului Mediului a fost instituit Oficiul Ozon care 
s-a ocupat nemijlocit de coordonarea implementării Planului de acţiuni al Programului ozon. 

În procesul de implementare a Planului de acţiuni al Programului ozon un rol important i-a revenit Ministerului 
Economiei şi Reformelor, Ministerului Industriei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor şi 
Telecomunicaţiilor, Departamentului controlului vamal pe lângă Ministerul Finanţelor, Departamentului 
Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale şi Departamentului Analize Statistice şi Sociologice. Conjugarea 
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eforturilor acestor instituţii de stat trebuia să ducă la reducerea treptată, până în anul 2008, a consumului de 
SDO cu impact major asupra mediului, astfel încât începând din acel an substanţele date să fie scoase din uz. 

Sectorul neguvernamental îi revenea funcţia de conştientizare a publicului larg asupra problemei protecţiei 
stratului de ozon, precum şi de organizare a unor seminare pentru perfecţionarea personalului din sectorul 
frigorific. 

Beneficiarii (grupul ţintă) a Programului ozon 

Beneficiarii direcţi ai Programului ozon au fost: importatorii, producătorii şi utilizatorii/consumatorii de SDO; 
instituţiile statului ce controlează regimul SDO precum şi echipamente şi produse cu asemenea substanţe. 
Beneficiarii auxiliari şi finali a fost populaţia ţării. 

DESCRIEREA ÎNTREBĂRILOR DE EVALUARE, DATELE ȘI METODELE DE EVALUARE 

UTILIZATE, STABILIREA VALORILOR DE REFERINȚĂ ȘI ȚINTELE CE URMEAZĂ A FI 

ATINSE 

Formularea întrebărilor de evaluare 

În vederea stabilirii succesului Programului ozon s-au formulat următoarele întrebări de evaluare:  

1. De ce a fost necesară intervenţia guvernului? 
2. Care este calitatea documentului de politici (Programul ozon) elaborat? 
3. Au fost atinse obiectivele/ţintele stabilite de Programul ozon şi în ce măsură acestea sunt atribuite 

intervenţiei? 
4. Care a fost costul de implementare a activităţilor din cadrul Programul ozon şi cum sunt aceste 

comparabile cu activităţi similare din alte ţări?  
5. Care a fost cost-eficacitatea Programului ozon în realizarea ţintei de reducere a SDO?  
6. În ce măsură a fost influenţat grupul ţintă de implementarea Programului ozon? 
7. Care a fost impactul (fiscal, economic şi de mediu) implementării Programului ozon? 

Colectarea datelor cantitative şi calitative şi metodele de evaluare aplicate 

Datele relevante au fost colectate din rapoartele (privind implementarea proiectelor de asistență tehnică în 
realizarea obiectivelor Programului ozon) realizate de Oficiul Ozon pentru Programul Naţiunilor Unite pentru 
Mediu (PNUM) şi Ministerul Mediului. Alte date suplimentare au fost obţinute în urma intervievării 
coordonatorului Programului ozon, dl. Tarîţă Anatol, precum şi de pe paginile web a Programului ozon 
(ozon.md) şi a Secretariatului Ozon al PNUM (ozone.unep.org). 

Metodele de evaluare utilizate ţin de: analiza cauzală dintre resurse, produse şi impactul politicii publice; 
compararea ţintelor realizate de Programul ozon cu scenariul fără intervenţie şi cu agenda/calendarul de 
suprimare a SDO conform Protocolului de la Montreal; analiza cost-eficacitate în realizarea ţintelor 
Programului ozon. 

Evaluarea situaţiei iniţiale şi determinarea valorilor de referinţă 

Chiar dacă până la iniţierea Programului ozon exista un anumit cadru legislativ-normativ (Hotărîrea nr.300 din 
18 martie 1998 şi Hotărîrea nr.859 din 13 august 1998) care controla regimul SDO, acesta necesita 
îmbunătățire pentru a asigura respectarea tuturor angajamentelor faţă de Protocolul de la Montreal. 

Republica Moldova nu produce substanţe supuse controlului Protocolului de la Montreal. Toată cantitatea de 
SDO utilizată în anii 1986-1996 era importată preponderent din Federaţia Rusă. Din anul 1986 şi până în anul 
1996 consumul de SDO s-a redus datorită schimbărilor structurale produse în industrie, în special din cauza 
scăderii producerii echipamentelor frigorifice. 

În anul 1995 în Republica Moldova consumul total de SDO era de cca 85 tone PDO (potenţial de distrugere a 
ozonului). După o reducere esenţială în anul 1996, consumul dat alcătuia 51.65 tone PDO. Din această 
cantitate, clorfluorcarburile (CFC) enumerate în Anexa A, Grupa I a Protocolului de la Montreal, constituiau 

http://www.ozon.md/
http://ozone.unep.org/
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51.45 tone PDO, cantitate utilizată în sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului. Substanţele din anexele C 
şi E ale Protocolului de la Montreal erau reprezentate doar de hidroclorfluorcarbura - 22 (HCFC-22), care 
alcătuia 0.20 tone PDO. 

În conformitate cu datele descrise mai sus, valoarea de referinţă (baseline) privind consumul SDO în Republica 
Moldova, calculată ca şi cantitate medie consumată în anii 1995-1996, până la demararea Programului ozon, a 
fost stabilită la 73.3 tone PDO. În cadrul documentului de politici (Programul ozon) s-a estimat că la o cerere 
nelimitată de SDO, fără intervenţia statului în vederea controlului acestora, consumul de SDO trebuia să 
crească la 185 tone PDO până în anul 2010. 

Ţintele ce urmează a fi atinse de Programul ozon 

 
Principala ţintă ce urma a fi atinsă ţine de elaborarea şi aprobarea cadrului legislativ-normativ care să asigure 
controlul asupra producerii, importului şi consumului SDO cu scopul suprimării SDO reglementate de 
Protocolul de la Montreal. 

Consumul de SDO din anexele A şi B ale Protocolului de la Montreal a constituit, în anul 1996, cca 0.012 kg pe 
cap de locuitor, ceea ce plasează Moldova în lista ţărilor supuse obligaţiunilor de îngheţare şi suprimare 
eşalonată a SDO conform art. 5 din Protocolul de la Montreal. Acest lucru însemnă, că RM este obligată să 
îngheţe consumul CFC (Anexa A, Grupa I a Protocolului de la Montreal) la nivelul anului 1995-1996 (adică la 
73.3 tone PDO) până la 1 iulie 1999, iar apoi să reducă treptat consumul acestora cu 50%, 85% şi 100% 
respectiv până la 1 ianuarie 2005, 2007 şi 2010.  

Cantitatea de agenţi frigorifici, necesară deservirii echipamentelor frigorifice din ţară, urma să fie recuperată şi 
reciclată de către centrele de reciclare, create în baza proiectului de recuperare şi reciclare a agenţilor 
frigorifici cu susţinere financiară din partea Fondului Multilateral pentru Implementarea Protocolului de la 
Montreal. 

CONSTRUIREA MODELULUI RESURSE-PRODUSE ȘI RĂSPUNSUL LA ÎNTREBĂRILE DE 

EVALUARE 

Modelul resurse-produse 

În vederea ilustrării modului de realizare a obiectivelor/ţintelor Programului ozon, este nevoie de construit 
modelul resurse-produse. Acest model reprezintă în mod rezumativ resursele, produsele, rezultatele şi 
impactul Programului ozon. 

Resurse: 

 Surse financiare pentru înfiinţarea şi susţinerea activităţii Oficiului Ozon în cadrul Ministerului Mediului (61 mii dolari SUA) 

 Salarii pentru stuful (3 persoane) Oficiului Ozon (196 mii dolari SUA) 

 Cheltuieli consultanţi (177.8 mii dolari SUA) 

 Resurse financiare pentru informarea şi conştientizarea publicului asupra consumului de SDO şi efectul lor asupra mediului 
(142 mii dolari SUA) 

 Surse financiare pentru cursuri de instruire pentru autorităţi şi agenţi economici privind controlul SDO (126 mii dolari SUA) 

 Echipamente de control al SDO (31.6 mii dolari SUA)  

 Echipamente de recuperare/reciclare a SDO pentru sectorul frigorific (363 mii dolari SUA) 

 Lucrări de reutilare a echipamentelor frigorifice pentru agenţii economici (347.7 mii dolari SUA) 

 Suport instituţional în procesul de elaborare a cadrului legislativ şi normativ cu privire la suprimarea eşalonată a SOD 

 Suport instituţional în procesul de elaborare a sistemului de monitoring şi licenţiere întru organizarea controlului asupra 
importului de SDO 

Produse: 

Cu privire la îmbunătățirea cadrului legislativ-normativ:  

 S-a elaborat şi aprobat regulamentul cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate 
care distrug stratul de ozon (Legea nr. 852-XV  din  14.02.2002 şi modificările ulterioare ale acesteia prin Legea nr. 72-XVI 
din 22.03.2007 şi Legea nr. 109 din 04.06.2010) 

 S-a ratificat Amendamentele de la Londra, Copenhaga, Montreal şi Beijing la Protocolul de la Montreal (Legile privind 
aderarea Republicii Moldova la unele acte internaţionale în domeniul protecţiei mediului nr.111-XV din 27.04.2001, nr. 34-
XVI din 14. 04. 2005 şi nr. 119-XVI din 18.05.2006) 
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 S-a creat sistemul de licenţiere a importatorilor şi utilizatorilor de SDO, echipamente şi produse cu SDO (HG cu privire la 
aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor Convenţiei de la Viena şi a Protocolului de la Montreal vizând 
protecţia stratului de ozon nr.300 din 18.03.98; Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr. 332-
XIV din 26 martie 1999; Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor 
genuri de activitate nr.214-XV din 24 iunie 2004) 

 Au fost stabilite cotele şi taxele de import ale SDO (Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 1540- XIII din 25 
februarie 1998 privind poluarea mediului nr. 1566-XV din 20.12.2002)  

 S-a implementat  regimul de taxe ecologice (Legea nr. 280-XVI din 14.12.2007, Art. XXIV) pentru importul de SDO şi 
substanţe alternative la SDO 

 A fost creat sistemul de marcaj pentru mărfurile ce conţin SDO (Legea nr. 852-XV din 14.02.2002) 

Cu privire la îmbunătățirea cadrului instituţional-organizaţional: 

 A fost creat Oficiului Ozon pe lângă Ministerul Mediului (ordinul MM nr. 27 din 07. 04.1999) 

 Au fost organizate şi amplasate pe teren 6 centre naţionale de reciclare a agenţilor frigorifici (R-12) 

 S-a creat baza de date electronica privind recuperarea/reciclarea agenţilor frigorifici (R-12) 

 S-a repartizat gratis echipamentul frigorific, prevăzut în cadrul proiectului de asistenţă tehnică, către 71 firme şi 
întreprinderi din republică care activează în sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului 

 Au fost echipate Serviciile Controlului Ecologic cu aparataj tehnic performant (identificatoare de freon) pentru 
determinarea tipului de freon cu scopul prevenirii şi excluderii importului ilegal al SDO, produselor şi echipamentelor cu 
SDO 

 Un număr de 44 companii au fost susţinute în cadrul Programul de Sprijin Financiar al iniţiativelor companiilor comerciale şi 
industriale, proprietari ale depozitelor frigorifice în scopul reutilării/retrofitului instalaţiilor frigorifice cu utilizarea agenţilor  
frigorifici inofensivi faţă de stratul de ozon. 

 A fost creată Asociaţia obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova (frigotehnica.md) 

Cu privire la instruirea autorităţilor de control al SDO şi a specialiştilor în domeniul frigorific: 

 A fost creat Centrul de Instruire „Tehnofrig” în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova, care de comun acord cu Oficiul 
Ozon (conform Legii nr. 852-XV  din  14.02.2002, pct. 11) instruieşte şi atestează (o dată în trei ani) personalul tehnic de 
specialitate care montează, repară şi deserveşte tehnica frigorifică şi de condiţionare a aerului  

 Au fost instruiţi 142 inspectori vamali şi de mediu, statisticieni, precum şi importatori/exportatori de SDO şi echipamente cu 
asemenea substanţe 

 Au fost instruiţi (şi certificaţi în conformitate cu Legea nr. 852-XV din 14.02.2002, pct. 11) peste 450 specialiști frigotehniști 
care montează, deservesc şi repară tehnica de producere a frigului artificial la cca 75 întreprinderi 

Cu privire la informarea şi conştientizarea publicului: 

 Au fost publicate peste 15 broşuri, manuale, ghiduri, etc. cu privire la SDO şi echipamente cu SDO  

 Despre SDO s-a discutat în peste 45 programe specializate TV şi Radio 

 S-au organizat peste 10 concursuri ecologice cu privire la protecţia statului de ozon 

 S-a realizat cca 10 ore ecologice (anii 2001-2010) în instituţiile de învăţământ primar privind protecţia stratului de ozon şi 
utilizarea agenţilor frigorifici inofensivi stratului de ozon 

 S-a inclus tematica „protecţia stratului de ozon” în Curriculum instituţiilor de învăţământ superior şi de specialitate din ţară 

 Au fost distribuite cca 10,000 calendare, flaiere, postere şi alte materiale promoţionale pentru conştientizarea publicului 
privind protecţia statului de ozon 

 S-au organizat cca 8 conferințe de presă cu privire la gestionarea SDO 

 Oficiul Ozon a participat la cca 10 expoziţii şi seminare în vederea promovării protecţiei stratului de ozon 

 S-au organizat cca 5 seminare pentru promovarea protecţiei stratului de ozon 

 Au fost create 2 pagini web (ozon.md şi frigotehnica.md) pentru promovarea activităţilor Programului ozon şi pentru 
protejarea intereselor agenţilor economici care activează în domeniul frigorific 

Rezultate: 

 Consumul clorfluorcarburilor (CFC) s-a redus de la 73.3 tone PDO în anii 1995-1996 (valoarea de referinţă) la 14.4 şi 9.2 tone 
în anul 2005 şi 2007 respectiv, iar din anul 2008 importul CFC a fost stopat, iar către anul 2010 consumul CFC în Republica 
Moldova a fost totalmente sistat, asigurându-se, astfel, respectarea calendarului de suprimare eşalonată a SDO conform 
Protocolului de la Montreal. 

 Din anul 1999 până în anul 2010 au fost excluse din utilizare cca 51.45 tone PDO de CFC. 

Impact: 

 În urma excluderii din uz a 51.45 tone PDO de CFC s-a redus Potenţialul de Încălzire Globală a Climei cu cca 417 mii tone 
CO2 echivalent. 

 Asistenţa tehnică primită (grant) între anii 1999-2010, în cadrul proiectelor de implementate a Protocolului de la Montreal, 
a contribuit la economii de cca 1.5 mil. lei (ori 121 mii dolari SUA) anual pentru economia naţională. 
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Răspunsul la întrebările de evaluare 

De ce a fost necesară intervenţia guvernului? 

Intervenția a fost dictată de necesitatea reducerii substanţelor cu efect dăunător asupra stratului de ozon 
(SDO) prin ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei pentru protecţia stratului de ozon (Viena, 22 
martie 1985) şi a Protocolului privind substanţele ce distrug stratul de ozon (Montreal, 16 septembrie 1987). 
Astfel, Republica Moldova s-a obligat să suprime eşalonat, până la 1 ianuarie 2010, consumul şi producţia SDO 
specificate în Anexa A  (CFC) ce distrug stratul de ozon şi sunt supuse controlului Protocolului de la Montreal. 

Necesitatea intervenţiei a fost determinată de faptul că forţele pieţei nu puteau exclude folosirea în economia 
naţională a substanțelor cu efect nociv asupra stratului de ozon. Dacă e să ne uităm la sectorul frigorific, 
principalul consumator de SDO în economia naţională, observăm că agenţii frigorifici cu cel mai mare impact 
asupra statului de ozon, adică clorfluorcarburile (CFC), erau mai accesibili (ieftini) pe piaţă în comparaţie cu 
agenţii frigorifici cu impact mai mic sau nul asupra startului de ozon. În aceste condiţii era necesară intervenţia 
Guvernului pentru a reglementa folosirea SDO şi a asigura o reducere a impactului acestora asupra stratului de 
ozon, astfel onorându-şi şi obligaţiunile asumate faţă de tratatele internaţionale de mediu. 

Care este calitatea documentului de politici (Programul ozon) elaborat? 

Documentul de politici „Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în 
Republica Moldova” a fost elaborat de Ministerul Mediului în corespundere cu cerinţele Comitetului Executiv 
al Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. 

Obiectivele stabilite de Programul ozon sunt clare şi relevante pentru asigurarea suprimării consumului şi 
producerii de SDO. Primele două obiective sunt specifice şi limitate în timp - stabilesc clar ţinte şi intervale de 
timp în care acestea trebuie realizate. Celelalte obiective sunt clare dar nu stabilesc direct ţinte specifice şi 
timpul de realizare ale acestora. Cu toate acestea, Planul de acţiuni cuprins în documentul de politici stabileşte 
perioade de timp, responsabili de realizare şi surse de finanţare pentru realizarea obiectivelor 3 - 7. Obiectivul 
6, care se referă la conștientizarea publicului larg asupra consumului de SDO şi de susţinere a acţiunilor de 
suprimare a SDO, nu stabileşte clar nivelul de conştientizare care urmează să fie atins. Similar, Obiectivul 7, 
care ţine de încurajarea agenţilor economici să implementeze tehnologii alternative ce folosesc substanţe 
inofensive pentru stratul de ozon, nu stabileşte un nivel clar ce trebuie atins în acest sens. Chiar cu aceste 
neajunsuri, considerăm că obiectivele sunt clare şi suficiente pentru asigurarea angajamentelor faţă de 
Convenţia de la Viena şi Protocolul de la Montreal. 

Activităţile planificate, descrise în Planul de acţiuni, sunt relevante pentru realizarea obiectivelor stabilite de 
Programului ozon. Chiar dacă beneficiarii Programului ozon nu sunt clar definiţi în cadrul documentului de 
politici, aceștia pot fi identificaţi din cadrul Planului de acţiuni stabilit. Planul de acţiuni descris în cadrul 
documentul Programului ozon stabileşte clar acţiunile ce trebuie implementate, timpul şi responsabilii de 
implementare a acestora, precum şi sursele de finanţare.  

Au fost atinse obiectivele/ţintele stabilite de Programul ozon şi în ce măsură acestea sunt atribuite 
intervenţiei? 

Toate obiectivele/ţintele Programului ozon au fost atinse cu succes, iar realizarea acestora au fost 
determinate anume de intervenţia programului în cauză. Ţintele privind scoaterea totală din uz a CFC, stabilite 
de Obiectivul 1 (Reducerea consumului şi scoaterea din uz către anul 2008 a clorfluorcarburilor (CFC) 
reglementate de Protocolul de la Montreal), au fost realizate. În comparaţie cu valoarea de referinţă (73.3 
tone PDO) cantitatea de CFC (alcătuită în întregime de CFC-12) a scăzut continuu ajungând la valoarea de 9.2 

tone PDO în 2007, iar începând cu  anul 2008 importul CFC a fost stopat şi către anul 2010 consumul 
CFC în Republica Moldova a fost totalmente sistat, asigurându-se, astfel, respectarea calendarului de 
suprimare eşalonată a SDO conform Protocolului de la Montreal (vezi Fig. 2 şi Anexa 2)41. După cum se 

                                                           
41 Sursa datelor: datele privind consumul de CFC - centrul acces de date al Secretariatului Ozon, PNUM (vezi Anexa 1); 
date privind consumul estimat al CFC fără intervenţie la o cerere nelimitată de OSD - conform Anexei din Programul ozon; 

http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_access.php
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poate vedea din Fig. 2, realizarea Obiectivului 1 a contribuit la îndeplinirea înainte de termen a calendarului de 
suprimare a CFC stabilit de Protocolul de la Montreal.  

 
*Ref. - valoarea de referinţă (baseline), anii 1995-1996. 

În ceea ce priveşte îndeplinirea Obiectivului 2 (Respectarea calendarului de suprimare eşalonată a 
hidroclorfluorcarburilor (HCFC) al protocolului de la Montreal) putem afirma că acesta este realizat. De fapt, 
realizarea obiectivului dat a presupus doar monitorizarea şi evaluarea cantităţilor de HCFC folosite în ţară, 
deoarece cerinţele Protocolului de la Montreal presupune stabilirea consumului de referinţă (media anilor 
2009-2010), înghețarea consumului la nivelul valorii de referinţă către anul 2013 şi reducerea acestuia cu 10%, 
35%, 67.5%, 97.5% şi 100% până în anul 2015, 2020, 2025, 2030 şi 2040 respectiv. Conform datelor oferite de 
Oficiul Ozon, la moment (anul 2012) nivelul valorii de referinţă a consumului HCFC este de 46.5 tone metrice 
sau 2.3 tone PDO. 

Îndeplinirea Obiectivului 3 (Accelerarea procesului de ratificare a Amendamentelor la Protocolul de la 
Montreal) a fost realizată odată cu adoptarea Legilor privind aderarea Republicii Moldova la unele acte 
internaţionale în domeniul protecţiei mediului nr.111-XV din 27.04.2001, nr. 34-XVI din 14. 04. 2005 şi nr. 119-
XVI din 18.05.2006, ratificându-se astfel Amendamentele de la Londra, Copenhaga, Montreal şi Beijing la 
Protocolul de la Montreal.  

Realizarea Obiectivului 4 (Armonizarea cadrului legislativ şi normativ în vederea asigurării procesului de 
suprimare a SDO) a presupus adoptarea/modificarea a mai multor acte legislative-normative, precum: Legea 
nr. 852-XV  din  14.02.2002 (şi modificările ulterioare ale acesteia prin Legea nr. 72-XVI din 22.03.2007, Legea 
nr. 109 din 04.06.2010); Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr. 332-XIV din 26 
martie 1999; Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea 
unor genuri de activitate nr.214-XV din 24 iunie 2004; Legea cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 
1540- XIII din 25 februarie 1998 privind poluarea mediului nr. 1566-XV din 20.12.2002. În linii mari, cadrul legal 
în cauză a stabilit modul de reglementare a regimului comercial şi utilizarea hidrocarburilor halogenate care 
distrug stratul de ozon, a creat sistemul de licenţiere a importatorilor şi utilizatorilor de SDO (şi 
echipamente/produse cu SDO), a fixat cote şi taxe de import pentru SDO, a instaurat sistemul de marcaj 
pentru mărfurile ce conţin SDO. 

Obiectivul 5 (Elaborarea sistemului de monitoring şi licenţiere pentru organizarea controlului asupra importului 
de SDO şi asigurarea proceselor de suprimare a lor) a fost realizat odată cu aprobarea cadrului legal descris 
mai sus. Programul de instruire realizat pentru 142 de inspectori vamali şi de mediu, statisticieni, precum şi 
importatori/exportatori de SDO (şi echipamente cu asemenea substanţe) a contribuit la îmbunătăţirea 
capacităţilor acestora în procesul de monitorizare, licenţiere şi control a SDO. Au fost echipate Serviciile 

                                                                                                                                                                                                      
datele privind consumul de CFC permis de Protocolul de la Montreal - calculate conform cerinţelor de suprimare a CFC 
(Anexa A - Grupa I) a Protocolului de la Montreal. 

Ref.* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consum real - implementarea Programului 
Ozon 

73.3 85.4 51.5 83.1 40.5 11.1 31.7 23.5 29.6 18.9 20.0 14.4 11.0 9.2 0.0 0.0 0.0 

Consum permis conform Protocolului de la 
Montreal 

          73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 36.7 36.7 11.0 11.0 11.0 0.0 

Consum estimat fără intervenţie - cerere 
nelimitată de SDO 

  88.4 51.5 83.1 85.2 87.5 91.7 99 87 103 122.3 129.4 138.4 148.1 158.5 171.2 184.9 
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Fif. 2 Consumulul real de CFC în comparaţie cu agenda/calendarul de suprimare a 
acestora conform Protocolului de la Montreal şi consumul estimat fără  intervenţie, 

tone potenţial de distrugere a ozonului (PDO) 
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Controlului Ecologic cu aparataj tehnic performant pentru determinarea tipului de freon în vederea prevenirii 
şi excluderii importului ilegal de SDO, produse şi echipamente cu SDO. Oficiul Ozon monitorizează consumul 
de SDO în ţară şi anual raportează Secretariatului Ozon (pe lângă PNUM) datele obţinute. 

Pentru realizarea Obiectivului 6 (Conştientizarea publicului larg asupra consumului de SDO şi susţinerea 
măsurilor ce urmează a fi efectuate) au fost realizate un şir de activităţi pentru conștientizarea publicului larg 
privind impactul negativ pe care îl are SDO asupra stratului de ozon şi activităţile necesare pentru reducerea 
impactului dat (vezi indicatorii de produs prezentaţi în cadrul modelului resurse-produse). Cu toate acestea, 
nivelul de penetrare a campaniilor de informare/conştientizare nu a fost evaluat, în consecinţă nici gradul 
succesului acestor campanii de informare nu poate fi măsurat. 

La realizarea Obiectivului 7 (Încurajarea agenţilor economici - utilizatorilor de SDO în implementarea 
tehnologiilor alternative, care utilizează substanţe inofensive pentru stratul de ozon) a contribuit atât 
programul de instruire a tehnicienilor frigorifici cât şi ajutorul tehnic şi financiar acordat agenţilor economici 
(utilizatori finali de SDO) din sectorul frigorific pentru a substitui substanţele/echipamentele cu impact mare 
asupra stratului de ozon cu altele mai puţin periculoase pentru  mediu (referindu-se la excluderea din uz a 
CFC). Astfel, peste 450 tehnicieni frigorifici au beneficiat de instruiri gratuite, iar 71 firme şi întreprinderi din 
republică, care activează în sectorul frigorific şi de condiţionare a aerului, au primit gratis (în cadrul proiectului 
de asistenţă tehnică din partea PNUM) echipament frigorific care folosesc agenţi frigorifici alternativi, cu 
impact redus asupra stratului de ozon. Totodată, în vederea reutilării/retrofitului instalaţiilor frigorifice cu 
utilizarea agenţilor  frigorifici inofensivi faţă de stratul de ozon, 44 companii au fost susţinute în cadrul 
Programul PNUM de Sprijin Financiar al iniţiativelor companiilor comerciale şi industriale, proprietari ale 
depozitelor frigorifice, preponderent pentru păstrarea fructelor şi legumelor. 

Care a fost costul de implementare a activităţilor din cadrul Programului ozon şi cum sunt aceste comparabile 
cu activităţi similare din alte ţări? Care a fost cost-eficacitatea Programului ozon în realizarea ţintei de 
reducere a SDO? 

Conform rapoartelor Oficiului Ozon, în perioada anilor 1999-2010 costul de implementare a Programului ozon 
a fost de 1,455,249 dolari SUA. Acest cost reprezintă suportul financiar primit ca asistenţă tehnică din partea 
Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal. Contribuţia financiară a statului în realizarea obiectivelor 
Programului ozon a fost minimă, referindu-se doar la  înfiinţarea şi găzduirea Oficiului Ozon (fără a acoperi 
salariile angajaţilor şi cheltuielile de întreţinere a acestuia) şi la elaborarea cadrului legislativ-normativ 
necesar. Evaluarea monetară a acestui efort nu a putut fi stabilită, dar este evident ca acesta nu a fost 
însemnat. 

Pentru a putea compara nivelul de finanţare a Programului ozon cu alte programe similare din alte ţări, este 
nevoie de stabilit nişte indicatori comparabili. Un astfel de indicator este cost-eficacitatea, adică costul per 
cantitate SDO/PDO scoasă din uz. 

Luându-se în vedere faptul că în perioada anilor 1999-2010 s-a cheltuit 1,455,294 dolari SUA pentru a scoate 
din uz 54.45 tone PDO, atunci costul total privind scoaterea din uz a unui kg PDO a constituit cca 26.73 dolari 
SUA. Acest indicator reprezintă cost-eficacitatea Programului ozon, fiind mai mic decât costul mediu de 37.06 
dolari SUA per kg PDO înregistrat de proiecte similare finanţate de PNUM şi PNUD42. Dacă e să comparăm 
indicatorul cost-eficacitatea înregistrat în RM cu alte ţări (comparabile ca dimensiuni cu ţara noastră) din 
fostul spaţiu sovietic, atunci Armenia (unde acest indicator a înregistrat o valoare de 19 dolari SUA per kg 
PDO) s-a plasat mai bine faţă de RM, iar RM s-a poziţionat mai bine faţă de ţările baltice (în Letonia, Lituania şi 
Estonia cost-eficacitatea a fost respectiv de cca 38, 45 şi 49 dolari SUA per kg PDO).  

Conform rapoartelor Oficiului Ozon, pentru implementarea activităţilor de instruire, în perioada anilor 1999-
2010, au fost cheltuiţi cca 126 mii dolari SUA (dintre care pentru echiparea tehnică a Centrului de instruire 
“Tehnofrig” sau alocat 17.5 mii dolari SUA) şi instruiţi cca 592 persoane (142 - inspectori vamali şi de mediu, 
statisticieni, precum şi importatori/exportatori de SDO şi echipamente cu asemenea substanţe; 450 - 
tehnicieni frigorifici). Costul total per persoană instruită a constituit cca 213 dolari SUA. Datorită specificului 
acestui tip de instruire, precum şi din lipsa datelor de acest gen pentru alte ţări, nu ne putem expune aspra 
eficienţei acestui indicator. 

                                                           
42

 Global Environment Facility (GEF), 2010. GEF Impact Evaluation of the Phaseout of Ozone-Depleting Substances in 
Countries with Economies in Transition. Volume 1: Theory of Change. GEF: Washington, DC. 

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ODS-complete-LOW.pdf
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/ODS-complete-LOW.pdf
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În ce măsură a fost influenţat grupul ţintă de implementarea Programului ozon? 

Implementarea Programului ozon a avut o anumită influenţă pozitivă asupra grupului ţintă (beneficiarilor) 
chiar dacă nivelul de influenţă a acestora nu poate fi evaluat exact din lipsa datelor specifice. Cu toate acestea 
putem constata anumite activităţi care au influențat pozitiv grupul ţintă în ceea ce priveşte reducerea 
consumului de SDO. Astfel, odată cu implementarea Programului ozon au fost instruiți 142 inspectori vamali şi 
de mediu, statisticieni, importatori/exportatori de SDO (şi echipamente cu asemenea substanţe), precum şi a 
peste 450 de specialiști frigotehniști care montează, deservesc şi repară tehnica de producere a frigului 
artificial. Mai mult ca atât, crearea Centrul de Instruire „Tehnofrig”, în cadrul Universităţii Tehnice din 
Moldova, asigură instruirea continuă şi atestarea, o dată la trei ani, a personalul tehnic de specialitate. 
Inspectorii vamali şi de mediu au fost dotaţi cu echipament de control al SDO în valoare de peste 30 mii dolari 
SUA. A fost creată Asociaţia Obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova (frigotehnica.md) care 
protejează interesele agenţilor economici din sectorul frigorific, iar membrii acesteia sunt deseori implicaţi în 
evaluarea datelor privind consumul SDO în ţară. Un număr de 71 de firme şi întreprinderi care folosesc SDO au 
primit gratuit echipamente (cu o valoare de peste 360 mii dolari SUA) în vederea recuperării/reciclării 
agenţilor frigorifici cu impact major asupra startului de ozon, iar 44 companii (pe parcursul anilor 2006-2010) 
au obţinut ajutor financiar stimulator (peste 347 mii dolari SUA) în efortul lor de reutilare a instalaţiilor 
frigorifice proprii cu utilizarea agenţilor frigorifici inofensivi faţă de stratul de ozon. Pentru informarea şi 
conştientizarea publicului asupra consumului de SDO şi efectul lor asupra mediului au fost cheltuiţi peste 140 
mii dolari SUA, dar nivelul de influenţă a acestor campanii asupra publicului nu poate fi estimat în cadrul 
acestei evaluări. 

Care a fost impactul (fiscal, economic şi de mediu) implementării Programului ozon? 

Este important de menţionat că implementarea Programului ozon a fost aproape integral realizată cu suportul 
financiar, acordat Republicii Moldova ca grant de către Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal, iar 
cheltuielile bugetare (impactul fiscal) pentru implementarea Programului ozon au fost minime, rezumându-se 
doar la înfiinţarea şi găzduirea Oficiului Ozon (fără a acoperi salariile angajaţilor şi cheltuielile de întreţinere a 
acestuia) şi la elaborarea cadrului legislativ-normativ necesar. Anume din această cauză, valoarea exactă a 
cheltuielilor bugetare nu au putut fi stabilite. 

Programul ozon a avut un impact economic important. Astfel, agenţii economici care foloseau SDO 
reglementate de Protocolul de la Montreal au fost susţinuţi, prin acordarea de asistenţă tehnică şi financiară 
pentru a întreprinde măsuri de recuperare/reciclare a agenţilor frigorifici cu impact major asupra startului de 
ozon şi de reutilare a instalaţiilor frigorifice cu utilizarea agenţilor frigorifici inofensivi faţă de stratul de ozon. 
Valoarea monetară a beneficiilor primite de aceşti agenţi economici a fost de peste 710 mii dolari SUA. 
Totodată, peste 450 specialiști frigotehniști care montează, deservesc şi repară tehnica de producere a frigului 
artificial au beneficiat de instruire gratuită în ceea ce priveşte controlul SDO. Valoarea monetară a instruirilor a 
fost estimată la cca 213 dolari SUA per persoană. Anumite firme au beneficiat în urma implementării 
companiilor de informare (care au costat cca 140 mii dolari SUA) prevăzute de Programul ozon. 

Asistenţa tehnică primită de la Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal între anii 1999-2010, în 
cadrul proiectelor de implementate a Protocolului de la Montreal, a contribuit la economii de cca 1.5 mil. lei 
(ori 121 mii dolari SUA) anual pentru economia naţională. 

Ţinând cont de faptul ca majoritatea SDO mau sunt şi gaze cu efect de seră, scoaterea acestora din uz are un 
efect pozitiv asupra mediului. Astfel, beneficiile de mediu determinate de implementarea Programului ozon 
ţin anume de scoaterea din uz a SDO. Aceste beneficii se măsoară de un indicator specific - Potenţialul de 
Încălzire Globală a Climei, care reprezintă raportul dintre gradul de încălzire a climei determinat de SDO şi 
gradul de încălzire a climei determinat de o masa similară de CO2, exprimându-se în cantitate echivalentă de 
CO2. Pentru CO2 indicatorul în cauză este egal cu 1, iar pentru CFC-12 - 8,10043, 44. Astfel, prin excluderea din 
uz a 51.45 tone PDO de CFC (reprezentaţi în întregime de CFC-12) s-a redus Potenţialul de Încălzire Globală a 
Climei cu cca 417 mii tone CO2 echivalent.  

Dacă e să transformăm cantitatea de CO2 echivalent redusă, graţie implementării Programului ozon, în valoare 
monetară, utilizând preţul de referinţă pentru emisia unei tone de CO2 în sectorul energetic din Europa (care 

                                                           
43

 IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Direct Global Warming Potentials. 
44

 United Nations Environment Program (UNEP), 2010. The Environmental effects of ozone depletion and its interactions 
with climate change: 2010 assessment. 

http://www.frigotehnica.md/
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap-report2010.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/EEAP/eeap-report2010.pdf
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este de 7.85EUR/10.12USD45), atunci beneficiile în urma realizării ţintelor alcătuiesc cca 4.22 mil. dolari SUA. 
Aceste beneficii sunt aproape de 3 ori mai mari decât investiţiile totale realizate pentru atingerea ţintei 
Programului ozon, ceea ce ne sugerează că implementarea acestei politici publice a fost oportună, aducând 
beneficii de mediu (distribuite la nivel global) mult mai mari decât cheltuielile realizate. Astfel, beneficiile nete 
alcătuiesc cca 2.8 mil. dolari SUA. 

Acţiunile cu privire la perfectarea cadrului legislativ-normativ realizate în cadrul Programului ozon determină 
un impact durabil în ceea ce priveşte stoparea folosirii în RM a SDO cu impact major asupra stratului de ozon. 
Cadrul legislativ-normativ curent interzice importul, exportul, reexportul, tranzitul şi punerea în circulaţie pe 
piaţă a echipamentului, componentelor şi tehnologiilor ce conţin/folosesc SDO cu impact major asupra 
mediului. 

PREZENTAREA PRINCIPALELOR CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI CARE REIES DIN 

EVALUARE 

Obiectivele Programului ozon au fost realizate integral, iar ţintele stabilite au fost atinse. Rezultatele obţinute 
în urma implementării Programului ozon sunt în concordanţă cu realizarea obiectivelor stabilite şi au 
contribuit la suprimarea eşalonată a consumului substanţelor ce distrug stratul de ozon în conformitate cu 
Protocolul de la Montreal, la care Republica Moldova este parte. 

Datorită suportului tehnic şi financiar din partea Fondului Multilateral al Protocolului de la Montreal (în cadrul 
proiectelor implementate de către Oficiul Ozon împreună cu Agenţiile de Implementare PNUD şi PNUM) în 
realizarea Programului ozon, impactul fiscal (cheltuielile bugetare) a fost neînsemnat. Absorbirea acestui 
suport între anii 1999-2010 a contribuit la economii de cca 1.5 mil. lei (ori 121 mii dolari SUA) anual pentru 
economia naţională. 

Beneficiile de mediu determinate de implementarea Programului ozon, care ţin de scoaterea din uz a gazelor 
cu efect de seră (reprezentate de SDO), au fost mult mai mari decât investiţiile realizate. Prin excluderea din 
uz a 51.45 tone PDO de CFC (reprezentaţi în întregime de CFC-12) s-a redus Potenţialul de Încălzire Globală a 
Climei cu cca 417 mii tone CO2 echivalent. În termeni monetari aceste beneficii alcătuiesc cca 4.22 mil. dolari 
SUA şi sunt aproape de 3 ori mai mari decât investiţiile totale realizate. Astfel, beneficiile nete alcătuiesc cca. 
2.8 mil. dolari SUA. Anume acest lucru ne sugerează că implementarea Programului ozon a fost oportună, 
aducând beneficii de mediu (distribuite la nivel global) mult mai mari decât cheltuielile realizate. 

Noi considerăm că o parte importantă din succesul implementării Programului ozon ţine anume de factorul 
organizaţional. De implementarea acestei politici publice s-a ocupat direct o unitate de implementare - Oficiul 
Ozon, creat pe lângă Ministerul Mediului. Fiind antrenaţi exclusiv în implementarea activităţilor Programului 
ozon, angajaţii Oficiului Ozon (în număr de doar 3 persoane) au reuşit să elaboreze un şir de proiecte, care au 
fost aprobate pentru finanţare, şi să absoarbă fondurile oferite de Fondul Multilateral al Protocolului de la 
Montreal şi să implementeze cu succes activităţile preconizate pentru atingerea obiectivelor politicii publice în 
cauză. 

Luând în vedere rezultatele bune obţinute în urma implementării Programului ozon, recomandăm continuarea 
colaborării cu Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal şi Agenţiile de Implementare a ONU, PNUD  şi 
PNUM în vederea realizării altor documente de politici (şi proiecte) pentru a reducere în continuare consumul 
celorlalte categorii de SDO în conformitate cu agenda/calendarului stabilit de Protocolul de la Montreal. 

Din experienţa implementării Programului ozon, pentru implementarea cu succes a politicilor publice noi 
recomandăm stabilirea unităţilor de implementare (cu personal dedicat) care să fie responsabile de 
coordonarea directă a realizării activităţilor preconizate în planurile de acţiuni ale documentelor de politici 
publice. 

 

 

  

                                                           
45

 Portalul european pentru energie: http://www.energy.eu/. 

http://www.energy.eu/
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Anexa 1: Bugetul de implementare a activităţilor în cadrul Programului ozon (proiecte finanţate de Fondul 

Multilateral al Protocolului de la Montreal, anii 1999-2010), dolari SUA 
Nr. Denumirea proiectului Codul Proiectului/linia 

bugetara

Agenţia de 

implementare

Budgetul, 

dolari SUA

Salarii 

angajaţi 

Oficiul Ozon

Cheltuieli 

consultanţi

Cheltuieli de 

întreţinere a 

Oficiului Ozon

Cheltuieli 

de instruire

Campanii 

de 

informare

Dotarea cu 

echipament a 

centrului de 

instruire 

"Tehnofrig"

Costul 

echipamentului 

distribuit agenţilor 

economici

Costul 

echipamentului 

de controlul 

SDO

Costul lucrărilor de 

reutilare a 

echipamentelor 

frigorifice pentru 

agenţii economici

Cheltuieli 

bancare

Total cheltuieli 

proiecte

1

Structura institutionala pentru 

implementarea Protocolului de la Montreal 

in Republica Moldova (fazele I-III)

IM/2110-99-08 UNEP 218,668.0 73,200.0 20,087.3 42,295.1 80,583.9 2,501.7 218,668.0

2

Structura institutionala pentru 

implementarea Protocolului de la Montreal 

in Republica Moldova (faza IV)

 MOL/SEV/48/INS/14 

(IML/5070-2947-2645)

UNEP 69,334.0 25,200.0 6,769.7 36,429.6 934.7 69,334.0

3

Structura institutionala pentru 

implementarea Protocolului de la Montreal 

in Republica Moldova (faza V)

MOL/SEV/54/INS/19  

(SSFA/2008-IML-5070-

2602-2645-221200)

UNEP 69,334.0 33,600.0 1,238.0 10,710.0 21,973.0 1,813.0 69,334.0

5

Instruirea in monitoringul si controlul 

clorfluorocarburilor (CFC) Customs

IM/0902-95-10-2272 UNEP 21,500.0 0.0 1,256.1 20,243.9 21,500.0

6.

Instruirea instructorilor si tehnicienilor din 

sectorul frigorific

IM/0902-95-10-2273 UNEP 38,000.0 0.0 3,437.3 19,809.7 14,753.0 38,000.0

7

Implementarea Planului de Management in 

Sectorul Frigorific: program de asistenta 

tehnica

MOL/REF/44/TAS/12 UNDP 173,495.0 0.0 27,987.6 2,659.6 29,698.7 113,055.0 94.1 173,495.0

8

Implementarea Programului National pentru 

reciclare si recuperare a agentilor frigorifici

MOL/98/G61/A/2G/31 UNDP/                                 

UNOPS

254,150.0 0.0 12,400.0 7,000.0 233,499.0 1,251.0 254,150.0

9

Planul de management privind suprimarea 

finala a CFC (TPMP) fazele 1+2

MOL/PHA/52/INV/18 (1) 

MOL/PHA/56/INV/23 (2)

UNDP 305,000.0 0.0 36,102.2 178.3 1,108.4 155.9 31,639.0 234,691.4 965.8 304,841.0

10

Planul de management privind suprimarea 

finala  a CFC (TPMP)  (tranşă 1)

MOL/PHA/52/TAS/17 UNEP 74,500.0 21,000.0 1,337.7 1,190.3 6,002.8 1,082.9 43,886.4 74,500.0

11

Planul de management privind suprimarea 

finala  a CFC (TPMP)  ( tranşa 2)

MOL/PHA/56/TAS/22 UNEP 140,500.0 43,200.0 5,000.0 54.8 48,567.1 1,684.7 40,852.5 1,140.9 140,500.0

12

Strategia de tranzitie la aerosoli presurizati 

dozati non-CFC

MOL/ARS/54/TAS/20 UNDP 30,000.0 0.0 11,113.5 1,694.3 1,975.6 15,019.9 168.4 29,971.6

13

Elaborarea planului de management privind 

suprimarea eşalonată a 

hidroclorfluorocarburilor (HCFC) HPMP

MOL/PHA/55/PRP/21 UNDP 61,000.0 0.0 57,880.2 1,407.2 1,133.4 579.9 61,000.7

Total cheltuieli per categorie 1,455,481.0 196,200.0 177,839.8 61,198.2 108,493.0 142,251.3 17,520.6 362,956.5 31,639.0 347,746.5 9,449.4 1,455,294.2

Sursa datelor: Oficiul Ozon, Ministerul Mediului. 
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Anexa 2: Consumul de Substanţe ce Distrug stratul de Ozon (SDO) în Republica Moldova, tone PDO 

Anexa Grupa Denumire SDO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valoarea de 

referinţă

A I CFCs 85.4 51.5 83.1 40.5 11.1 31.7 23.5 29.6 18.9 20 14.4 12 9.2 0 0 0 0 73.3

A II Haloni 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4

B I Alţi compuşi CFC halogenaţi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B II Tetraclorură de carbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B III Metilcloroform 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C I HCFCs 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.9 0.7 2.1 2.8 1.2 0.7 1.31 1

C II HBFCs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C III Bromoclorometan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E I Bromura de metil 0.7 20.8 5.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Sursa datelor: Baza de date a Secretariatului Ozon, PNUM (accesat la 18 octombrie, 2012). 

 

 

http://ozone.unep.org/new_site/en/ozone_data_tools_access.php
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SCOPUL EVALUĂRII ȘI CONTEXTUL LĂRGIT AL POLITICII PUBLICE  
Metodologia de analiză ex-post in contextul dat este utilizată pentru evaluarea politicii publice din 

cadrul sectorului sănătăţii „cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 

farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural” (în continuare – Program) , aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007. Scopul evaluării este de a stabili care este impactul 

politicii asupra sectorului sănătăţii şi gradul de atingere a obiectivelor Programului. 

Problema resurselor umane din sectorul sănătăţii a fost analizată şi descrisă într-un şir de documente de 

planificare strategică şi rapoarte. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 

a descris un şir de probleme cheie cu referire la managementul resurselor umane, printre care au fost 

evidenţiate:  

 necorespunderea dintre numărul existent şi cel necesar de prestatori de servicii;  

 distribuirea capacitivă inadecvată, sau necorespunderea dintre nivelul de pregătire profesională şi 
capacităţile solicitate de sistemul sanitar; 

 distribuirea teritorială neuniformă a personalului medical, disproporţia urban/rural;  

 divizarea inadmisibilă pe specialităţi prestigioase şi neprestigioase; şi 

 migrarea personalului medical din sistemul naţional de sănătate. 

Asigurarea populaţiei cu medici este inferioară faţă de media europeană, dar se consideră a fi suficientă 

pentru asigurarea accesului la îngrijirile primare şi cele de specialitate în cazul în care s-ar asigura 

distribuirea teritorială uniformă a personalului medical, deoarece mai multe localităţi din mediul rural 

duc lipsă de medici de familie. În acelaşi timp, a devenit acută problema insuficienţei cadrelor cu studii 

medii. Printre cauzele problemelor enumerate mai sus au fost descrise salarizarea inadecvată şi 

managementul ineficient al personalului. De asemenea, sistemul insuficient de motivare şi beneficii, 

condiţiile nesatisfăcătoare de lucru, subdezvoltarea infrastructurii fizice şi lipsa echipamentului medical 

modern fac dificile încadrarea şi menţinerea personalului medical în cadrul sistemului.  

Angajaţii din sistemul sănătăţii invocă, printre cauzele nemulţumirilor, lipsa definirii clare a obligaţiilor 

de funcţie (a fişei de post), supravegherea inadecvată din partea conducătorilor instituţiilor şi implicarea 

redusă în procesul de luare a deciziilor, care sânt bariere serioase în creşterea profesională şi 

managerială. 

Politica cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în 

câmpul muncii în mediul rural derivă inclusiv din Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, în care 

sunt stipulate măsurile necesare pentru redresarea situaţiei cu privire la managementul resurselor 

umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi diversificată de cadre 

performante pentru sistemul de sănătate. Măsurile propuse în Strategie sunt următoarele: 

 evaluarea necesităţilor şi planificarea asigurării resurselor umane în sistemul de sănătate; 

 asigurarea acoperirii cu cadre a instituţiilor din regiunile rurale; 

 motivarea şi stimularea personalului din sistemul de sănătate; 

 îmbunătăţirea politicilor de formare a cadrelor în învățământul medical şi cel farmaceutic. 

În Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 

2008-2017 este formulată măsura 4.1.3 “Motivarea şi stimularea personalului medical din sistemul de 

sănătate”. Printre acţiunile propuse se regăseşte “Implementarea mecanismului de acordare a 

facilităţilor pentru tinerii specialişti încadraţi în câmpul muncii conform repartizării”.  

Programul de motivarea tinerilor specialişti din sectorul sănătăţii descinde şi dintr-un alt document 

naţional de planificare strategica, Planul Naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 
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2008. Planul dat conţine o acţiune comună pentru mai multe autorităţi publice centrale menită să 

stimuleze mobilitatea teritorială a forţei de muncă şi să atenueze şomajul structural, şi este definită prin 

„Motivarea tinerilor specialişti de a se angaja în localităţile rurale în care au fost repartizaţi prin 

acordarea unor înlesniri”.  

Documentele enumerate mai sus au stat la baza elaborării şi adoptării politicii publice cu privire la 

acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice. 

RAȚIONAMENTUL POLITICII PUBLICE 
Situaţia din sector cu referire la asigurarea cu cadre medicale a devenit alarmantă, iar reformele 

propuse în ultimul deceniu au avut scopul de a redresa problemele legate atât de nivelul de asigurare cu 

cadre, cât şi repartizarea uniformă a personalului medical la nivel naţional. Odată cu introducerea noilor 

reforme în AMP, fost înregistrată o creştere masivă a numărului absolut al medicilor generalişti, 

atingând o cifră totală de 2136 de medici la nivel naţional în 2002 (în comparaţie cu 57 medici în 1995), 

cu o descreştere uşoară până la 2066 medici în 2005. Pentru anul 2005 necesitatea de acoperire cu 

medici generalişti a fost suplinită la un nivel de 89%, iar cu asistente medicale – la un nivel de 92%. S-a 

înregistrat o majorare în salarizarea lucrătorilor medicali pe perioada de implementare a asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicale, aceasta însă nu a sporit numărul lor în cadrul sistemului, ci dimpotrivă, 

se observă o tendinţă de abandonare a sistemului de către medici. În cazul plecărilor din serviciu a 

lucrătorilor medicali, funcţiile disponibile sunt cumulate de alţi medici şi asistente medicale. Astfel, 

coeficientul de cumulare la nivel naţional a atins cifra de 1.2 norme în 2005. Deficitul cel mai mare de 

specialişti a fost înregistrat la staţiile de asistenţă medicală de urgenţă, cu un coeficient de cumulare de 

1.54. 

Pe parcursul anilor 2004-2007 salariul mediu lunar a personalului angajat în instituţiile medico-sanitare 

contractate de CNAM a fost într-o creştere continuă de la 931 lei la 1590 lei, sau de 1,7 ori, cu un ritm 

mediu de creştere anual ce depăşeşte 30%. Aceasta, însă este sub ritmul de creştere a salariului mediu 

pe economie, care s-a majorat de 1.9 ori în aceiaşi perioadă. Conform estimărilor făcute la început de 

an, salariul mediu al personalului medical pentru anul 2008 trebuia să atingă cifra de 2067 lei sau o 

creştere de 30% faţă de anul precedent. 

Cu toate acestea, remunerarea muncii în sectorul sănătăţii rămâne la un nivel foarte jos, constituind 

unul din cele mai scăzute, fiind unul necompetitiv chiar şi la scară naţională. Acesta este unul dintre 

factorii principali pentru lucrătorii medicali să fie în căutare de alte venituri sau să abandoneze sistemul 

sănătăţii. De asemenea, motivarea financiară favorizează fenomenul plăţilor neoficiale, ceea ce 

deteriorează imaginea sistemului sănătăţii în general prin crearea unui mecanism paralel neoficial de 

finanţare a serviciilor de sănătate, dar şi dă naştere fenomenului de inechitate atât pentru persoanele 

care sunt nevoite să plătească pentru servicii, cât şi pentru lucrătorii medicali din cadrul sistemului. 

CADRUL POLITIC ȘI LEGAL 
Hotărârea Guvernului nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor 

specialişti cu studii medicale şi farmaceutice reprezintă documentul politic de bază. Prin Hotărârea de 

Guvern respectivă a fost aprobată metodologia acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii 

medicale şi farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural. Metodologia a fost elaborată în 

temeiul prevederilor articolului 11 punctul 2 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu 
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modificările ulterioare, şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1396 din 24 noiembrie 2003 “Cu privire la 

instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi”. 

PERIOADA DE ACȚIUNE A POLITICII PUBLICE  
Politica publică cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice 

şi-a început acţiunea la finele anului 2007 şi funcţionează până în prezent. 

BUGETUL POLITICII PUBLICE  
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1345, Ministerul Sănătăţii, în comun cu Ministerul 

Finanţelor sunt responsabile de acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 

farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, conform Metodologiei aprobate. Cheltuielile 

determinate de realizarea politicii se efectuează în limitele alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat. 

DESCRIEREA SUCCINTĂ A POLITICII PUBLICE  
Politica este însoţită de o metodologie, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1345 din 30 noiembrie 

2007. Metodologia are drept scop stabilirea mecanismului acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu 

studii medicale şi farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural. 

Conform metodologiei, prin sintagma “tânăr specialist” este definit absolventul studiilor 

postuniversitare de rezidenţiat şi învățământului mediu medical şi farmaceutic pe parcursul primilor trei 

ani de activitate, angajat imediat după absolvire, conform repartizării Ministerului Sănătăţii. În scopul 

implementării politicii, drept “mediu rural” sunt considerate oraşele şi satele (comune), inclusiv din 

componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi, cu excepţia celorlalte teritorii ale acestor municipii. Prin 

urmare, beneficiarii politicii sunt persoanele cu studii medicale superioare şi medii de specialitate, care 

au absolvit instituţia de învăţământ în ultimii trei ani şi au fost angajaţi în câmpul muncii în baza 

repartizării Ministerului Sănătăţii, cu excepţia celor angajaţi în instituţiile medico-sanitare din oraşele 

Chişinău şi Bălţi. 

Facilităţile reglementate de politica în cauză sunt următoarele: 

 Acordarea unei compensaţii pentru închirierea locuinţei sau locuinţă gratuită acordată de 
autoritatea administraţiei publice locale; 

 Acordarea unei indemnizaţii unice în mărime de 30 mii lei pentru medici şi farmacişti şi 24 mii lei 
pentru personalul medical şi farmaceutic mediu, care se achită câte 7,5 mii lei, respectiv câte 6 
mii lei după expirarea primei luni, şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate; 

 Oferirea unei compensări lunare a costului a 30 kW de energie electrică şi compensarea anuală 
a costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirii cu gaze. 

Au putut beneficia de facilităţi tinerii specialişti, începând cu promoţia anului 2006. Au fost stipulate un 

şir de condiţii obligatorii proceduri de acordare a facilităţilor: 

 Tinerii specialişti sânt obligaţi să activeze 3 ani în instituţiile medico-sanitare publice în care au 
fost repartizaţi; 

 Tinerii specialişti la angajare încheie cu Instituţia, în care au fost repartizaţi, un contract 
individual de muncă al cărui model este aprobat de către Minister; 

 Contractul individual de muncă include, în mod obligatoriu, drepturile şi responsabilităţile 
părţilor, motivele de desfacere a contractului şi condiţiile de restituire a cheltuielilor, urmare a 
acordării facilităţilor;  
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 În cazul concedierii tânărului specialist, din iniţiativă proprie sau pentru fapte culpabile, până la 
expirarea a trei ani de activitate, acesta va restitui sumele achitate lui până la data concedierii. 

OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE  
La etapa elaborării politicii nu au fost stabilite obiective clare, care ar fi putut fi utilizate pentru 

monitorizarea şi evaluarea intervenţiei propuse. Din acest motiv este nevoie de restabilit obiectivele 

cheie ale politicii în baza documentelor de politici şi a priorităţilor existente în sector. Având în vedere 

divergenţa mare de asigurare cu cadre medicale în mediul rural în comparaţie cu mediul urban, 

obiectivele specifice urmează a fi trasate în scopul reducerii acestei diferenţe. 

Obiectiv general:  

Managementul resurselor umane prin utilizarea raţională a cadrelor existente şi formarea adecvată şi 

diversificată de cadre performante pentru sistemul de sănătate. 

Obiective specifice: 

 Sporirea asigurării cu medici în mediul rural de la 16/10 mii locuitori în 2007, la 20/10 mii 
locuitori în 2012 şi la 25/10 mii locuitori în 2017; 

 Sporirea asigurării cu personal mediu medical în mediul rural de la 48.8/10 mii locuitori în 2007, 
la 50/10 mii locuitori în 2012 şi la 52/10 mii locuitori în 2017. 

AUTORITĂȚI DE IMPLEMENTARE ȘI ARANJAMENTE INSTITUȚIONALE  
Implementarea politicii este efectuată de instituţiile medicosanitare publice, cu suportul autorităţilor 

locale şi centrale. Instituţiile medicosanitare şi autorităţile publice au un şir de responsabilităţi legate de 

aplicarea politicii, şi anume:  

 Conducătorul Instituţiei, în termen de 10 zile calendaristice după semnarea contractului individual de 
muncă, se adresează cu un demers către Minister şi autorităţile administraţiei publice locale, prin care 
solicită acordarea facilităţilor tânărului specialist angajat; 

 Demersul de solicitare a facilităţilor este confirmat, în mod obligatoriu, prin semnătura conducătorului şi 
ştampila Instituţiei; 

 În temeiul demersului angajatorului autorităţile administraţiei publice locale acordă tânărului specialist 
locuinţă gratuită; 

 Ministerul emite dispoziţia privind transferul la contul instituţiei medico-sanitare a mijloacelor financiare 
necesare pentru acordarea facilităţilor; 

 Mijloacele financiare necesare pentru acordarea indemnizaţiilor tinerilor specialişti se transferă, după 
expirarea primei luni, şi, ulterior, la finele fiecărui an de activitate; 

 Compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţei (după caz) se efectuează, în baza contractului de 
locaţiune, în sumă de până la 0,5 din mărimea salariului minim stabilit oficial pe ţară, pentru fiecare lună 
de închiriere; 

 Mijloacele financiare necesare acordării compensaţiilor pentru energie electrică, agent termic şi chirie se 
transferă semestrial; 

 Responsabilitatea pentru utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor financiare transferate de către 
Minister se atribuie personal conducătorului Instituţiei; 

 Conducătorul prezintă Ministerului, semestrial, informaţia cu privire la continuitatea raporturilor de 
muncă cu tânărul specialist, pentru planificarea mijloacelor financiare necesare; 

 Cuantumul mijloacelor necesare pentru acordarea facilităţilor este prevăzut, anual, în bugetul de stat, în 
baza propunerilor Ministerului Sănătăţii; 

 Suma indemnizaţiei şi compensaţiilor ce urmează a fi restituite se depune pe contul Instituţiei, care, 
respectiv, asigură transferul acestora pe contul Ministerului. 
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MODELUL RESURSE-PRODUSE  

 

DESIGNUL DE EVALUARE ȘI CADRUL ANALITIC  
Pentru evaluarea politicii publice cu referire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii 

medicale şi farmaceutice vor fi utilizate următoarele dimensiuni de evaluare: 

Eficienţa 

Eficienţa vorbeşte despre “efectuarea corectă a lucrurilor”. În modelul “resurse-produse”, eficienţa 

descrie relaţia dintre resurse şi produse, şi arată dacă un nivel anumit al produselor a fost obţinut cu 

ajutorul resurselor minime posibile. Eficienţa se axează pe utilizarea optimală a resurselor pentru 

implementarea unui program sau politică publică în scopul obţinerii produselor corespunzătoare. Pentru 

evaluarea eficienţei este nevoie să răspundem la întrebarea “au fost obţinute oare produsele maxime, 

din punct de vedere al cantităţii şi calităţii, în urma resurselor şi acţiunilor întreprinse?” 

Eficacitatea 

Resurse 
•Indemnizaţii unice pentru medici şi farmacişti; 

•Compensaţii pentru închirierea locuinţei; 

•Oferirea locuinţelor gratuite; 

•Compensaţii lunare pentru energia electrică; 

•Compensaţii lunare pentru combustibil. 

Produse 
•Numărul tinerilor specialişti medici care au 
beneficiat de program; 

•Numărul de tineri specialişti cu studii medii care au 
beneficiat de program. 

Rezultate 
•Numărul contractelor încheiate între tinerii 
specialişti si instituţiile medico-sanitare 

•Rata de abandon; 

•Rata de asigurare cu medici şi personal medical cu 
stutii medii în mediul rural. 

Impact 
•Îmbunătăţirea indicatorilor de morbiditate şi 
mortalitate în populaţia generală 

•Creşterea accesului la servicii medicale în regiunile 
rurale 
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Eficacitatea, spre deosebire de eficienţă, vorbeşte despre „efectuarea lucrurilor corecte” şi evaluează 

gradul de atingere a setului de obiective şi ţinte. În cadrul modelului “resurse-produse”, dimensiunea de 

evaluare a eficacităţii descrie relaţia dintre resurse şi produse punând accentul pe obiectivele atinse şi 

impactul înregistrat. Analiza eficacităţii va răspunde la întrebarea “în ce măsură rezultatele intervenţiei 

au contribuit la atingerea obiectivelor politicii”. 

Relevanţa 

Relevanţa evaluează gradul în care obiectivele strategice corespund problemelor socioeconomice din 

societate şi necesităţilor grupurilor ţintă. 

Utilitate 

Arată dacă rezultatele şi impactul politicii cu adevărat soluţionează problemele existente. Utilitatea 

descrie relaţia dintre impactul actual şi cel estimat la etapa de elaborare a politicii. 

Sustenabilitate 

Această dimensiune oferă o evaluare a probabilităţii că produsele şi beneficiile vor continua după 

finisarea intervenţiei.  

Impact 

Deşi impactul este un element al modelului “resurse-produse”, este de asemenea folosit ca şi 

dimensiune separată de evaluare în cadrul evaluării. La estimarea impactului sunt folosite aceleaşi 

întrebări de performanţă ca şi  în cazul eficacităţii. Impactul unei politici constituie schimbarea produsă 

de intervenţie în rândul grupurilor ţintă sau societate în general. Impactul poate fi atât pozitiv, cât şi 

negativ sau nepremeditat. 

OBIECTIVE DE EVALUARE 

 Trecerea în revistă a intervenţiei de acordare a facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 
farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural; 

 Descrierea rezultatelor intervenţiei şi a impactului; 

 Identificarea factorilor contextuali şi a mecanismelor care au avut o influenţă pozitivă sau negativă 
asupra reţinerii specialiştilor în mediul rural; 

 Oferirea recomandărilor pentru intervenţii de viitor; 

 Oferirea recomandărilor pentru necesităţile de studiere a intervenţiilor de motivare a specialiştilor. 

ÎNTREBĂRI DE EVALUARE  

 Corespund oare obiectivele strategice ale politicii problemelor socioeconomice din societate şi 
necesităţilor grupurilor ţintă? 

 Este oare numărul de tineri specialişti medici şi farmacişti, şi a celor cu studii medii, care au 
beneficiat de politica cu privire la acordarea facilităţilor, suficient? 

 În ce măsură rezultatele politicii au contribuit la atingerea obiectivelor trasate? 

 Sunt oare produsele şi beneficiile politicii sustenabile? Vor continua după finisarea intervenţiei? 
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REZULTATELE EVALUĂRII  
Implementarea politicii cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi 

farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural a început în 2007, îndată după aprobarea HG nr. 

1345. Astfel, 95 tineri specialişti medici şi farmacişti, şi 183 specialişti cu studii medii au accesat 

programul de acordare a facilităţilor în 2007. Conform datelor Ministerului Sănătăţii se observă că o 

parte dintre beneficiarii politicii au abandonat programul pe parcursul celor trei ani stabiliți prin 

metodologia de acordare a facilităţilor. Cifrele raportate arată că doar 65 tineri specialişti cu studii 

superioare şi 123 specialişti de nivel mediu au finalizat programul în 2009, ponderea abandonurilor pe 

parcursul a primilor 3 ani constituind cca 33% (Tabelul 1). 

În perioada 2007-2011 un număr total de 367 tineri specialişti de nivel superior şi 1065 specialişti cu 

studii medii au beneficiat de facilităţile acordate pentru primul an al programului. Numărul beneficiarilor 

pentru anul doi constituie 326 pentru medici şi farmacişti, şi 888 pentru specialişti de nivel mediu. Dintre 

specialiştii contractaţi în mediul rural, 220 tineri specialişti de nivel superior şi 787 specialişti cu studii 

medii au  beneficiat de facilităţile oferite în cadrul anului trei al programului. În baza datelor expuse, 

putem presupune că un număr maxim de 220 specialişti de nivel superior şi 787 specialişti cu studii 

medii medicale au rămas în sistem ca urmare a implementării politicii. 

Având la bază metodologia acordării facilităţilor aprobată de Guvern, care stipulează clar care pot fi 

cheltuielile legate de implementarea politicii, şi în baza numărului de beneficiari raportat, au fost făcute 

estimările cu privire la impactul fiscal de implementare a politicii. Au fost luate în calcul atât costurile 

indemnizaţiilor unice pentru fiecare an de participare la program, cât şi cheltuielile legate de 

compensarea parţială a energiei electrice, a agentului termic şi a chiriei oferite tinerilor specialişti. 

Impactul fiscal estimativ pentru implementarea programului pentru tineri specialişti medici şi farmacişti 

constituie cca 18 mln. lei pentru perioada 2007-2011 (Tabelul 2). Costurile estimate de implementare a 

politicii pentru specialiştii cu studii medii medicale care au intrat în program a fost de 3 ori mai mare, 

constituind 58.5 mln. lei (Tabelul 3).  

Conform datelor raportate de către Ministerul Sănătăţii, pe perioada anilor 2007-2011 au fost cheltuiţi 

29.7 mln. lei pentru acordarea indemnizaţiilor unice (8.8 mln. pentru specialişti de nivel superior şi 20.8 

mln. pentru specialişti cu studii medii) (Tabelul 4). 

În baza cheltuielilor estimative expuse anterior şi a numărului de tineri specialişti cu studii superioare şi 

a celor cu studii medii care au finalizat cu succes programul de facilităţi, a fost efectuată analiza cost-

eficacitate. Astfel, pentru a menţine în sistem un tânăr specialist medic, racolat în cadrul programul 

lansat de Ministerul Sănătăţii, Statul a cheltuit 82,517 lei, având în vedere că o parte dintre specialişti au 

abandonat programul din diverse motive. În acelaşi timp, costurile de menţinere in program a unui 

specialist cu studii medii au constituit 74,397 lei (Tabelul 5). 

În scopul evaluării impactului politicii publice asupra nivelului de asigurare cu personal medical, au fost 

examinate datele statistice existente la Biroul Naţional de Statistică şi Centrul Naţional de Management 

în Sănătate. Cifrele absolute ale specialiştilor de nivel superior şi ale personalului medical cu studii medii 

sunt expuse în tabelele de mai jos (Tabelul 6, Tabelul 7). De asemenea sunt prezentaţi indicatorii de 

asigurare a populaţiei cu personal medical (Figura 3, Figura 4). Cifrele prezentate nu includ instituţiile 

republicane şi cele departamentale. Se atestă o reducere a nivelului de asigurare a populaţiei atât cu 

medici, cât şi cu personal medical cu studii medii în perioada anilor 2003-2011. O descreştere mai 

evidentă acestor indicatori a avut loc în perioada 2003-2006, până la implementarea politicii, în special 

în mediul rural. 
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Pentru a vedea în ce măsură s-a schimbat situaţia în urma intervenţiei efectuate, a fost modelată 

matematic situaţia status quo, sau neintervenţia în situaţia existentă. Pentru acest lucru a fost calculată 

tendinţa de schimbare a numărului de specialişti din mediul rural pentru perioada 2003-2007. În urma 

calculelor efectuate s-a observat o scădere anuală a numărului de medici cu 60 specialişti şi a numărului 

de specialişti medicali cu studii medii, cu 329 specialişti pentru această perioadă. Aceste medii de 

scădere a numărului de specialişti u fost aplicate pentru anii 2008-2011, pentru a construi un model 

status quo, care ar reprezenta situaţia cu privire la numărul de specialişti în cazul neintervenţiei. 

Tendinţele de mişcare a numărului de medici actuală şi cea modelată pentru status quo sunt expuse în 

figurile din anexă (Figura 5, Figura 6). Putem observa o îmbunătăţire a situaţiei, atât pentru numărul de 

medici, cât şi pentru numărul de personal medical mediu după începutul programului de acordare a 

facilităţilor pentru tinerii specialişti. Se atestă o descreştere mai mică numărului de specialişti medicali. 

Diferenţa dintre numărul actual al specialiştilor medicali cu studii medii şi cel estimat pentru cazul de ne-

intervenţie este mai mare decât numărul persoanelor care au absolvit cu succes programul de trei ani, 

ceia ce înseamnă că au existat şi alţi factori care au putut duce la creşterea numărului de specialişti 

angajaţi în sistemul sănătăţii. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRIi 
Deşi la momentul formulării şi aprobării politicii publice cu referire acordarea facilităţilor tinerilor 

specialişti cu studii medicale şi farmaceutice nu au fost stabilite obiective clare, în scopul evaluării, şi în 

conformitate cu politicile, şi documentele strategice existente, au fost stabilite obiectivele specifice. 

Evaluarea politicii a fost efectuată atât în baza acestor obiective, dar şi a dimensiunilor, şi a întrebărilor 

de evaluare prestabilite. În urma analizei, pot fi făcute următoarele concluzii: 

 În conformitate cu întrebările de evaluare prestabilite, putem concluziona că obiectivele 
strategice ale politicii corespund problemelor socioeconomice din societate şi necesităţilor 
grupurilor ţintă. 

 Chiar dacă se observă o uşoară ameliorare, prin reducerea descreşterii numărului de specialişti 
medici şi cu studii medicale medii în urma intervenţiei, numărul specialiştilor din domeniul 
sănătăţii este în continuă scădere. Prin urmare, impactul politicii asupra nivelului de asigurare cu 
cadre medicale poate fi considerat unul minim, iar obiectivele politicii nu au fost atinse deplin. 

 În baza datelor existente nu poate fi stabilit în ce măsură şi dacă modificarea numărului de 
specialişti din sistem se datorează în totalitate politicii în studiu. Este nevoie studierea 
aprofundată a altor factori posibili care ar putea contribui la motivarea specialiştilor să rămână 
în cadrul sistemului. 

 Nu a fost stabilit un sistem de monitorizare şi evaluare a politicii la momentul iniţial. 

 Ponderea abandonului în cadrul programului de acordare a facilităţilor a constituit în medie 
33%. 

 Dintre specialiştii contractaţi în mediul rural, 220 tineri specialişti de nivel superior şi 787 
specialişti cu studii medii au  finalizat programul de acordare a facilităţilor. Se poate estima că 
acesta este numărul maxim al beneficiarilor programului care au rămas în sistem ca urmare a 
implementării politicii. 

 Unul dintre obiectivele evaluării a fost de a identifica factorii care au avut o influenţă pozitivă 
sau negativă asupra reţinerii specialiştilor în mediul rural. Chiar daca rezultatele politicii nu au 
atins un nivel scontat, putem afirma că facilităţile acordate tinerilor specialişti au avut un impact 
pozitiv asupra reţinerii specialiştilor în mediul rural. 

 Nu există date veridice despre cheltuielile totale pentru oferirea indemnizaţiilor unice şi a 
compensaţiilor pentru chirie, energia electrica şi termică, în cadrul programului. Aceste 
cheltuieli au fost calculate estimativ în baza metodologiei existente. 
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 Impactul fiscal estimativ pentru implementarea programului pentru tineri specialişti medici 
pentru perioada 2007-2011 a constituit cca 18 mln. lei, iar pentru specialiştii cu studii medii 
medicale - 58.5 mln. lei. 

 Analiza cost-eficacitate arată că pentru a menţine în sistem un tânăr specialist medic, racolat în 
cadrul programul lansat de Ministerul Sănătăţii au fost cheltuiţi în mediu 82,517 lei, în timp ce 
costurile de menţinere in program a unui specialist cu studii medii au constituit 74,397 lei. 

 Ca şi răspuns la întrebarea de evaluare, “Sunt oare produsele şi beneficiile politicii sustenabile?”, 
putem afirma în primul rând că produsele şi beneficiile sunt foarte puţin palpabile, iar în urma 
întreruperii intervenţiei nu putem estima o continuitate sustenabilă.  

În scopul ameliorării situaţiei cu privire la nivelul de asigurare cu cadre medicale, pot fi propuse 

următoarele recomandări:  

 Este nevoie o studiere amănunţită a pieţii muncii în domeniul sănătăţii, motivării specialiştilor şi 
a factorilor care influenţează angajarea şi reţinerea lor în mediul rural, înaintea aprobării unei 
politici, care ar avea drept scop sporirea asigurării cu cadre medicale. 

 Din experienţa altor state, intervenţiile unice nu sunt sustenabile şi pot avea un efect redus, din 
motivul complexităţii factorilor existenţi. Din acest motiv, Ministerul Sănătăţii urmează să 
identifice şi alte politici posibile în acest sens. 

 Stabilirea clară a obiectivelor specifice şi instalarea unui sistem de monitorizare şi evaluare a 
noilor politici, va uşura mult procesul de evaluare şi luare a deciziilor cu privire la gradul de 
îmbunătăţire a situaţiei, dar şi a necesităţii de schimbări necesare în procesul de implementare. 

 Colaborarea intersectorială şi cea dintre autorităţile centrale şi locale, dar şi transparenţa 
decizională sporită ar duce la uşurarea calculării impactului politicilor şi evaluarea lor. 
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Anexe 

Tabelul 1 Numărul de beneficiari ai politicii (2007-2011) 

Nr. Beneficiari an I 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Tineri specialişti de nivel superior 95 27 138 60 47 367 

Tineri specialişti de nivel mediu 183 240 255 162 225 1065 

       Nr. Beneficiari an II 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Tineri specialişti de nivel superior   77 32 122 95 326 

Tineri specialişti de nivel mediu   136 227 293 232 888 

       Nr. Beneficiari an III 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Tineri specialişti de nivel superior     65 89 66 220 

Tineri specialişti de nivel mediu     123 247 417 787 

Tabelul 2 Costuri estimative de acoperire a indemnizaţiilor şi compensaţiilor pentru medici (Lei) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Costuri an I 2,315,036 657,958 3,362,894 1,462,128 1,145,334 8,943,350 

Indemnizaţie unică 1,425,000 405,000 2,070,000 900,000 705,000 5,505,000 

Compensaţii chirie 741,000 210,600 1,076,400 468,000 366,600 2,862,600 

Compensaţii energie electrică 54,036 15,358 78,494 34,128 26,734 208,750 

Compensaţii agent termic 95,000 27,000 138,000 60,000 47,000 367,000 

       Costuri an 2  1,298,898 539,802 2,057,994 1,602,536 5,499,229 

Indemnizaţie unică  577,500 240,000 915,000 712,500 2,445,000 

Compensaţii chirie  600,600 249,600 951,600 741,000 2,542,800 

Compensaţii energie electrică  43,798 18,202 69,394 54,036 185,429 

Compensaţii agent termic  77,000 32,000 122,000 95,000 326,000 

       Costuri an 3   1,096,472 1,501,323 1,113,341 3,711,136 

Indemnizaţie unică   487,500 667,500 495,000 1,650,000 

Compensaţii chirie   507,000 694,200 514,800 1,716,000 

Compensaţii energie electrică   36,972 50,623 37,541 125,136 

Compensaţii agent termic   65,000 89,000 66,000 220,000 

       Costuri Totale 2,315,036 1,956,855 4,999,168 5,021,445 3,861,210 18,153,714 

Indemnizaţie unică 1,425,000 982,500 2,797,500 2,482,500 1,912,500 9,600,000 

Compensaţii chirie 741,000 811,200 1,833,000 2,113,800 1,622,400 7,121,400 

Compensaţii energie electrică 54,036 59,155 133,668 154,145 118,310 519,314 

Compensaţii agent termic 95,000 104,000 235,000 271,000 208,000 913,000 

Tabelul 3 Costuri estimative de acoperire a indemnizaţiilor şi compensaţiilor pentru specialişti de nivel 
mediu (Lei) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Costuri an I 3,910,490 5,128,512 5,449,044 3,461,746 4,807,980 22,757,772 

Indemnizaţie unică 2,196,000 2,880,000 3,060,000 1,944,000 2,700,000 12,780,000 

Compensaţii chirie 1,427,400 1,872,000 1,989,000 1,263,600 1,755,000 8,307,000 

Compensaţii energie electrică 104,090 136,512 145,044 92,146 127,980 605,772 

Compensaţii agent termic 183,000 240,000 255,000 162,000 225,000 1,065,000 

       Costuri an 2  2,906,157 4,850,718 6,261,058 4,957,562 18,975,494 

Indemnizaţie unică  1,632,000 2,724,000 3,516,000 2,784,000 10,656,000 

Compensaţii chirie  1,060,800 1,770,600 2,285,400 1,809,600 6,926,400 
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Compensaţii energie electrică  77,357 129,118 166,658 131,962 505,094 

Compensaţii agent termic  136,000 227,000 293,000 232,000 888,000 

       Costuri an 3   2,628,362 5,278,094 8,910,790 16,817,246 

Indemnizaţie unică   1,476,000 2,964,000 5,004,000 9,444,000 

Compensaţii chirie   959,400 1,926,600 3,252,600 6,138,600 

Compensaţii energie electrică   69,962 140,494 237,190 447,646 

Compensaţii agent termic   123,000 247,000 417,000 787,000 

       Costuri Totale 3,910,490 8,034,669 12,928,124 15,000,898 18,676,331 58,550,512 

Indemnizaţie unică 2,196,000 4,512,000 7,260,000 8,424,000 10,488,000 32,880,000 

Compensaţii chirie 1,427,400 2,932,800 4,719,000 5,475,600 6,817,200 21,372,000 

Compensaţii energie electrică 104,090 213,869 344,124 399,298 497,131 1,558,512 

Compensaţii agent termic 183,000 376,000 605,000 702,000 874,000 2,740,000 

Tabelul 4 Cheltuielile pentru indemnizaţii unice raportate de către MS 

  

  

2007 2008 2009 2010 2011 Total 2007-2011 

Nr mii MDL Nr mii MDL Nr mii MDL Nr mii MDL Nr mii MDL Nr mii MDL 

Total pentru anul I 278 2,962.5 267 1,889.0 393 3,362.1 222 2,243.6 272 2,777.2 1432 13,234.4 

  Tineri specialişti de nivel superior 95 1,075.3 27 283.5 138 1,539.8 60 561.8 47 567.1 367 4,027.5 

  Tineri specialişti de nivel mediu 183 1,887.2 240 1,605.5 255 1,822.3 162 1,681.8 225 2,210.1 1065 9,206.9 

Total pentru anul II   213 1,573.8 259 2,268.9 415 2,964.1 327 3,172.3 1214 9,979.1 

  Tineri specialişti de nivel superior   77 530.4 32 388.0 122 911.3 95 1,108.3 326 2,938.0 

  Tineri specialişti de nivel mediu   136 1,043.4 227 1,880.9 293 2,052.8 232 2,064.0 888 7,041.1 

Total pentru anul III     188 1,731.7 336 2,487.4 483 2,243.4 1007 6,462.5 

  Tineri specialişti de nivel superior       65 747.7 89 517.0 66 610.4 220 1,875.1 

  Tineri specialişti de nivel mediu         123 984.0 247 1,970.4 417 1,633.0 787 4,587.4 

Total 278 2,962.5 480 3,462.8 840 7,362.7 973 7,695.1 1082 8,192.9 3653 29,676.0 

Tabelul 5 Analiza cost-eficacitate 

Tineri specialişti 
Cost (MDL) 

[C] 

Efect (Nr. Specialişti) 

[E] 

Raport cost-eficacitate 

[C/E] 

Medici 18,153,714 220 82,517 

Specialişti de nivel mediu 58,550,512 787 74,397 

Tabelul 6 Numărul medicilor în Republica Moldova pe medii de reşedinţă
*
 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 7821 7641 7085 7145 7127 7037 7054 6993 7001 

Rural
†
 4601 4488 4417 4335 4360 4294 4321 4264 4276 

Urban
‡
 3220 3153 2668 2810 2767 2743 2733 2729 2725 

Tabelul 7 Numărul personalului medical cu studii medii în Republica Moldova pe medii de reşedinţă* 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 20137 19411 18221 17910 17883 17601 17913 17912 17815 

Rural† 14616 14106 13769 13504 13301 13078 13169 13186 13143 

Urban‡ 5521 5305 4452 4406 4582 4523 4744 4726 4672 

                                                           
*
Fără instituţiile republicane şi alte ministere 

†
 Mediul rural, în scopul evaluării şi conform politicii date, este considerat teritoriul RM în afara municipiilor 

Chişinău şi Bălţi. 
‡
 Mediul urban în cazul dat este considerat municipiile Chişinău şi Bălţi. 
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Figura 1 Numărul medicilor în Republica Moldova pe medii de reşedinţă 

 

Figura 2 Numărul personalului medical cu studii medii în Republica Moldova pe medii de reşedinţă 

 

Figura 3 Numărul medicilor la 10 mii populaţie în Republica Moldova pe medii de reşedinţă* 

 

4601 4488 4417 4335 4360 4294 4321 4264 4276 

3220 3153 
2668 2810 2767 2743 2733 2729 2725 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rural Urban 

14616 14106 13769 13504 13301 13078 13169 13186 13143 

5521 
5305 

4452 4406 4582 4523 4744 4726 4672 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rural Urban 

35.0 34.8 

34.9 
35.3 35.6 35.4 35.8 35.9 36.3 

16.7 16.3 16.1 15.8 16.0 15.8 16.0 15.8 15.9 

37.5 36.7 

31.1 
32.9 32.4 31.9 31.8 31.7 31.6 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Rural Urban 



84 
 

 

Figura 4 Numărul personalului medical cu studii medii la 10 mii populaţie în Republica Moldova pe 
medii de reşedinţă 

 

Figura 5 Numărul personalului medical cu studii superioare în mediul rural (actual şi modelat în 
conformitate cu tendinţele pentru anii 2003-2007) 

 

Figura 6 Numărul personalului medical cu studii medii în mediul rural (actual şi modelat în 
conformitate cu tendinţele pentru anii 2003-2007) 
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