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Aspecte propuse spre discuție 

astăzi 

 

 Cadrul instituțional și legal 

 Implementare și practici existente  

 Constatări, bune practici & provocări 

  Recomandări și căi de urmat.  

 Întrebări și comentarii 

 

 



Retrospectivă asupra evoluției 

 Revizuire a legislației naționale relevante, hotărîrilor 
Guvernului și metodologiei 

 Întîlniri cu Direcția Cancelariei de Stat, DAMEP ale MJ & 
MMed, Secretariatul AIR 

 Directorul Executiv a Asociației Investitorilor Străini (ONG) 
și Vice-Președinte al Grupului de lucru 

 Membul Grupului de lucru pentru Justiție și Drepturile 
Omului (ONG) al Consiliului Național pentru Participare  

 Revizuirea documentelor privind bunele practici în UE, 
țările OECD din lume 

 Discuții cu experții Proiectului 

 



Unde suntem? 

 

 În ceea ce privește: 

 Cadrul instituțional 

 Legi, decizii și ghidul 

 Implementare și practici 

 Studii de caz 



Cadrul instituțional 

• DAMEP în ministere și autorități independente au 
responsibilități inițiale pentru Ex-ante și AIR 

• Secția analiza politicilor publice a Cancelariei de Stat 
coordonează ex-ante 

• Secretariatul AIR coordonează AIR-urile pentru 
sectorul activității de întreprinzător 

 MJ coordonează monitorizarea și evaluarea 
legislației 

 Actorii interesați & informația relevantă identificate de 
ministere și ex-ante 

 Suport oferit de Consiliul Național pentru Participare 
și Comisia Națională 

 



Cadrul Legal și baza de activitate 
 Legile Nr. 780, 235 și proiectul Legii privind actele normative 

 Ghidul metodologic privind Ex-ante din 2009, care nu este 

obligatoriu 

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1230 cu privire la aprobarea 

Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de 

monitorizare a eficienţei actului de reglementare (AIR în domeniul 

activității de întreprinzător) 

 Hotărîrea Guvernului Nr.1429 privind Comisia Națională și GL, 

asistate de Secretariatul AIR 

 Hotărîrea Guvernul Nr. 1181 privind monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei 

 Hotărîrea Guvernul Nr. 11 cu privire la crearea Consiliului Naţional 

pentru Participare 

 Legea Nr. 239 privind transparenţa în procesul decizional 

 



Implementarea Ex-ante  
 Este voluntară și nu obligatorie, controlată de guvern 

 Nu există ghiduri cu excepția Metodologiei Ex-ante din 2009 

 Este inițiată și condusă de Secția Cancelariei de Stat. Ministerele sînt 
invitate de a veni cu propuneri 

 Ministerele și Secția stabilesc în comun prioritățile și domeniile 

 Ministerele lucrează asupra ei și se stabilesc Grupuri de lucru 

 Actorii interesați sînt identificați de ministere și Secție. Consiliul Național 
pentru Participare poate fi notificat pentru consultații.  

 Resursele umane sînt limitate (10 persoane) și nu există ghiduri și 
instrumente standard.  

 Ex-ante a fost aplicată pentru 35 politici publice și se aplică pentru alte 15 
în proces de elaborare 

 Studii de caz privind Ex-ante în domeniile Penitenciar și cogenerare în 
energetică  

 



Implementarea și practici privind AIR 
 Este obligatorie conform Legii Nr. 780 și Legii Nr. 235. 

 Este inițiată de ministerele și autoritățile centrale relevante 

 Activează Grupul de lucru, stabilit prin Hotărîrea Guvernului Nr.1429 

 Începînd cu anul 2008, au fost elaborate proceduri clare, Grupul se 
întrunește fiecare miercuri, ședințele și documentele sînt difuzate 
publicului 

 Secretariatul AIR urmează să monitorizeze respectarea cerințelor de 
ministere și să contribuie la ridicarea capacităților acestora, dar nu 
dispune de capacități le necesare. 

 Grupul este finanțat de donatori. Guvernul nu bugetează activitatea lui 

 Este în insuficiență de resurse și suprasolicitat. Lucreayă 5 experți și 
primește 2-4 AIR fiecare săptămînă și alte opinii informale 

 Hotărîrea Guvernului Nr.1230 nu este obligatorie pentru autoritățile locale 

 Nu există ghiduri, ”liste de control” sau instrumente pentru AIR 

 AIR poate fi influiențată de schimbarea guvernării politice  

 



Unde vrem să mergem 
 

 

Constatări, bune practici & provocări 

  

 



Importanța ex-ante și AIR 

 Reprezintă un proces de analiză sistematică a impactului 

posibil urmere intervențiilor autorităților publice 

 Sînt de ajutor pentru luarea deciziilor conștiente și informate 

și evaluarea alegerilor în politici 

 Au devenit larg răspîndite printre țările OECD 

 Constitue un rezultat al Planului de Acțiuni al CE pentru o 

Reglementare mai bună 

 Este o responsabilitate comună a CE și Statelor Membre să 

aibă o transpunere efectivă a Directivelor și Regulamentelor 

 Constituie ajutor pentru respectarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității 

 



Bunele practici în lume 

 Nu există o formă specifică prescrisă de CE 

 CE preferă două etape: Preliminară și Extinsă  

 MB are trei etape : inițială, parțială și deplină 

 Irlanda are analiza preliminară și deplină a impactului 

 Franța a dezvoltat metodologie ex-ante pentru măsurarea 

costurilor pentru business și administrare 

 Olanda are Analiza Efectelor asupra Business-lui 

 Abordarea în ”doi pași” este utilă pentru țările cu resurse 

umane și tehnice reduse 



Excepții 
  Irlanda – Legile și regulamentele privind bugetul și 

finanțele publice, starea de urgență, domeniul penal, 
taxele și impozitele.  

 Dacă reglementarea consolidează legile existente și 
nu se introduc modificări, AIR nu e necesară. 

 Dacă legislația rezultă direct din decizia instanței de 
judecată și nu există marjă de discreție pentru 
opțiuni alternative (specific sistemelor common law) 

 Dacă legislația rezultă direct din cerințele unui tratat 
internațional prezentat spre ratificare, dar care a fost 
deja semnat.  

 Toate excepțile se comunică către autoritatea 
centrală pentru AIR în termen de 10 zile. 

 



 Provocări pentru Moldova  
 Implementarea substanțială și lagunele de capacitate 

 Insuficiență de direcție strategică, consistență, previzibilitate, sinergie, 

convergență și eficiență 

 Autoritate legală și forță obligatorie neadecvate. 

 Coordonare și legături limitate dintre ex-ante, AIR și monitorizare și 

evaluare 

 Sistemul este deseori mai degrabă condus de o persoană decît bazat pe 

reguli 

 Cunoștințe limitate și scepticism privind Ex-ante și AIR ale ministerelor și 

autorităților independente  

 Suport instituțional și personal capabil staff insuficiente 

 Insuficiență de capacități în Secretariat, Secția responsabilă de Ex-ante a 

Cancelariei de Stat și DAMEP pentru a face față vitezei de muncă 



 AIR și ex-ante deseori se suprapun. Uneori ex-ante este 
utilizată ca instrument de evitare a AIR. Ex-ante a apărut 
pentru a redresa slăbiciunea AIR 

 AIR apare mai structurat. Ex-ante dispne de mai puține 
verificări și balanțe. Este dominată de guvern. 

 Lipsa unui mecanism clar pentru determinarea faptului dacă 
reglementarea propusă afectează activitatea de antreprenor 

 Secretariatul AIR nu are suport politic, resursele și 
capacitățile sale nu sînt întreținute de guvern 

 Nu există un plan durabil pentru AIR. 

 Grupul de lucru nu are stimuli pentru a participa și contribui. 

 Nu există ghiduri privind selectarea experților Secretariatului 
AIR  

 Lipsa unor ghiduri privind prioritizarea politicilor pentru ex-
ante 

 Training-urile în domeniul Ex-ante sînt preponderent teoretice 
decît practice 



 Nu există o evaluare deplină privind armonizarea 

 Autoritățile locale încă sînt înafara sistemului 

 Lipsa unor ghiduri privind conflictul de interese în ex-ante și 
AIR 

 Lipsa unor ghiduri și instrumente privind monitorizarea și 
evaluarea 

 Hotărîrea Guvernului Nr. 1181 aplicată slab și fără 
consecințe 

 Absența unor ghiduri și coduri privind petrecerea 
consultărilor și comunicarea cu cetățenii 

 Reflectarea neadecvată a intereselor consumatorilor 

 Lipsa informațiilor, cercetărilor și probelor robuste 

 Lipsa unor abilități, instrumente și ghiduri standard privind 
evaluarea costurilor și beneficiilor 

 



 Consiliul Național nu are stimuli și suport din partea guvernului 

 Este finanțat de Fundația Est Europeană. Din aprilie, acesta nu 
dispune de fonduri și mandatul acestuia este expirat. Nu există 
un plan pentru durabilitatea lui. 

 Consiliul Național pentru Participare nu funcționează. Nu 
dispune de resurse și este doar cu titlu consultativ 

 CNP duce lipsă de capacități, uneori opiniile sale se ignoră, nu 
este oferit un feedback privind opiniile CNP și nu se duce un 
dialog consistent cu CNP 

 ONG sînt selectate în mod netransparent 

 Nu există monitorizare a Legii privind Transparența decizională. 
CNP nu dispune de ghiduri, instrumente și șabloane standard. 

 CNP assită la ședințele Guvernului. Uneori Prim-Ministrul poate 
exprima nemulțumire dacă opinia CNP nu este luată în 
considerație 



 
 

Unde mergem de aici? 
 

 

 

 Recomandări și căi de urmat 

 



Relevanța Ex-ante și RIA pentru 

Moldova 

 Este timpul potrivit. Lumea este aproape de a ajungerea unor noi 
realizări-:2015. Anul 2015 este un punct de trecere important în 
dezvoltare. El semnifică atît sfîrșitul cît și începutul unui drum spre 
o lume mai bună pentru toți. 

 Nu se referă la UE sau alți donatori. Este despre Moldova. 
Dispune de potențial pentru a îmbunătăți performanțele economice 

 Necesitatea schimbărilor în substanță: stabilirea de obiective 
independente pentru ca procesele legate de PPP și AIR să fie 
deschise, responsabile, participative și coerente cu ținte 
măsurabile și progresiste. 

 Integrarea principiilor de transparență, responsabilitate și 
participare la toate etapele PPP și AIR 

 Investirea din plin în resursele umane 

 

 



Recomandări 

 Conducerea trebuie să stabilească angajamente clare 
și direcții de lungă durată pentru evaluarea impactului 

 Stabilirea unui sistem integrat, armonizarea treptată a 
AIR și Ex-ante pentru a evita dublarea și 
suprapunerea. 

 A stabili obligativitatea PPP, AIR și M&E prin lege 
organică.  

 Institurea unui sistem consistent, previzibil și responsabil 
pentru ministere, parlament și beneficiari 

 Examinarea posibilității de a introduce evaluarea 
impactului în două etape. Noua lege ameliorează 
aceasta. 

 Flexibilitate și potrivirea remediilor cu riscurile  

 



 Întărirea autorității de supraveghere a MJ, Secției 
ex-ante și Secretariatului AIR cu consecințe 
pentru ministerele neascultătoare 

 Examinarea posibilității unei autorități centrale 
pentru supraveghere în vederea integrării și 
consistenței în practică 

 Introducerea evaluării impactului pentru 
Directivele și reglementări semnificative ale UE 
înainte de decide implementarea lor 

 Coduri și ghiduri privind consultări inclusive și 
semnificative 

 Ghiduri privind modul de identificare, prevenire, 
gestionare și soluționare a situațiilor privind 
conflicte de interese 

 



 Sistem robust de generare, păstrare și colectare a 
informației în ministerele de specialitate 

 Alcarea mai multor resurse pentru colectarea, 
exactitatea și utilizarea ușoară a informației 

 Alcarea resurselor umane și materiale adecvate 
pentru dezvoltarea capacităților de expertiză locale 

 Crearea unei echipe capabile de evaluarea impactului 
în toate ministerele 

 Programe de traininguri pentru ridicarea capacităților 
în rîndul autorităților de reglementare și cetățenilor 

 Aplicarea Ex-ante and AIR reglementărilor existente și 
procesului de ”ghilotină”. 



 A face M&E independentă de planificarea 
strategică și politici și planuri de implementare  

 Dezvoltarea ghidurilor clare și inclusive  privind 
analiza costurilor și beneficiilor. Este o activitate 
foarte intensă de prelucrare a informațiilor 

 Crearea unui cadru practic de referență și 
revederea substanțială structurii existente 

 Practicarea documentării, capitalizării și utilizării 

 Privirea Ex-ante și AIR ca pe o sursă consistentă 
de învățare 

 Introducerea treptată a Ex-ante și AIR 
preliminare online 

 Aplicarea abordării bazate pe performanță 



Proiectul Legii privind Actele Normative 

 Este un pas înainte și ameliorează majoritatea 
provocărilor.  

 Impune ca obligatorii ex-ante, AIR și M&E 

 Introduce conceptele documentelor de politici 
(art.21), studiului științific preliminar (art.24), 
Ex-ante și AIR 

 Studiul științific (art.24) conduce spre 
parcurgerea ex-ante sau AIR 

 Rezultatul ex-ante este un document de politici 
pentru susținerea legii și note explicative 
(art.25).  

 



Cu toate acestea: 

 Legea nu spune nimic despre ex-ante în legătură cu 

Directivele UE și Reglementările semnificative 

 Ex-ante și AIR sînt încă activități separate. Sînt 

necesare trimiteri și sinergie pentru evitarea dublărilor 

 Sînt necesare legături puternice între ex-ante, AIR și 

M&E. M&E verifică succesul AIR și Ex-ante 

 Toate reglementările au impact asupra societății. Ex-

ante și AIR necesită același proces de consultări 

extinse, dialog și participare pentru a respecta 

principiile UE pentru reglementări mai bune 

 Procesul ex-ante solicită ghiduri și instrumente 

suplimentare 

 



Sumar  

 Maximizarea angajamentelor politice 

 Distribuirea clară a mandatului legal și responsabilității  

 Alocarea resurselor umane și financiare adecvate  

 Instruirea robustă a ministerelor de specialitate 

 Utilizarea metodelor analitice consistente, dar flexibile 

 Dezvoltarea și implementarea metodelor de colectare a datelor 

 Dirijarea eforturilor PPP & AIR 

 Integrarea PPP de la bun început în procesul de elaborare a politicilor 

 Comunicarea rezultatelor pentru public 

 Implicarea cît mai extinsă a publicului prin dialog deschis 

 Aplicarea lor la Reglementările și politicile existente și cele noi 

 Dezvoltarea aplicării practice a documentării, capitalizării și utilizării 



Cuvinte de final 
 Evaluarea impactului are potențial de a îmbunătăți performanțele 

economice 

 Începeți cu pași mici 

 Întîi focusați-vă asupra PPP și reglementărilor importante 

 Sistem deschis și transparent 

 Țintiți sus dar fiți flexibili 

 Ministerele de specialitate trebuie să elaboreze PPP & AIR 

 Căutați să aveți expertiză în procesul revizuire și monitorizare în 
guvernarea centrală 

 În final, fiți răbdători și perseverenți. Crearea unei structuri analitice solicită 
timp. Este un proces viu și continuu 

 Nu vă opriți din a învăța lecțiile din experiențe anterioare și perfecționare 

 



ÎNTREBĂRI ȘI COMENTARII 



 

   Zafar Gondal 

 Director al Institutului pentru Legislație Durabilă, Londra 

 www.sustainablelaw.net  

 zafargondal@sustainablelaw.net  

 zafargondal63@gmail.com 

 www.linkedin.com/in/zafargondal 
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