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Raportarea eficientă: cum să extragem 
lecții din trecut și să modelăm strategii 

pentru viitor? 

Sorin Hadârcă 
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LA CE BUN RAPORTĂM? 

Premize teoretice 
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Raportarea între mit și realitate 

Cum micșorăm 

prăpastia dintre 
mit și realitate? 

„Înainte ca să înveți 

trebuie să te dezveți” 

Robert Kiyosaki 
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Locul raportării în ciclul de politici 

Aici 

raportăm!!! 

Și totuși.. 

Monitorizăm sau 

evaluăm? 
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Diferența dintre monitorizare și evaluare 

Aici monitorizăm 
• Monitorizarea – colectarea 

continuă a informației în 

conformitate cu indicatori 

prestabiliți cu intenția de a informa 

părțile interesate despre progresul 

realizat în procesul de 

implementare a anumitor activități 

sau utilizare a mijloacelor bugetare 
– Cât de des posibil, se poate și zilnic, dar e 

OK și trimestrial 

– Nu inventăm „teoria chibritului”, ne 
focusăm pe aspecte practice și produse 

tangibile ale activității vizate 

– Ne limităm la 140 de caractere pe 

activitate 

Dincoace evaluăm 
• Evaluarea – aprecierea sistematică 

și obiectivă a unei inițiative de 

politică publică, până sau după 

implementarea acesteia, pentru a 

stabili nivelul de realizare a 

obiectivelor, eficienței activităților 

realizate, impactului și durabilității 

acestora în timp. 
– La intervale regulate de timp, suficiente 

ca activitățile să producă un anumit 

impact 

– Regula celor 3 E-uri: Ne focusăm pe 
aspecte de economie, eficiență și 

efectivitate 

– Folosim instrumente de analiză (dinamica, 
comparația, regresia) 
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Exemplu de monitorizare eficientă 
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Un pic de alchimie practică 

planificate întreprinse Plan precizat

Executat 

(cheltuieli de 

casă) 

Planificati Realizaţi 

Devieri(explicaţii)

1 2 3 4 5 6 7 8

Consolidarea mecanismului de monitorizare 

a 

actelor normative naţionale armonizate cu 

legislaţia comunitară (H.G.nr.190, din 

21.02.2007,cu privire la crearea Centrului 

de Armonizare a legislatiei) 

În vederea realizării acţiunii planificate, a fost 

efectuată expertiza de compatibilitate, cu 

emiterea declaraţiilor de compatibilitate, a 

proiectelor de acte normative  incluse în 

PNAL pentru anul 2013, precum şi a 

proiectelor de acte normative examinate în 

afara PNAL 2013. De asemenea, a fost 

monitorizat procesului de armonizare a 

legislaţiei prin întocmirea şi prezentarea în 

adresa Cancelariei de Stat a rapoartelor 

privind gradul de realizare a PNAL 2013 de 

către instituţiile responsabile, precum şi prin 

actualizarea celor două baze de date privind 

legislaţia naţională armonizată cu legislaţia UE 

şi cea a actelor UE transpuse în legislaţia 

naţională

1,618.4 1,412.3

Numărul de acte normative 

armonizate cu legislaţia 

Uniunii Europene potrivit 

Planului Naţional de 

Armonizarea a Legislaţiei 

(PNNumărul de proiecte 

de acte 

normative armonizate cu 

legislaţia Uniunii Europene 

înafara PNALAL) 

40

Menţionăm că potrivit PNAL 2013 rămîn 

restante 14 proiecte de acte normative cu 

relevanţă UE, dintre care 6 potrivit 

ultimului raport trimestrial privind 

realizarea PNAL prezentat de autorităţile 

publice, urmează a fi promovate şi, 

respectiv, prezentate Centrului pentru 

expertizare în primul semestru al anului 

2014. Or, Centrul de Armonizare a 

Legislaţiei a raportat trimestrial 

Cancelariei de Stat despre 

întirzierile/restanţele admise de autorităţile 

publice. 

De asemenea, 2 proiecte din PNAL 

2013, cu acordul Cancelariei de Stat, au 

fost excluse din acesta, iar 8 proiecte din 

domeniul transportului aerian au fost 

transferate şi inserate în PNAL 2014, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 28 

din 22 ianuarie 2014.

Instruirea personalului implicat în procesul 

de 

armonizare a legislaţiei Republicii Moldova 

cu 

legislaţia Uniunii Europene (H.G.nr.6,din 

16.02.2012, privind aprobarea Planului de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016, pilonul 7,p.7.2.4.4) 

Pe parcursul anului 2013 au fost realizate 16 

cursuri de formare specializată în domeniul 

Dreptului material al UE şi Politicilor UE 

oferite de către Institutul European de 

Administrare Publică. 
1,227.6 1,226.6

Numărul de angajaţi 

instruiţi. 

12

Asigurarea unui cadru legislativ coerent 

şi previzibil, corelat cu exigenţele 

europene în domeniu

Informaţie privind realizarea acţiunilor şi măsurilor de politică în anul 2013 pe sectorul JUSTIŢIEI

Obiective de politică pe termen 

mediu

Rezultate/indicatori de monitorizare a. 2013
Cheltuieli bugetare în anul 

2013 (mii.lei)
Acţiuni (măsuri) de politică  a. 2013

Domeniul I - Sporirea calităţii actelor normative:

Subprogramul I - Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei

JUSTIŢIA

Cum din raport 

de implementare 
obținem o 

strategie nouă? 

Variante de răspuns: 

 

A. Nimic mai simplu 

B. Cumva 

C. Nicicum 
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MODELE DE GÂNDIRE 

ANALITICĂ 

Unelte de lucru 
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Modelul de soluționare a problemelor 

McKinsey 
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Stabilește legătura cauzală 

• Infrastructura fizică a instanțelor judecătorești condiționează 

calitatea actului de justiție 

• Sarcina de dosare pe judecător influiențează rata de 

soluționare a cazurilor 

• Numărul de dosare acceptate la CEDO vorbește despre 

calitatea actului de justiție în țară 

• Calitatea actului de justiție depinde de prestația în cadrul 

formării inițiale și continui 

• Calitatea actului de justiție depinde de sistemul de apreciere a 

performanței a judecătorilor 

• Performanța procurorilor este condiționată de rata criminalității 

• Integritatea sistemului depinde de nivelul salarizării judecătorilor 
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Paharul pe jumătate plin/gol 

E multă sau e 
puțină bere în 

pahar? 

„Performanța sistemului 

judiciar este 

condiționată de sarcina 

de dosare pe judecător” 

(Înțelepciunea populară) 
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Paharul pe jumătate plin/gol 

„Rupte din context 

cifrele nu comunică 

nimic” 

(Experiență practică) 



Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in Moldova 

                                    

Criterii valabile de comparație 

În dinamică Înre țări Față de plan 

2010 2012 2014 Japonia Belgia Franța Germania Plan Efectiv 

Care este perioada 

relevantă pentru 

evaluare? 

Cum separăm merele de 

portocale? 

(selecția țărilor cu care 

putem să ne comparăm) 

În măsura în care 

indicatorii planificați 

sunt relevanți. 
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Regresia ca instrument de verificare a 

legăturii cauzale 

Corelația dintre sarcina de 
dosare și rata de soluționare a 

dosarelor 

Corelația dintre numărul de 
judecători și personal auxiliar 

în instanțe 

R² = 0.9474 
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Deficitul de materie primă 

• Din surse interne 

– Rapoartele 

– Sisteme de evidență 

• Din surse externe 

– Sondaje 

– Studii executate la comandă 

– Rapoarte internaționale (CEPEJ) 

• Pe cale sintetică 

– E.g.: Costul unui dosar = Bugetul 

sistemului judiciar/numărul de 
dosare soluționate 

• Sistem armonizat de informație 

statistică!!! 

De unde 
obținem 

informația 

analitică??? 
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SFATURI PENTRU RAPORTOR 

Unelte de lucru 
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Concluzii și recomandări 

• Fiți la curent: monitorizarea 

presupune un efort zilnic 

• Evitați șabloanele: ceea ce a 

fost valabil anul precedent 

poate că nu mai e la fel de 

valabil 

• Ideile trebuie să respire: 
comunicați concluziile în cadrul 

meselor rotunde, dezbaterilor 
publice, pe rețelele de 

socializare 

• Întrebați mai des: deficitul 

informațional dintr-o parte 

poate fi un surplus în altă parte 

• Comentarii analitice la raportul 

de implementare a CBTM 

• e-Raportare: orice proces iterativ 

poate fi automatizat. Un efort 
inițial mai mare reduce din 

povara raportării ulterioare 

• Indicatorii cheie de performanță 

(KPI): sub-programul există în 
virtutea cererii, oferta instituției 

responsabile este performanța 

• Sistemul de Management al 
Informației: adresați o cerere 

către BNS astfel încât informația 

statistică să fie disponibilă într-un 

mod sistematizat 
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Întrebări? 


