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Prioritățile pe termen mediu Sursa

Exemplu pentru Ministerul Sănătății
Reformarea sistemului de ocrotire a sănătății în 
vederea asigurării serviciilor de sănătate publică, 
medicale și farmaceutice de calitate

Programul de 
Activitate al 
Guvernului 
(Servicii publice 
de calitate)

Reducerea mortalității infantile și combaterea 
HIV/SIDA

Obiectivele de 
Dezvoltare ale 
Mileniului



Derivă din documentele de politici naționale 
(SND, Programul de Activitate al Guvernului)
Uneori și alte documente (ex. Acordul de Asociere, 

Tratate internaționale, memorandumuri)

Furnizează o direcție strategică comună
Perioada: 3 sau mai mulți ani – însă doar cele relevante 

pentru PDS!

Indică rolul autorității în sistemul mai larg



1. Identificați toate prioritățile de politici pe termen mediu din toate 
documentele, chiar dacă nu sînt astfel denumite

2. Compilați o listă și consolidați-o prin evitarea suprapunerilor și
gruparea – cu scopul de a micșora numărul priorităților

3. Prioritizați – unele sînt mai relevante pentru perioada PDS. 
 Dacă este cazul, grupați sau excludeți

4. Verificați dacă informația este suficient de clară și semnificativă



Programele sînt domeniile pe care le gestionăm 
sau în cadrul cărora activăm

Programele deja există – în Planurile Strategice 
de Cheltuieli Sectoriale ale CBTM sau în alte 
documente sectoriale (strategii, programe, 
planuri etc.)

 Altele urmează să fie regăsite în alte documente 
– nu întotdeauna există referință directă la 
denumirea de “programe” – Căutați-le



Prezente în documentele sectoriale/intersectoriale

Responsabilitatea comună a cîtorva autorități

De obicei există un “lider” – dar toți ceilalți
contribuie la fel!

Cînd sînt complexe – se divizează în subprograme



Denumirea 
Programului

Denumirea 
subprogramu

lui

Scopul 
programului/ 
subprogramu

lui

Partenerii de 
bază

Rolul 
(lider sau 
partener)

 În cazul în care programele nu au subporgrame, acest aspect urmează 
să fie exclus din tabel

 În coloniţa “rolul” autorităţii în realizarea programului urmează să fie 
indicat doar lider sau partener, în dependenţă de caz



1. Identificați programul pentru care autoritatea este “lider”, 
scopurile și sub-programele lor (dacă acestea există)

2. Identificați și prioritizați toate celelalte Programe și 
subprograme în care este prevăzută implicarea autorității. 
 Prioritizarea se face în baza gradului de implicare al autorității.

3. Identificați toți partenerii – actuali sau potențiali

4. Selectați acei parteneri/factorii interesați care sînt critici pentru 
realizarea sub(Programelor)



 Două faze într-un proces iterativ, etapizat
1) Formularea iniţială -> proiectul Obiectivelor PDS
 Rămîine pentru cîţiva ani – formularea urmează să fie foarte clară
 SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Trackable)
◦ Specific (concret)
◦ Măsurabil (bazat pe indicatori de suport)
◦ Realizabil (realistic)
◦ Relevant (pentru PDS şi pentru autoritate)
◦ Posibil de urmărit (implementarea poate fi monitorizată) 

2) Finalizarea/detalierea Obiectivelor PDS
 Strategice, dar implementabile
 Ultima oportunitate pentru verificare şi consolidare
 Alinierea cu alte aspecte ale PDS (ex. Cadrul de politici)



Exemplul Obiectivelor PDS al Ministerului 
Sănătății

Acoperirea cu vaccinări pentru copiii pînă la 2 
ani va ajunge la 95%

Majorarea anuală a cuantumului primelor de 
asigurare obligatorie de asistență medicală cu 
1 punct procentual



1.1 Identificarea şi gruparea obiectivelor în vederea
realizării Programelor

1.2 Formularea şi prioritizarea Obiectivelor PDS pentru 
fiecare program/subprogram + asigurarea formulării 
SMART

1.3 Consolidarea – utilizare a 10 întrebări de 
îndrumare!



10 întrebări de îndrumare

1. Putem noi descrie clar situaţia la momentul în care fiecare din obiectivele PDS se 
aşteaptă să fie realizate? 

2. Pot alţii să înţeleagă fiecare Obiectiv PDS aşa cum îl înţelegem noi – sau este 
necesar de a-l simplifica şi clarifica?

3. Este fiecare Obiectiv PDS SMART? 
4. Există vreu-un Obiectiv PDS “prea simplu” sau “prea ambiţios”
5. Există 2 sau mai multe obiective care se referă la aceeaşi situaţie în viitor

(suprapunere/dublare)?
6. Putem încă să grupăm careva obiective fără să le facem prea generale sau 

confuze?
7. Există şi alte obiective pe care noi sau partenerii noştri trebuie să le atingem în 

vederea realizării Priorităţilor de politici pe termen mediu? Dacă da, trebuie să le 
incorporăm în obiectivele noastre din PDS?

8. Luate împreună, Obiectivele PDS ne creează o imagine integră a ceea ce 
autoritatea urmează să facă în perioada implementării PDS? Există ceva ce 
lipseşte?

9. Luate împreună, toate Obiectivele PDS oferă o îndrumare suficient pentru 
organizarea activităţii autorităţii? 

10. Luate împreună, toate Obiectivele PDS oferă o bază suficientă pentru planificare 
anuală? 



o Responsabil – principalul “coordonator” funcția sau 
subdiviziunea (nu unicul care implementează)

o Perioada de implemetare – ani (nu termenii-limită specifici) 

Obiectivele PDS Indicatorii de 
performanţă Responsabil Perioada de 

implementare
Instrumente

/metode
Notă 

privind 
finanțarea



Ce este indicatorul de performanţă?
 Indicatorul de performanţă este un factor  sau 

variabilă cantitativă sau calitativă care oferă un mijloc 
sigur de măsurare a realizării, de reflectare a 
schimbărilor  conexe unei activități sau de suport în 
evaluarea performanţei
 Simplu: măsura pe care o utilizăm pentru identificarea 

(evaluarea) Obiectivelor PDS

Nu e un obiectiv – dar se foloseşte pentru observarea şi 
măsurarea la ce grad/nivel un obiectiv a fost realizat

Ne spune ce şi cum să observăm / raportăm/ 
măsurăm



 Iarăşi – nu sunt obiective şi urmează să fie formulate 
corespunzător

 În loc de“creşterea cu 10% a ocupării forţei de muncă” - “rata creşterii 
ocupării forţei de muncă” cu o ţintă anuală (Rezultat Anual) de 10% a
Obiectivului PDS

 Obiectivul PDS exprimă o situaţie viitoare care urmează să fie atinsă 
după o perioadă oarecare -> indicatorul arată cum noi măsurăm
progresul în realizarea acelei situaţii din viitor şi valoarea acestuia -> 
Rezultatele anuale sunt de fapt ţinte anuale .



 Diverse feluri de indicatori de performanță
 Și fiecare din ele necesită mecanisme de colectare a datelor și de 

raportare diferite
A. Direcți (putem observa schimbarea) 
B. Indirecți (avem nevoie de indicatori/mijloace pentru a afla 

dacă schimbarea a avut loc)

I Faptic (ceva s-a întîmplat sau nu)
- Ușor și nu solicită multe eforturi, nu foarte informativ/ substanțial
II Statistic (număr, procent, rată)
- Puțin mai complicat și eforturi mai multe, dar cu o relevanță mai mare
III Calitativ (schimbarea procesului sau a comportamentului) 
- Cel mai relevant – dar necesită sisteme analitice foarte complicate și 

raportare riguroasă



 Instrumente posibile:
 Elaborarea sau modificarea actelor normative, documentelor de 

politici, etc. 
 Consolidarea parteneriatelor și coordonării în cadrul Guvernului / 

Consolidarea parteneriatelor și coordonării cu serviciile 
desconcentrate / descentralizate și Organizații Non 
Guvernamentale

 Reforma administrației publice / Reforma serviciului public
 Investiții în tehnologii, infrastructură, proiecte, etc. 
 Introducerea sau modificarea funcțiilor (include de asemenea și 

lichidarea unor funcții) / Reorganizarea / modificarea structurii 
organizaționale; 

 Introducerea sau modificarea sistemelor existente de management 
(planificare și raportare, coordonare internă, monitorizare și 
evaluare, comunicare internă, etc.)



 Instrumente posibile:
 Elaborarea planurilor, programelor și proiectelor
 Investiții în tehnologiile de informare și comunicare
 Reproeictarea procesului de elaborare și implementare a 

politicilor, inclusiv mecanisme îmbunătățite de coordonare 
interministerială, luarea deciziilor, comunicare externă, 
responsabilizare și tranparență, evaluarea impactului, etc. 

 Reproiectarea prestării serviciilor, inclusiv introducerea 
standardelor și managementului calității

 Programe de instruire și dezvoltare personală, inclusiv instruirea la 
locul de muncă și vizitele de studii / sporirea capacităților, 
programe de motivare  și dinamizare a grupurilor

 Introducerea sau îmbunătățirea procedurilor în managementul 
resurselor umane (recrutare, evaluarea performanței, promovare, 
etc.) 



2.1 Incorporarea feedback-ului de la consultări
- Reformularea / modificarea proiectului Obiectivelor PDS

2.2 Consolidarea – verificaţi, verificaţi, verificaţi (şi gîndiţi)

- Să nu fie dublări / Să nu fie scăpări
- Toate bine coordonate între ele
- Toate adecvat formulate şi bazate pe o înţelegere comună



2.3 Întorceţi-vă la Cadrul de politici – re-
coordonaţi / re-formulaţi, dacă este cazul

2.4 Re-vedeţi perioada de implementare
2.5. Identificaţi responsabilităţile
2.6. Elaboraţi indicatorii de performanţă și 

instrumentele
2.7. Asiguraţi-vă că întregul tabel este 

coerenet şi consecvent



Obiectivele PDS Indicatorii de 
performanţă Responsabil Perioada de 

implementare
Instrument
e/metode

Acoperirea cu 
vaccinări pentru 
copiii pînă la 2 
ani va ajunge la 
95%

Rata acoperirii 
cu vaccinări

Direcția/secția 
...

2012-2014 Campanii 
publicitare

Majorarea anuală 
a cuantumului 
primelor de 
asigurare 
obligatorie de 
asistență 
medicală cu 1 
punct procentual

Puncte 
procentuale

Direcția/secția
...

2012-2014 Modificarea 
cadrului 
normativ



DIRECȚIA POLITICI, PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI 
ASISTENȚĂ EXTERNĂ

250 132

LIUBA CUZNEȚOVA
250 352

liuba.cuznetova@gov.md

www.rapc.gov.md , www.cancelaria.gov.md
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