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INTRODUCERE 

 

1. Planificarea strategică reprezintă o reformă majoră care necesită eforturi 

substanțiale din partea tuturor autorităților administrației publice centrale. 

Programul de dezvoltare strategică (PDS) al autorității reprezintă principalul 

document de planificare managerială și strategică a activității în cadrul 

autorității, instrument care va fi utilizat în procesul de planificare a politicilor 

și a bugetului, atît la nivel instituțional, cît și la nivel național. 

 

2. Prezenta metodologie constituie un document de ordin general care descrie 

modalitatea de planificare strategică a activității autorității administrației 

publice centrale, stabilește definițiile, rolul, structura și conținutul de bază, 

procedurile și etapele de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică a 

autorităților administrației publice centrale (AAPC), cît și a modalității de 

elaborare a acestora. Detaliile ce țin de modalitatea optimă de organizare a 

procesului, diverse exemple pentru fiecare din componentele PDS, forme-

standard și texte-standard vor fi prezentate în Ghidul pentru elaborarea PDS.  

 

3. Această Metodologie a fost elaborată de către Direcţia politici, planificare 

strategică și asistență externă (DPPSAE) din cadrul Cancelariei de Stat (CS) în 

colaborare cu toate autoritățile administrației publice centrale.  

 

4. Scopul acestui document metodologic este de a asigura interacțiunea între 

procesul de planificare strategică la nivelul autorităților administrației publice 

centrale și procesul de planificare strategică la nivel național/sectorial și 

intersectorial. Totodată, este foarte important ca toate autoritățile, care 

elaborează PDS, să aibă aceeași abordare, structura documentelor să fie 

aceeași și să existe o corelare între programele de dezvoltare strategică ale 

diferitor autorități. 

 

5. În cazul în care se modifică sistemul integrat de planificare strategică la nivel 

de Guvern, Metodologia respectivă urmează a fi adusă în concordanță cu 

acesta, pentru a asigura corelarea ulterioară între aceste două sisteme 

interdependente. 

 

6. Principalele obiective ale Metodologiei respective sînt următoarele: 

 Stabilirea locului și rolului PDS în sistemul de planificare strategică; 

 Stabilirea unei înțelegeri unitare privind componentele obligatorii ale 

PDS, semnificația și scopul acestora;  

 Asigurarea unui îndrumar pentru funcționari publici în domeniul 

planificării strategice la nivelul AAPC; 
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 Sugerarea modalității privind organizarea instituțională a procesului de 

elaborare a PDS; 

 Asigurarea bazei pentru elaborarea Ghidului privind elaborarea 

Programelor de Dezvoltare Strategică; 
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I. LOCUL ȘI ROLUL PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE 

STRATEGICĂ ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE PLANIFICARE 

STRATEGICĂ 

Ce este Programul de Dezvoltare Strategică? 

7. Sistemul de planificare strategică al Republicii Moldova este compus din 

multe documente strategice la nivel naţional, sectorial și intersectorial – toate 

conţinînd obiective pe care autoritățile APC trebuie să le atingă.  

 

8. Cu toate acestea, la nivelul autorităților lipsește un document intern care ar 

reflecta cum acestea participă în realizarea priorităților de politici din 

documentele strategice naționale/sectoriale/intersectoriale și a misiunii sale și 

cum își dezvoltă capacitățile în vederea îmbunătățirii performanței sale în 

activitate.  

 

9. Programul de Dezvoltare Strategică a autorității este documentul de bază al 

acesteia, care: 

- descrie direcţia viitoare a unei instituţii și se axează pe prioritățile de politici 

pe termen mediu 

- planifică pe termen mediu activitatea instituției, descriind cum vor fi 

realizate obiectivele stipulate în documentele strategice 

naționale/sectoriale/intersectoriale de care autoritatea este responsabilă; 

- reflectă lacunele în ceea ce priveşte capacităţile autorității în baza unei 

evaluări comprehensive a acestora;  

- planifică activităţile necesare pentru dezvoltarea capacităților autorității; 

- servește un instrument de responsabilizare și de comunicare atît pe intern 

pentru personalul autorității cît și pe extern. 

 

10. Cu alte cuvinte, Programul de Dezvoltare Strategică reflectă valoarea adăugată 

a autorității în realizarea priorităților naționale și programelor sectoriale și 

poate fi utilizat de către conducerea autorității ca un instrument de 

management. Acest document trebuie să reflecte punctul de vedere intern al 

autorității – modul în care autoritatea va contribui la realizarea priorităților de 

politici și obiectivelor stipulate în documentele de politici naționale și 

sectoriale/intersectoriale.  

 

11. Astfel, PDSul urmează să devină documentul de identitate a autorității, 

documentul central de la care să derive planul anual al autorității și care va 

servi drept bază pentru toate sistemele de management a autorității 

(coordonare, comunicare, planificare, monitorizare și evaluare, control etc.). 

Scopul acestui document ar fi dublu: (i) instrument de planificare/prioritizare a 

obiectivelor la nivelul autorității și (ii) instrument de management pentru 

autoritate. 
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Care este interacțiunea PDS cu alte documente de politici și strategice ale 

țării? 

 

12. Este foarte important ca prioritățile de politici pe termen mediu aprobate prin 

alte documente strategice să fie prioritizate între ele, transformîndu-se în 

documentele interne ale autorităților pentru a planifica cum se vor atinge 

aceste priorități de politici, prin intermediul căror instrumente și cu ajutorul 

căror instituții, identificînd în același timp rolul autorității. 

 

13. Pe de o parte PDSul în relație cu documentele de planificare strategică 

naționale/sectoriale și intersectoriale este documentul care explică care va fi 

rolul și aportul autorității la realizarea acestora și prin utilizarea căror mijloace 

se vor atinge obiectivele și prioritățile stipulate în ele. Pe de altă parte, acesta 

reprezintă o contribuție concretă pentru planificarea pe termen mediu a 

activității Guvernului.  

 

14. Totodată, PDSul trebuie să includă și alte angajamente și obligațiuni ale 

autorității, care fie constituie parte componentă a misiunii autorității, sînt 

stipulate în diferite tratate/acte/documente internaționale (inclusiv cele ce 

derivă din documentele UE), dar nu se regăsesc din diverse motive în 

documentele de politici naționale/sectoriale/intersectoriale. 

 

15. Deci, PDSul trebuie să acopere un spectru mai larg de obiective, nu doar 

prioritățile oficiale ale Guvernului, dar și cele care reprezintă obiective de 

realizare a misiunii autorității. Totodată, numărul acestor obiective non-

prioritare urmează să fie limitat cît de mult posibil. 

 

16. În relația cu Cadrul de Buget pe Termen Mediu, Programele de Dezvoltare 

Strategică se intersectează mai mult la nivelul Planurilor Strategice de 

Cheltuieli Sectoriale, în special la componenta ”Dezvoltarea politicii și 

managementul” sectorului atunci cînd se planifică acțiuni de dezvoltare a 

capacităților cu acoperire din bugetul de stat. 

 

17. Legătura între PDS, Strategia Națională de Dezvoltare (noul document de 

planificare strategică), CBTM şi alte documente de politici, cît și cu instituțiile 

din subordine, este expusă în schema de mai jos. 
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18. Astfel, toate documentele de politici existente la nivel 

național/sectorial/intersectorial servesc drept o contribuție de bază pentru 

identificarea priorităților de politici pe termen mediu și a scopurilor 

programelor sectoriale, în baza cărora vor fi formulate obiectivele specifice 

ale PDS (ale autorității). 

 

Care este corelația cu PDSurile altorautorități? 
 

19. Obiectivele instituțiilor din subordinea autorității la fel urmează să fie 

reflectate în PDS. Totodată, PDSul autorității va trebui să reflecte legătura cu 

scopul programelor/subprogramelor și cu obiectivele PDS ale altor autorități 

care activează în același sector sau sînt responsabile de aspecte de politici 

similare.  

 

20. În cazul în care realizarea unui program/subprogram sau obiectiv implică 

activitatea altor AAPC, și face parte din PDSurile lor, această legătură va 

trebui indicată explicit pentru a identifica clar responsabilitățile diverselor 

autorități în realizarea programului/subprogramului sectorial.  

 

21. Astfel, atingerea scopului unui program este posibilă doar în cazul unui 

parteneriat strîns între mai multe autorități. PDSul urmează să reflecte 

autoritățile-partenere și modul în care acestea sînt implicate în parteneriat și 

contribuie la atingerea scopului programului, prin realizarea obiectivelor sale 

individuale din PDS. 

 

  

Documente de 
politici strategice 

naționale/ sectoriale 

Alte angajamente și 
obligațiuni 

 
 

CBTM/ 
 

Planuri de 
cheltuieli 
strategice 

sectoriale 
PDS AAPC 

Instituții subordonate 

Priorități de politici 
și obiective 

Coordonarea costurilor 

Instituții subordonate 
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II. PERIOADA DE PLANIFICARE A PDS 

22. În vederea asigurării unei continuități în activitatea autorităților administrației 

publice centrale, PDS-ul autorității planifică activitatea autorității pentru o 

perioadă de 4 ani. Acest document este unul fix, care nu necesită elaborarea 

lui în fiecare an, ci doar modificarea în caz de necesitate.  

23. Pentru planificarea operațională se vor utiliza Planurile anuale de activitate ale 

autorității. Astfel, planurile anuale de activitate ale autorității administrative 

centrale vor reflecta acțiunile concrete de realizare a PDS, constituind, 

totodată, și instrumentul de monitorizare și evaluare al acestuia. 

24. Astfel, PDSul urmează a fi modificat doar în cazul în care Raportul de 

evaluare anuală a activității autorității fie modificarea substanțială a 

priorităților de politici la nivel național va impune necesitatea unor modificări 

la nivel de priorități și obiective ale autorității din PDS.  

III. DESCRIEREA COMPONENTELOR OBLIGATORII ALE PDS 

 

25. PDS va avea următoarea structură: 

- Introducere (text standardizat cu referire la scopul PDS și legăturii 

acestuia cu alte documente de politici); 

Situația curentă 

- Misiunea autorității; 

- Descrierea profilului autorității (organigrama, bugetul, portofoliul 

subdiviziunilor interne, statele de personal etc.); 

- Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și riscuri) care 

influențează activitatea instituției; 

Cadrul de politici 

- Prioritățile de politici pe termen mediu (preluate din documentele de 

politici aprobate la nivel național și sectorial/intersectorial); 

- Programele și subprogramele (domeniile de activitate 

sectoriale/intersectoriale) de care este responsabilă sau la care contribuie 

autoritatea și scopul acestora; 

Obiectivele PDS 

- Obiectivele PDS care țin de responsabilitatea autorității, stabilind 

indicatorii de performanță, responsabilii, instrumentele de realizare a 

obiectivelor și perioada de realizare a acestora; 

 

Evaluarea și dezvoltarea capacităților 
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- Sumarul evaluării capacităților, indicînd necesitățile prioritare de 

capacități;  

- Programul de dezvoltare a capacităților, reflectînd principalele activități 

pentru suplinirea necesarului de capacități; 

Aspecte de implementare  

- Sistemul de monitorizare și evaluare. 
 

 

26. Grafic structura PDS urmează să fie reprezentată în felul următor: 

  

 

3.1. MISIUNE 

27. Declarația de misiune este o frază scurtă care identifică rolul autorității în 

sistemul administrației publice, precum și rezumatul analitic al funcțiilor și 

responsabilităților de bază ale acesteia. 

28. Misiunea urmează să reflecte ”scopul existenței” autorității și, indirect, să 

indice factorii interesați primari (lienți, parteneri etc.) și principalele produse 

ale acesteia. 

 

29. Așadar, misiunea urmează să răspundă la următoarele întrebări: ”cine sîntem 

ca organizație?”, ”ce facem?”, ”pentru cine facem?” și ”cum o facem?”. 

 

MISIUNEA AAPC  

 

Programul 1: Scopul 

Obiectivul 

PDS 1.1 

Obiectivul  

PDS 1.2 

Obiectivul 

PDS x 

Programul 2: Scopul 

Obiectivul 

PDS 2.1 

Obiectivul 

PDS 2.2 

Obiectivul 

PDS x 

Prioritatea pe 

termen mediu  

Prioritatea pe 

termen mediu 

Prioritatea pe 

termen mediu 

 

Programul de dezvoltare a capacităților în 

baza evaluării acestora 
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30. Misiunea urmează a fi identică cu cea statuată în actele normative în vigoare 

(regulamentul de funcționare și organizare a autorității). 

 

31. Totodată, declarația de misiune nu este un scop sau obiectiv în sine și nu este 

cazul de a stabili indicatori de performanță/monitorizare sau de a raporta 

privind implementarea acesteia. 
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3.2. PROFILUL AUTORITĂȚII 

32. Profilul autorității este o informație cu privire la caracteristicile de bază ale 

acestei instituții.  

33. În acest capitol se descrie autoritatea din punct de vedere a structurii 

organizaționale și funcționale: 

- Organigrama internă autorității și organigrama ce include instituțiile din 

subordine și alți parteneri de bază; 

- Bugetul și informația cu privire la personal; 

- Portofoliul/misiunea subdiviziunilor interne ale autorității și a instituțiilor 

din subordine; 

- Lista instituțiilor din subordine. 

 

34. Modalitatea de prezentare a informației din acest capitol urmează să fie 

standardizată pentru toate AAPC în baza modelului (tabelelor) propus de 

Ghidul de elaborare a PDS.  

3.3. ANALIZA SWOT 

35. SWOT reprezintă o analiză succintă a situației interne și externe, punînd 

accent pe punctele forte, punctele slabe și oportunitățile și amenințările care au 

un impact asupra realizării obiectivelor din PDS și asupra performanței 

generale ale autorității. 

 

36. Prima parte a cuvîntului SWOT, şi anume SW, se referă la identificarea 

punctelor forte şi slabe interne ale organizaţiei, care au un impact direct asupra 

realizării obiectivelor din PDS și asupra performanței generale ale autorității. 

 

37. A doua parte a cuvîntului SWOT, şi anume OT, se referă la identificarea 

factorilor externi asupra cărora autoritatea nu deține control deplin, dar care 

fie contribuie la fie împiedică realizarea obiectivelor din PDS și, respectiv, 

influențează pozitiv sau negativ performanţa autorităţii. 

 

38. Un beneficiu adiţional al analizei SWOT este abordarea participativă care stă 

la baza acesteia (de regulă analiza SWOT se face în cadrul unui atelier scurt, 

la nivel intern), care la fel facilitează discuţiile, exprimarea opiniilor şi 

stimulează sinceritatea. 
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3.4. PRIORITĂȚILE DE POLITICI PE TERMEN MEDIU 

39. Prioritățile de politici pe termen mediu sînt obiectivele strategice prezentate în 

documentele de politici naționale/sectoriale/intersectoriale care indică un 

cadru mai larg al politicilor și modul în care se planifică alocarea resurselor. 

40. Se evidenţiază angajamentele de politici din Programul de activitate a 

Guvernului, Strategia Naţională de Dezvoltare (sau oricare alt document nou 

de planificare strategică la nivel național) şi din alte documente de politici 

strategice naţionale sectoriale și intersectoriale din aria de responsabilitate a 

autorităţii.  

41. În cazul în care nici o prioritate relevantă pentru autoritate nu a fost stipulată 

în documentele de politici naționale/sectoriale/intersectoriale, autoritatea va 

identifica prioritățile, reieșind din misiunea, funcțiile de bază ale acesteia 

și/sau alte documente (ex. Acordurile internaționale, inclusiv cele cu UE).  

 

3.5. PROGRAME  

42. Programul (sau subprogramul) acoperă un domeniu de activitate al autorității 

și care include în sine un ansamblu de obiective și activități ce pot fi realizate 

la nivel sectorial doar cu implicarea mai multor instituții și în parteneriat cu 

organizațiile non-guvernamentale.  

43. Scopul unui program reflectă efectele scontate finale ale politicii pe care o 

autoritate încearcă să le atingă prin realizarea acestuia în colaborare cu alte 

autorități din același sector.  

44. Acest capitol al PDS va reflecta pe scurt informația despre 

programele/subprogramele din aria de competență a autorității și principalele 

scopuri ale acestora, explicînd totodată parteneriatele implicate în atingerea 

lor, după efectuarea analizei factorilor implicați.  

45. Scopul programului care va fi inclus în PDS trebuie să corespundă cu cel 

inclus în CBTM (Planurile strategice de cheltuieli sectoriale). 

46. În cazul autorității care este responsabilă de realizarea 

programului/subprogramului (cu rol de lider) se menționează instituțiile 

implicate și se descrie pe scurt rolul fiecărei din ele în realizarea 

programului/subprogramului. 

47. În cazul autorității care are doar un rol separat în realizarea unui 

program/subprogram se menționează instituția responsabilă de acesta (cu rol 
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de lider) și se descrie pe scurt rolul său în realizarea întregului 

program/subprogram. 

48. Programele trebuie să conțină scopuri clare și să divizeze responsabilitățile și 

rolurile fiecărei autorități/instituții implicate în realizarea acestora. În cazul în 

care există probleme cu divizarea rolurilor diferitor autorități în 

implementarea unor programe/subprograme, se apelează la Grupurile 

sectoriale CBTM responsabile de respectivul domeniu de politică și se 

divizează clar responsabilitățile în cadrul parteneriatelor între diferite 

autorități/instituții relevante.  

3.6. OBIECTIVELE PDS 

49. Fiecare program/subprogram, aflat în responsabilitatea autorității, poate fi în 

continuare dezagregat în obiective concrete ale autorității (Obiectivele PDS).  

50. Obiectivele PDS constituie niște sub-scopuri și exprimă într-o formă mai 

concretă scopul programului, reprezentînd declaraţii ale realizărilor planificate 

şi rezultatelor scontate, măsurabile pentru o anumită perioadă de timp prin 

intermediul cărora autoritatea contribuie la realizarea priorităților și 

obiectivelor naționale, sectoriale și intersectoriale. 

51. În special, scopurile programelor devin operaționale prin obiective. Realizarea 

deplină a scopului unui program poate să se producă doar după ce toate 

obiectivele PDS ale autorităților implicate în realizare sînt atinse. Obiectivele 

urmează a fi formulate într-o manieră SMART (specifice, măsurabile, 

realizabile, realiste şi încadrate în timp), care să permită monitorizarea şi 

evaluarea lor ulterioară. 

52. Fiecare obiectiv al PDS se va descrie mai detaliat, enumerînd indicatorii de 

performanță, responsabilul de realizare (subdiviziunea internă), perioada de 

realizare și instrumentele/metodele care se vor utiliza pentru realizarea 

obiectivului respectiv. Descrierea obiectivelor se va face  conform unui tabel 

standardizat, prezentat în Ghidul cu privire la elaborarea PDS.  

53. Este important de reținut că urmează a fi identificate și descrise doar 

obiectivele de care autoritatea este responsabilă (inclusiv cele care se referă la 

instituțiile din subordine, dar formulate din perspectiva autorității).  

54. Atunci cînd se detaliază un obiectiv ce ține de competența unei instituții din 

subordine, autoritatea va atrage în special atenția și va planifica 

instrumentele/metodele pe care aceasta, de sinestătător, le va utiliza pentru a 
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se asigura că realizarea obiectivului respectiv va fi efectuată în termen și 

indicatorul de performanță va fi atins.  

55. Indicatorii de performanță urmează să fie stabiliți doar la nivelul obiectivelor 

PDS pentru a evita dublările cu monitorizarea și evaluarea priorităților de 

politici pe termen mediu și scopurilor programului, care sînt parte componentă 

a altor documente strategice. 

56. Activitățile detaliate și rezultatele anuale scontate relevante pentru 

implementarea PDS nu vor fi incluse în PDS – în schimb acestea urmează 

să fie reflectate în Planurile anuale de acțiuni ale AAPC.  



Proiect 29 noiembrie 2010 

15 

 

3.7. EVALUAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR 

 

57. Capacitățile sînt resursele abilităţile sau deprinderile persoanelor, 

organizaţiilor şi întregului sistem administrativ/guvernamental necesare pentru 

a atinge obiectivele într-o manieră eficientă, eficace şi durabilă. 

58. Abordarea conceptuală generală faţă de evaluarea și dezvoltarea capacităţilor 

este prezentată mai jos: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Evaluarea capacităţilor se bazează pe comparaţia între capacitatea existentă şi 

cea necesară în viitor pentru realizarea Obiectivelor PDS. Aceasta se 

efectuează după stabilirea obiectivelor PDS, accentul punîndu-se pe 

capacitățile de care avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete 

şi în perioada de timp stabilită pentru realizarea acestor obiective. Acestea sînt 

numite necesarul de capacități – capacități de care noi la moment nu 

dispunem, dar de care avem nevoie pentru a fi capabili să atingem Obiectivele 

PDS mai eficient. 

 

60. Evaluarea capacităţilor va fi efectuată la trei nivele de bază: 

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

socio-politice; 

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

procese; 

- Nivel individual (intern): abilităţi individuale şi de echipă, competenţe, 

experienţă, cunoştinţe etc. 

 

61. Cu toate acestea, o evaluare nu poate niciodată acoperi toate trei nivele în 

aceeaşi măsură. În ceea ce priveşte elaborarea PDS, accentul se va pune pe 

nivelul organizaţional, dar fără a neglija nivelul de sistem şi pe cel individual. 

 

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

3. NECESARUL: 

ce lipseşte? 

(capacity assessment) 

4. Programul de dezvoltare 
a capacităţilor 

(cum ajungem acolo?) 
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62. Rezultatele evaluării capacităților vor fi sumarizate și incluse în PDS. 

Modalitatea de desfășurare a procesului de evaluare a capacităților în scopul 

elaborării PDS se prezintă în Ghidul cu privire la elaborarea PDS. 

 

63. Ca urmare a evaluării capacităților și a identificării necesarului de capacități 

pentru fiecare obiectiv al PDS, se elaborează un Program de dezvoltare al 

acestora. Scopul unui astfel de program va fi în asigurarea că capacitățile-lipsă 

sînt dobîndite şi dezvoltate, punînd un accent deosebit pe: 

- Eficienţă - atingerea obiectivelor stabilite cu resurse minime; 

- Eficacitate - concentrarea pe priorităţi, cele mai importante lucruri care 

trebuie realizate pentru a atinge obiectivele; 

- Sustenablitate - abilitatea de a asigura durabilitatea impactului obiectivelor 

atinse. 

64. Cu alte cuvinte programul de dezvoltare al capacităților reprezintă un set de 

măsuri corelate care va reflecta cum (prin intermediul căror măsuri) se vor 

dezvolta capacitățile autorității cu resurse minime, focusîndu-se pe priorități și 

asigurînd sustenabilitate.  

 

65. Acest document va fi parte componentă a PDS și va conține prioritizarea 

capacităților și a măsurilor de dezvoltare a acestora. Totodată, acest document 

va reflecta legătura cu proiectele de dezvoltare a capacităților care derulează 

sau care se planifică pe viitor.  

 

66. Acțiunile detaliate specifice pentru anul viitor de dezvoltare a capacităților vor 

fi reflectate în Planul anual al autorității. 

 

3.8. MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

67. Acest capitol al PDS va descrie instrumentele și procedurile care vor fi 

utilizate la monitorizarea, evaluarea şi raportarea rezultatelor implementării 

Programului de Dezvoltare Strategică. Monitorizarea și evaluarea se va baza 

pe indicatorii de perfomrantsa a Obiectivelor din PDS, dar se va focusa pe 

rezultatele și activitățile concrete prezentate în planul anual al autorității. 

Monitorizarea și evaluarea trebuie să indice progresului şi eşecurile, cît și 

măsurile corective. Capitolul respectiv va fi la fel standardizat. 

 



Proiect 29 noiembrie 2010 

17 

 

IV.  ORGANIZAREA PROCESULUI DE ELABORARE A PDS  

68. Organizarea procesului de elaborare a PDS, în conformitate cu această 

metodologie, urmează să se bazeze pe următoarele principii: 

- Timp suficient pentru elaborarea unui document calitativ (8-10 luni); 

- Timp suficient pentru organizarea consultărilor interne și externe 

(abordare participativă); 

- Abordare pe etape – fiecare etapă explicată și discutată/testată separat; 

- Instruiri adiționale și suport pentru funcționarii publici din autorități. 

 

69. La etapa de elaborare a PDS, Cancelaria de Stat urmează să acorde suportul 

metodologic continuu, în vederea: 

- asigurării înțelegerii comune și aplicării adecvate a Metodologiei de 

elaborare a PDS din partea tuturor autorităților publice centrale; 

- testării Metodologiei PDS la fiecare etapă de elaborare a PDS și, 

modificarea ei, în caz de necesitate; 

- soluționării prompte a problemelor ce pot apărea în procesul de elaborare 

a PDS; 

- asigurării corelării PDS cu alte documente strategice 

naționale/sectoriale/intersectoriale și excluderii divergențelor cu alte 

PDSuri ale autorităților implicate în același sector. 

 

70. În fiecare autoritate publică, prin ordinul şefului autorităţii respective, va fi 

creat un Grup de planificare. Grupul de planificare va fi responsabil de 

elaborarea Programului de Dezvoltare Strategică şi va fi alcătuit din: 

 ministru/viceministru/adjunctul directorului general, responsabil pentru 

planificarea strategică în cadrul autorităţii respective (şeful Grupului de 

lucru);  

 reprezentantul Direcției politici, planificare strategică și asistență externă 

din Cancelaria de Stat; 

 şeful direcţiei/secţiei de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor sau, 

după caz, o poziţie echivalentă

 (şef adjunct al Grupului de planificare);  

 directorii direcţiilor generale sau, după caz, şefii de direcţii şi/sau de 

secţii;  

                                                           
 În cazul în care o asemenea subdiviziune nu există în cadrul autorităţii, sarcinile respective vor fi 

preluate de o altă subdiviziune interioară sau de un funcţionar public numit în acest scop de către şeful 

autorităţii. 
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 reprezentanţi ai proiectelor relevante de asistenţă tehnică, in caz de 

necesitate;  

 managerii-şefi de întreprinderi, instituţii subordonate şi organizaţii. 

 

71. Principalele funcţii ale Grupului de planificare vor fi:  

 supravegherea şi coordonarea întregului proces de elaborare a PDS;  

 asigurarea elaborării în timp și calitative a Programului de Dezvoltare 

Strategică și a Planului anual al autorității. 

 

72. Responsabilităţile fiecărui membru al Grupului de planificare vor fi stabilite 

simultan cu aprobarea nominală a membrilor acestuia. Periodicitatea în care 

Grupul de planificare se va convoca va fi inclusă în ordinul șefului autorității. 

 

73. Procesul de elaborare a PDS în autorităţi va fi divizat în următoarele etape: 

 

Etapa 1 

 crearea Grupului de planificare; 

 Prima instruire organizată de Cancelaria de Stat; 

 Aprobarea planului de acțiuni pentru elaborarea PDS al Grupului de 

planificare; 

 Elaborarea următoarelor capitole din PDS: Misiune, Profilul autorității 

și Analiza SWOT; 

 Consultări cu Cancelaria de Stat și aprobarea finală a proiectelor 

capitolelor de către Grupul de planificare; 

Etapa 2 

 A doua instruire organizată de Cancelaria de Stat; 

 Elaborarea capitolelor: „Prioritățile de politici pe termen mediu”,  

„Programe” și stabilirea inițială a obiectivelor; 

 Consultarea cu alte autorități interesate și cu Cancelaria de stat în 

cadrul unor ateliere consultative; 

 Aprobarea capitolelor de către Grupul de planificare din autoritate; 

Etapa 3 
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 A treia instruire organizată de Cancelaria de Stat; 

 Detalierea Obiectivelor PDS;  

 Consultarea cu Cancelaria de Stat și aprobarea capitolelor de către 

Grupul de planificare; 

Etapa 4 

 A patra instruire organizată de Cancelaria de Stat; 

 Desfășurarea evaluării capacităților pentru identificarea necesității de 

capacități pentru fiecare obiectiv și elaborarea unui sumar al 

constatărilor de bază;  

 Elaborarea Programului de Dezvoltare a Capacităților; 

 Consultarea cu Cancelaria de Stat și aprobarea capitolelor de către 

Grupul de planificare; 

Etapa 5 

 Consultarea proiectului final al PDS cu DPPSAE și alți factori de 

decizie/interesați; 

 Aprobarea de către Colegiul autorității a Programului de Dezvoltare 

Strategică a AAPC; lansarea și mediatizarea acestuia (inclusiv prin 

plasarea PDSului pe pagina web a autorității);  

 elaborarea planului anual de activitate a autorității pentru primul an de 

implementare a PDS.  

 

74. Direcţia/secţia de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în cadrul 

autorităţilor (sau direcţia/secţia cu funcţii similare) va juca rolul principal în 

activitatea Grupului de planificare, asigurînd elaborarea agendelor şi 

întocmirea proceselor-verbale, colectarea informaţiei şi a datelor necesare 

pentru şedinţele respective.  

 

Procedura de coordonare și aprobare 

75. Responsabil pentru planificarea strategică a activității autorităților 

administrației publice centrale este Ministrul de stat, care, prin intermediul 

DPPSAE din cadrul Cancelariei de Stat, coordonează procesul de elaborare a 

programelor de dezvoltare strategică prin: 
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  ajustarea metodologiei de elaborare a PDS, în caz de necesitate; 

  oferirea instruirilor și a suportului metodologic autorităților; 

  asigurarea consecvenței și coordonării PDSurilor între autorități; 

  avizarea proiectelor capitolelor PDS și a Programului de Dezvoltare 

Strategică în întregime. 

 

76. Cancelaria de Stat (DPPSAE) va examina aspectele inter-sectoriale și vor 

asigura corelarea între SND (sau oricare alt document național de planificare 

strategică), CBTM şi alte documente strategice naționale, sectoriale și 

intersectoriale cu Programele de Dezvoltare Strategică.  

77. Doar cu avizarea DPPSAE și acceptul Ministrului de Stat, PDS se înaintează 

în ședința colegiului autorității spre aprobare finală şi se publică pe pagina 

web oficială a autorităţii publice centrale. 

78. În cazul necesității introducerii unor modificări în Programul de Dezvoltare 

Strategică al autorității, acestea urmează să fie coordonate cu Cancelaria de 

Stat, Ministrul de Stat și aprobate prin ulterior prin Decizia colegiului 

autorității. 

V. SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE AL PDS  

 

79. Reorientarea către un management de performanță presupune ca activitatea 

autorităților să fie evaluată în funcție de performanțele acestora. Acest efort 

implică utilizarea indicatorilor de performanță, care permit evaluarea 

progresului realizat efectiv în comparație cu obiectivele și indicatorii stabiliți 

anterior. 

80. PDSurile vor fi monitorizate și evaluate în baza obiectivelor PDS și a 

indicatorilor de performanță stabiliți și aceasta va fi nu altceva decît 

monitorizarea și evaluarea ordinară a AAPC. Documentele de monitorizare și 

evaluare ale PDS/AAPC vor fi aprobate de coducătorul autorității și transmise 

Cancelariei de Stat în termenele stabilite. Ghidul cu privire la elaborarea PDS 

va include instrucțiuni detaliate și forme standardizate pentru monitorizare și 

evaluare.   

81. PDSurile vor fi implementate prin intermediul Planurilor anuale ale AAPC. 

Aceste planuri vor utiliza obiectivele stipulate în PDS, în baza cărora, vor fi 

formulate acțiunile și rezultate anuale concrete. Planurile anuale vor constitui 
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instrumentul principal pentru organizarea activității AAPC la nivel operațional 

și baza pentru monitorizarea și evaluarea anuală a PDS/AAPC.  

82. Monitorizarea PDS/AAPC va fi un process continuu de evaluare a progresului 

obținut pe parcursul implementării Planului anual. Monitorizarea va urmări 

respectarea Planului anual (și indirect a PDSului) și va identifica cauzele 

eventualelor insuccese, cît și va propune acțiunile corective necesare pentru 

îmbunătățirea performanței operaționale. Monitorizarea va trebui să confirme 

că anumite activități anuale se realizează și că ele produc rezultatele scontate – 

sau, dacă este cazul, sugerează măsurile corective ce urmează să fie 

întreprinse. 

83. Pentru monitorizarea activității autorității se vor utiliza sistemele interne, deja 

existente, de monitorizare. Astfel, în dependență de autoritate sistemul de 

monitorizare poate diferenția și include rapoarte/raportare trimestrială, lunară 

sau chiar săptămînală.  

84. Evaluarea poate fi efectuată numai după ce o perioadă anumită de 

implementare se finalizează și vor fi 3 tipuri de evaluări. Instrucțiunile 

detaliate și explicațiile de rigoare vor fi incluse în Ghidul privind elaborarea 

PDS. 

85. Primul tip de evaluare a PDS/AAPC este Raportul Anual de evaluare, elaborat 

de AAPC în baza planurilor anuale de acțiuni, prin intermediul autoevaluării. 

Astfel, primul tip de evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică va fi de 

fapt evaluarea anuală ordinară a AAPC. În conformitate cu performanța atinsă 

în anul precedent și în baza obiectivelor prevăzute în PDS, auoritățile vor 

elabora Planuri anuale pentru perioada ulterioară.    

86. Evaluarea anuală poate de asemenea identifica necesitatea eventualelor 

schimbări ale PDS. Totuși, modificările anuale nu pot fi substanțiale și nu pot 

modifica considerabil programul – scopul lor va fi să asigure ca unele aspecte 

ale obiectivelor din PDS (astfel ca termenele limită sau indicatorii) să fie 

modificate pentru a reflecta mediul actual de politici și necesități. 

87. Al doilea tip de document de evaluare a PDS/AAPC va fi elaborat în ultimul 

(al patrulea) an de implementare al PDS și va rezulta în Raportul de evaluare 

finală. Scopul acestuia este în prezentarea informației necesare pentru 

definitivarea PDSului pentru perioada următoare de planificare. 
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88. Raportul de evaluare finală va fi coordonat cu Ministrul de Stat și aprobat de 

colegiul autorității odată cu proiectul noului PDS. Raportul de evaluare finală 

va fi audiat în ședința de Guvern.  

89. Al treilea tip de evaluare nu este regulată – aceasta va fi efectuată numai în 

cazul unor schimbări majore în planurile Guvernamentale și documentele de 

politici de tipul SNDului, Programului de activitate al Guvernului, strategiile 

sectoriale etc.  

90. Odată ce monitorizarea și evaluarea PDS este efectuată ca parte integrantă a 

managementului AAPC, ele pot fi realizate cu succes doar în cazul în care 

sistemul intern de raportare furnizează informația necesară. Monitorizarea și 

evaluarea trebuie să se bazeze pe rapoarte interne, în cazul în care acestea 

există, moitorizarea și evaluarea nu va consuma mult timp. 

91. Monitorizarea și evaluarea solicită capacități suficiente pentru a fi corect 

efectuată. Prin urmare, Cancelaria de Stat va efectua instruiri pentru 

persoanele responsabile de monitorizarea și evaluarea autorității și va furniza 

suport metodologic și de consiliere continuu.     
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VI.  RISCURILE ȘI MĂSURILE DE MITIGARE 

 

92. Riscurile majore ce pot împiedica procesul de elaborare a PDS ar putea fi de 

ordin atît politic, organizatoric, cît și conceptual: 

1). Instabilitatea politică sau lipsa voinței politice pentru introducerea 

planificării strategice la nivelul autorităților. 

Este foarte important ca elaborarea PDSurilor să fie susținută de voința politică, 

deoarece ele urmează să reprezinte instrumentul managerial de bază pentru 

conducerea autorităților și, totodată, bază pentru planificarea activității 

autorității. 

În vederea asigurării voinței politice, se recomandă organizarea conferinței de 

lansare și a seminarelor cu participarea conducerii de vîrf în vederea explicării 

rolului Programelor de Dezvoltare Strategică în sistemul de planificare 

strategică a Guvernului și a locului lor în sistemul de gestionare a autorității. 

2). Lipsa suportului din partea funcționarilor publici, fiind influențați de 

practica mai puțin pozitivă a PDIurilor din 2008 și a complexității 

metodologiei PDS. 

Metodologia de elaborare a PDS trebuie să fie pe larg promovată și explicată 

adecvat în autorități, pentru a ne asigura de perceperea corectă a noii abordări în 

planificarea strategică instituțională și de suportul funcționarilor publici în acest 

proces.  

Așadar, urmează să fie organizate instruiri periodice și consultări suficiente 

pentru explicarea fiecărei etape în detaliu și soluționarea oricăror probleme ce 

pot apărea pe parcurs. 

Totodată, aceste documente urmează să asigure balanța între flexibilitate și 

consecvență – cu alte cuvinte, să asigure suficientă oportunitate pentru ajustarea 

PDSurilor la mediul schimbător, asigurînd totodată continuitatea direcțiilor 

strategice ale PDSului.  

Astfel, noua abordare a PDSurilor urmează să fie înțeleasă, percepută corect și 

preluată de către sistemele de management ale autorităților pentru a realiza 

planificarea strategică și operațională în cadrul autorității doar în baza 

PDSurilor și Planurilor anuale. 
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3). PDSul nu va fi integrat pe deplin în sistemul de planificare strategică a 

Guvernului și va constitui un document în plus fără o valoare adăugată 

pentru activitatea autorităților. 

PDS urmează să fie integrat în procesul de planificare a politicilor și planificare 

a bugetului, atît în timp, cît și din punct de vedere al cadrului metodologic. 

Astfel, documentul nou de planificare strategică la nivel național ar trebui să 

determine priorități și direcții strategice pe termen mediu și lung, fiind mai 

puțin detaliat și mai comprehensiv. Iar obiectivele și instrumentele de realizare 

a acestora urmează să fie detaliate în PDSuri de către AAPC.   

În cazul în care sistemul de planificare strategică al Guvernului se modifică, 

Metodologia respectivă ar putea să necesite ajustare ulterioară.  

5). Lipsa timpului suficient acordat pentru elaborarea PDS poate afecta 

calitatea acestuia. 

Pentru elaborarea calitativă a PDS, în conformitate cu această metodologie, 

urmează să fie acordat cel putin 8-10 luni. 

6). Lipsa motivației DAMEPurilor, ca coordonatori ai procesului de 

elaborare a PDS în autorități, de a depune un efort considerabil pentru 

organizarea acestui proces 

În vederea sporirii motivației din partea DAMEPurilor și, astfel, susținerii 

procesului de elaborare și implemntare PDS, ar fi necesare investiții în rețeaua 

operațională și interactivă a DAMEPurilor. 

 

 

 


