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Comisia Europeană

INTRODUCERE
Reforma administraţiei publice este fundamentală pentru procesul de integrare în Uniunea
Europeană
O administrație publică funcțională reprezintă o precondiție pentru o guvernare democratică transparentă
și efectivă. Servind drept temelie pentru funcționarea unui stat, aceasta determină abilitatea unui guvern de
a oferi servicii publice și de a stimula competitivitatea și dezvoltarea țării. Administrația publică mai joacă și
un rol fundamental în procesul de integrare europeană (IE) prin facilitarea implementării reformelor
cruciale și organizării unui dialog eficient cu Uniunea Europeană (UE) cu privire la aderare. Astfel, criteriile
de extindere UE recunosc și accentuează necesitatea de a edifica o administrație publică națională cu
capacitatea de a respecta principiile de bună administrare și de a transpune și implementa în mod efectiv
acquis-ul comunitar.
Comisia Europeană (CE) și-a fortificat accentul pe reforma administrației publice (RAP) prin relevarea a șase
probleme cheie ale reformei și integrarea mai chibzuită a reformei1 în procesul de extindere prin
intermediul Grupurilor Speciale privind RAP și a legăturilor mai strânse cu procesul de negociere a aderării.
Cele șase domenii cheie de reformare stabilite de CE formează baza Principiilor Administrației Publice,
conform celor descrise mai jos.

Scopul şi focalizarea Principiilor Administraţiei Publice
Principiile definesc ce implică buna guvernare în practică și relevă principalele cerințe, care urmează să fie
respectate de țări pe parcursul procesului de integrare UE. Principiile mai implică și un cadru de monitorizare
pentru facilitarea analizei regulate a progresului obținut în aplicarea Principiilor și stabilirea reperelor pentru
țară.
Conceptul de ”bună administrare” a fost definit în mod progresiv de țările UE și este inclus în Carta
drepturilor fundamentale a UE2. Noțiunea de ”Spațiu Administrativ European” a fost introdusă de SIGMA în
19993. Aceasta include astfel de componente ca fiabilitate, predictibilitate, responsabilitate și transparență,
cât și competență tehnică și managerială, capacitate organizațională, sustenabilitate financiară și
participarea cetățenilor.
Deși criteriile generale de bună guvernare sunt universale, aceste Principii sunt menite pentru țările care
urmează calea aderării UE și beneficiază de asistență UE prin intermediul Instrumentului de Asistență Preaderare (IPA). Cerințele acquis-ului comunitar, cât și alte îndrumări și instrucțiuni UE, reprezintă fundamentul
Principiilor în domeniile în care este implementat acquis-ul. În alte domenii, Principiile derivă din standardele
și cerințele internaționale, cât și din bunele practici ale statelor membre UE și/sau țărilor Organizației
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În calitate de reper minim de bună administrare, țările
urmează să asigure conformarea cu aceste Principii fundamentale.

1

2

3

”Strategia Extinderii şi Principalele Provocări 2014-2015”, Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul European Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor: COM (2014) 700 final,
8.10.2014 Brussels.
Articolul 41. Dreptul la bună administrare. (1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele
sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi
agenţiilor Uniunii. Acest drept include: dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri
individuale care ar putea să îi aducă atingere; dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu
respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial; obligaţia
administraţiei de a-şi motiva deciziile.
Principiile Europene pentru Administraţia Publică, Documentele SIGMA; Nr. 27, Publicaţia OCDE.
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În fiecare țară, atenția Guvernului acordată unui anumit Principiu poate varia în dependență de structura
guvernării, cultura administrativă, provocările cheie specifice țării și rezultatele reformelor anterioare.
Astfel, acest cadru facilitează constituirea unui set coerent de cerințe în toate țările, oferind și flexibilitate la
nivel de țară întru determinarea provocărilor și obiectivelor RAP.
Principiile cuprind domeniul sectorului public numit ”administrație de stat”. Denumirea dată este pe larg
utilizată în țările din Balcanii de Vest, indicând cele două elemente ale domeniului de acoperire:
“administrația publică” și “nivelul de stat (național sau central)”. Principiile mai cuprind și organele
constituționale independente, cât și Parlamentul și sistemul judiciar, în ceea ce privește împuternicirile
acestora de supraveghere și de control asupra administrației de stat.
Măsura în care o anumită țară candidat sau potențial candidat pune în aplicare Principiile date servește
drept indiciu al capacității administrației publice naționale a țării în cauză să implementeze efectiv acquis-ul
comunitar, în conformitate cu criteriile definite de Consiliul European în Copenhaga (1993) și Madrid (1995).

Cadrul analitic şi cel de monitorizare
Principiile sunt complementate de un cadru de monitorizare, care oferă posibilitatea de a urmări progresul
realizat între timp în ceea ce privește dezvoltarea administrației publice. Cadrul de monitorizare include atât
indicatori cantitativi, cât și calitativi, axându-se pe implementarea reformelor și rezultatelor ulterioare, adică
pe modul în care administrația funcționează în practică. Indicatorii calitativi măsoară maturitatea
componentelor relevante ale administrației publice pe o scară de la 1 (cel mai mic rezultat) la 5 (cel mai
înalt rezultat), analizând progresului unei țări în ceea ce privește aplicarea Principiilor. Definițiile exacte ale
punctajelor indicatorilor calitativi vor fi publicate împreună cu evaluarea anuală OCDE/SIGMA în 2015.
Indicatorii cantitativi analizează și măsoară rezultatele și produsele sistemului de guvernare.
Cadrul analitic este descris pentru fiecare Principiu în parte, incluzând definirea abordării metodologice și
enumerarea surselor informaționale care sunt utilizate pentru analiza și colectarea datelor.
Dovezile și datele necesare pentru monitorizare sunt colectate în procesul de evaluare anuală a RAP
realizate de SIGMA. Pe lângă indicatorii elaborați de SIGMA, cadrul de monitorizare mai utilizează, ori de
câte ori este relevant, și indicatori recunoscuți pe plan internațional (de ex. indicatori ai Băncii Mondiale și
Forumului Economic Mondial).
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Capitolul 1

Cadrul strategic al Reformei Administrației Publice

CADRUL STRATEGIC AL REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Atingerea standardului necesar al administrației publice implică un șir de reforme în multe domenii de
politici și administrație. Dacă sunt planificate și implementate în mod fragmentat și ad-hoc, reformele ar
putea să nu inducă rezultatele scontate de transformare a sistemului de guvernare și funcționare
generală a administrației publice. Pentru obținerea rezultatelor dorite, este necesar ca Guvernul să
ghideze și să coordoneze implementarea unei viziuni generale a reformei și a obiectivelor prioritare. Din
aceste considerente, este absolut important ca reformele administrației publice să fie abordate în mod
coerent și consecvent, convenindu-se asupra unei agende de reformare din perspectiva întregului
guvern.
Reforma Administrației Publice (RAP) reprezintă unul din cele mai importante domenii de reformare pe
orizontală, deoarece oferă un cadru pentru implementarea altor politici în țară. Astfel RAP înregistrează
un nivel egal de importanță pentru statele membre UE, țările candidat și potențiali candidați, permițând
edificarea unui sistem care să ofere o temelie fermă pentru implementarea acquis-ului comunitar.
Ţările se dezvoltă cu un ritm diferit și înregistrează diferențe în ceea ce privește cultura de guvernare și
abordarea pentru implementarea reformelor administrației publice. Totuși, unele Principii sunt
universale, fiind aplicate în toate țările și formând fundamentul Principiilor Administrației Publice.
Cerințele cheie de “conducere a reformei” și “sistemul de management funcțional” reprezintă nucleul
politicii RAP și sunt esențiale pentru implementarea de facto a reformei. Următorul capitol definește cinci
principii pentru cadrul strategic al RAP.

CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Conducerea reformei administraţiei publice este stabilită şi cadrul strategic oferă o
bază pentru implementarea activităţilor prioritare şi consecvente ale reformei în corespundere cu
circumstanţele financiare ale Guvernului.
Principiul 1: Guvernul a elaborat și aprobat o agendă efectivă a reformei administrației publice, care
abordează provocările cheie.
Principiul 2: Reforma administrației publice este implementată în modul corespunzător; țintele de
rezultat ale reformei sunt fixate și monitorizate în mod regulat.
Principiul 3: Sustenabilitatea financiară a reformei administrației publice este asigurată.
Cerinţa cheie: Managementul reformei administraţiei publice facilitează ghidarea şi dirijarea
reformelor, determină responsabilitatea pentru implementare şi asigură administrarea profesionistă
necesară pentru implementarea reformei.
Principiul 4: Reforma administrației publice dispune de structuri robuste și operaționale de coordonare
atât la nivel politic, cât și administrativ pentru a direcționa și gestiona procesul de proiectare și
implementare a reformei.
Principiul 5: O instituție lider își asumă responsabilitatea și deține capacitatea de a gestiona procesul
reformei; instituțiile implicate dețin responsabilități clare și capacități reale de implementare a
reformei.
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Cerinţa cheie: Asumarea conducerii reformei administraţiei publice este stabilită şi cadrul
strategic oferă o bază pentru implementarea activităţilor prioritare şi consecvente ale reformei
în corespundere cu circumstanţele financiare ale Guvernului.
Factorul decisiv în implementarea unei politici ține de nivelul de conducere a reformei la nivel politic
și/sau la cel mai înalt nivel administrativ. Implementarea cu succes a RAP necesită ca factorii cheie de
decizie a țării să partajeze o înțelegere comună – și un angajament colectiv – a scopului reformei propuse,
precum și o voință de a dezvolta o administrație publică care să funcționeze eficient, drept o precondiție
pentru realizarea altor angajamente de politici asumate față de cetățeni, companii și parteneri externi.
Pe lângă conducerea oficială și ministerială de nivel înalt, RAP mai are nevoie de documente de
planificare strategică, care să ofere o foaie clară de parcurs pentru implementarea politicilor individuale.
Aceste documente de planificare urmează să transpună declarațiile politice prioritare în obiective clare,
să stabilească indicatori de performanță pentru a măsura nivelul de realizare a acestora, să desemneze
acțiuni și instituții responsabile de realizarea acestora, să aloce resursele necesare și să ofere altă
informație pentru implementarea agendei de reformare. De îndată ce documentele de planificare sunt
elaborate, implementarea acestora urmează să fie susținută cu surse adecvate de finanțare, iar progresul
general în realizarea reformei va fi monitorizat în baza datelor privind indicatorii de performanță
identificați.

Principiul 1: Guvernul a elaborat şi aprobat o agendă efectivă a reformei administraţiei
publice, care abordează provocările cheie.
1. Există o viziune coerentă privind reforma administrației publice, care este partajată de actorii
cheie, incluzând provocările, obiectivele și pașii cheie necesari pentru îmbunătățirea lucrurilor.
2. Reforma administrației publice este identificată drept prioritate în toate documentele de planificare
pe termen mediu (Programul de Activitate al Guvernului, Declarația Primului Ministru, cadrul
bugetar pe termen mediu și declarația priorităților Guvernului).
3. Aria de cuprindere a documentelor de planificare a reformei administrației publice este completă
și acoperă toate domeniile necesare de reformare; reformele în diverse domenii sunt clar corelate.
4. Obiectivele și pașii identificați în documentele de planificare sunt consistenți totalmente cu
declarațiile de priorități ale Guvernului.
5. Obiectivele reformei administrației publice și pașii majori întru realizarea acestora sunt aplicați în
mod consistent, fiind menționați și în alte documente de planificare care sunt relevante pentru
implementarea politicii în cauză (de ex. strategiile și planurile de integrare europeană).
6. Unul sau mai multe documente de planificare adoptate la nivel de Guvern stabilesc în mod clar
planurile de implementare pentru reforma administrației publice, ca un tot întreg, sau pentru
diferite părți ale reformei administrației publice.
7. Documentele de planificare a reformei administrației publice includ reforme cheie și activități de
dezvoltare, evitând includerea activităților zilnice și celor în derulare care nu induc îmbunătățiri.
8. Pentru a asigura adoptarea reformei administrației publice, documentele de planificare conțin toată
informația necesară: obiective de politici și indicatori de performanță, acțiuni și costuri, instituții
responsabile, termeni de implementare, cerințe de monitorizare și evaluare.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă de ordin calitativ și se bazează pe interviuri cu oficialii de cel mai
înalt rang de la nivelul politic și administrativ al administrației publice, în combinație cu analiza
documentelor:


Analiza legislației din perspectiva unui sistem de planificare care să determine ce tipuri de
documente sunt obligatorii sau voluntare, precum și ierarhia generală a documentelor de
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planificare. Aceasta va induce o înțelegere atât a cerințelor formale, cât și a situației curente în
domeniul RAP.
Interviuri cu miniștrii relevanți și oficialii de rang înalt pentru a determina nivelul de prioritate al
RAP. Solicitați referințe la documentele majore ale Guvernului care recunosc RAP drept o
prioritate. Mai întrebați și despre obiectivele concrete ale RAP și pașii majori necesari pentru
implementarea obiectivelor date, și comparați cu declarațiile din documentele majore ale
Guvernului.
Încercați să dezvăluiți pe parcursul interviului și toate argumentele de suport (de ex. deciziile
vizând resursele, cazurile când RAP s-a discutat la cele mai înalte nivele de luare a deciziilor,
hotărârile majore de reformare sau legile și regulamentele adoptate), care susțin RAP drept o
prioritate a Guvernului.
Interviuri cu oficialii responsabili de gestionarea și coordonarea RAP pentru a obține informații
privind cerințele formale pentru documentele de planificare, cât și o listă a documentelor de
planificare privind politica RAP, precum și procedurile de elaborare a acestora. Acest pas
reprezintă un punct de intrare pentru analizele ulterioare.
Analizați principalele documente de planificare, care stabilesc prioritățile Guvernului, pentru a
găsi mențiunile despre RAP, obiectivele acesteia și activitățile cheie de implementare.
Comparați aceste constatări cu declarațiile factorilor cheie de decizii.
Orientați analiza documentelor spre două aspecte – a) mențiuni privind obiectivele și
principalii pași ai RAP; b) consistența obiectivelor și principalilor pași în cele mai importante
documente de planificare ale Guvernului.
Analizând documentele de planificare, evaluați calitatea informației, prin astfel de aspecte cum
sunt claritatea, structura și caracterul explicit. Susțineți această analiză cu exemple extrase din
anumite documente de planificare.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legislația primară și secundară privind sistemul de planificare într-o anumită țară, cât și
documentele de planificare pe termen lung, mediu și scurt ale Guvernului;
interviuri cu miniștri și oficiali de rang înalt din instituțiile guvernamentale implicate în
implementarea RAP;
interviuri cu oficialii instituțiilor implicate în dirijarea și coordonarea RAP, cât și cu, cel puțin, doi
manageri din instituțiile care implementează părți ale RAP;
interviuri cu circa trei actori neguvernamentali care monitorizează implementarea întregii RAP
sau a unei părți a acesteia;
revizuiri și evaluări externe ale RAP, totalmente sau parțial, din partea organizațiilor internaționale
și/sau proiectelor de asistență tehnică;
programele de activitate ale Guvernului, declarația Primului Ministru, cadrul bugetar pe termen
mediu (CBTM) și declarația priorităților Guvernului sau documente similare (dacă există), care
definesc domeniile prioritare ale Guvernului;
documentele de planificare strategică și operațională care acoperă problemele RAP;
date cu privire la finanțarea diverselor părți ale RAP.

Indicatori


4

Proporția documentelor de planificare centrală care expun obiectivele și prioritățile RAP în mod
uniform și coerent4.

Documentele de planificare centrală sunt: Programul de Activitate al Guvernului; Declaraţia Primului Ministru;
Strategia Naţională de Dezvoltare; CBTM; Declaraţia priorităţilor Guvernului. Proporţia este calculată în baza
analizei documentelor. În primul rând se calculează numărul total de documente cheie de planificare ale
Guvernului în baza rezultatelor cartografierii documentelor. În al doilea rând, obiectivele politicii RAP şi paşii
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Cota activităților de dezvoltare și reformelor administrației publice în numărul total de activități
din documentele de planificare RAP5.
Măsura în care este realizat scopul documentelor de planificare centrală a RAP.

Principiul 2: Reforma administraţiei publice este implementată în modul corespunzător;
ţintele reformei sunt fixate şi monitorizate în mod regulat.
1. Obiectivele și țintele reformei sunt fixate în documentele de planificare.
2. Documentele de planificare care transpun politica guvernamentală privind administrația publică
prevăd un set de indicatori de performanță (aliniați obiectivelor) care monitorizează progresul de
implementare sau eșecul reformei.
3. Indicatorii de performanță sunt măsurabili, relevanți obiectivelor și susțin aranjamentele de
responsabilitate existente între instituții și managerii responsabili.
4. Un sistem de colectare a datelor pentru toți indicatorii identificați, care sunt utilizați în reforma
administrației publice, oferă miniștrilor și oficialilor date corecte și la timp.
5. Rapoartele de progres privind reforma administrației publice sunt realizate, cel puțin, o dată la doi
ani, sunt publice și servesc drept bază de discuții privind implementarea la nivel politic și
administrativ.
6. Există procese funcționale de revizuire a strategiei și dirijării la nivel central.
7. Societatea civilă și comunitatea de business sunt implicate în procesul de monitorizare și revizuire,
oferind contribuții privind provocările reformei și performanța implementării.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă calitative și se bazează pe o analiză a legislației și interviuri purtate
cu funcționarii responsabili:






5

Analiza legislației primare și/sau secundare pentru a determina cerințele formale pentru
elaborarea documentelor de planificare cu atenție specială acordară cerințelor pentru
măsurarea performanței, monitorizare și evaluare.
Analiza (dacă e disponibilă) legislației primare și/sau secundare și a declarațiilor de politici pentru
a determina abordarea țării față de măsurarea performanței în politicile guvernamentale.
Această analiză permite o evaluare mai completă a sistemului real de măsurare a performanței,
inclus în documentul de planificare sau documentul RAP. Analiza documentelor de planificare
care relevă obiectivele și activitățile RAP pentru a determina dacă există sistemul de măsurare a
performanței și dacă acesta există, pentru a evalua calitatea generală a acestor obiective și
indicatori.
Analiza legăturilor între obiective și indicatori, precum și între obiective și activități. Evaluarea
măsurii în care obiectivele pot fi clasificate conform abordării SMART (specifice, măsurabile,
accesibile, relevante și încadrate în timp).
Analiza rapoartelor privind progresul obținut în domeniul RAP pentru a determina cum a fost
aplicat sistemul de măsurare a performanței și calitatea concluziilor derivate din acesta. Această

cheie necesari pentru realizarea acestora sunt extrase din toate documentele cheie de planificare şi se compară
consistenţa mutuală a acestora. În al treilea rând, numărul documentelor în care obiectivele politicii RAP şi paşii
cheie pentru realizarea acestora apar în mod uniform şi coerent este împărţit la numărul total al documentelor
cheie de planificare din partea Guvernului, identificate prin cartografierea documentelor şi înmulţit cu 100
pentru a stabili procentul sau rezultatul măsurării proporţiei.
Drept bază pentru definirea activităţilor sunt documentele de planificare adoptate de Guvern sau documentele
cu privire la implementarea RAP.
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analiză va elucida și problemele privind colectarea datelor în cazurile în care nu sunt disponibile
date privind indicatorii incluși.
Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





legislația primară și secundară privind măsurarea performanței politicilor în general și a RAP în
particular;
documentele de planificare care prevăd politica RAP, diverse documente de planificare privind
aspectele ce țin de implementarea RAP;
evaluări ale progresului produse de diverse organizații internaționale și proiecte de asistență
tehnică, inclusiv comparații internaționale privind guvernarea și problemele RAP;
interviuri cu reprezentanți ai instituțiilor implicate în implementarea RAP.

Indicatori




Restanța anuală vizând implementarea activităților și reformelor de dezvoltare a administrației
publice6.
Procentajul obiectivelor RAP realizate7.
Măsura în care există un sistem comprehensiv de raportare și monitorizare RAP.

Principiul 3: Sustenabilitatea financiară a reformei administraţiei publice este asigurată
1. Acțiunile sau măsurile reformei sunt stabilite în documentele de planificare conținând informație
cu privire la resursele (umane și financiare) necesare pentru implementarea acestora. Pentru
asigurarea sustenabilității acestora, necesitățile de cheltuieli adiționale sunt divizate în costuri
permanente și temporare.
2. Pentru a asigura sustenabilitatea reformei, evaluarea costului acesteia definește cota și sursa
asistenței donatorilor și finanțarea scontată din veniturile Guvernului.
3. CBTM recunoaște RAP drept o prioritate a Guvernului și fixează suma aproximativă a mijloacelor
disponibile pentru reformă. Suma dată corespunde bugetului alocat RAP fie în documentele
centrale de planificare fie separat în strategia RAP.
4. Estimarea financiară a costurilor oricăror reforme ce implică asistența UE corespunde bugetului
programului Instrumentului pentru Pre-aderare alocat sectorului reformei administrației publice.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă cele calitative și se bazează pe analiza legislației, documentelor de
planificare, documentelor bugetare și interviuri:


6

7

Analiza documentelor de planificare care descriu politica RAP, obiectivele și activitățile
necesare pentru atingerea acestor obiective, pentru a determina dacă costurile și resursele
pentru toate aceste activități sunt evaluate în mod corect, drept o măsură a calității planificării.

Drept bază pentru definirea activităţilor servesc documentele de planificare adoptate de Guvern sau
documentele cu privire la implementarea RAP. Doar activităţile axate pe elaborarea sau descrierea reformelor
sunt luate în consideraţie, activităţile zilnice şi cele în derulare nu sunt incluse. Proporţia este calculată prin
împărţirea numărului total de activităţi implementate cu privire la RAP la numărul total de activităţi planificate
pentru anul respectiv.
Evaluarea se bazează pe obiectivele măsurabile ale reforme fixate de Guvern în documentele de planificare.
Numărul obiectivelor realizate este comparat cu toate obiectivele reformei. Dacă obiectivele reformei nu sunt
fixate de Guvern, rezultatul evaluării va fi de 0% drept rată de realizare.
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Analiza rapoartelor privind implementarea RAP pentru a determina finanțarea politicii și
cheltuielile acesteia.
Analiza documentelor bugetare (legea, cadru anual, pe termen mediu) pentru a înțelege procesul
de alocare a resurselor politicilor în general și procesul de finanțare a PAR în particular, inclusiv și
solicitările de fonduri.
Analiza CBTM (dacă există) pentru a determina dacă acesta include RAP drept parte din
prioritățile de cheltuieli ale Guvernului și dacă prioritățile enunțate de Guvern se potrivesc
fluxurilor de resurse.
Susțineți analiza documentelor cu interviuri purtate cu oficialii din instituțiile interne și externe
relevante pentru a evalua consistența între teorie și practică.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:






CBTM, solicitările anuale de fonduri bugetare ale ministerelor implicate în implementarea RAP și
Legea Bugetului Anual, cât și alte documente bugetare care se referă la resursele financiare
pentru implementarea politicilor guvernamentale;
documentele de planificare RAP și rapoartele de implementare, cât și alte documente de
planificare ale instituțiilor care oferă informații privind solicitările de buget;
interviuri cu reprezentanți ai instituției care coordonează RAP și cel puțin doi manageri din partea
instituțiilor care implementează RAP;
interviuri cu reprezentanții instituțiilor responsabile de coordonarea donatorilor, cât și analiza
surselor de date primare disponibile prin intermediul acestora;
interviuri cu reprezentanți ai trei donatori mari pentru țară privind asistența externă devotată
activităților ce țin de RAP.

Indicatori



8

9

Cota măsurilor RAP pentru care s-au stabilit resursele și costurile8.
Proporția între finanțarea RAP planificată de Instrumentul de Asistență Pre-aderare (IPA) în
programul sectorial IPA și documentele naționale de planificare9.

Măsurile pentru care sunt stabilite resursele şi costurile sunt comparate cu numărul total de măsuri în
documentele de planificare RAP.
Bugetul estimat al sectorului RAP IPA se bazează pe Strategia Naţională sau Programului Sectorial RAP;
documentele naţionale de planificare pentru sectorul RAP ar putea include câteva strategii care să cuprindă
sectoarele RAP UE (de exemplu, strategia de management a finanţelor publice şi strategia RAP).
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Cerinţa cheie: Managementul reformei administraţiei publice facilitează ghidarea şi dirijarea
reformelor, determină responsabilitatea pentru implementare şi asigură administrarea
profesionistă necesară pentru implementarea reformei.
Conducerea RAP necesită participare activă și continuă la cele mai înalte nivele ministeriale și oficiale
pentru formularea, planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea acestui domeniu de politici.
Drept o politică orizontală, RAP abordează toate aspectele administrației publice, inclusiv nivelul de
asigurare cu cadre, substituirea funcțiilor, măsurarea performanței, eficiența și eficacitatea. Din aceste
considerente este esențial ca implementarea RAP să fie condusă de sus.
O structură clară și lucrativă pentru gestionarea și coordonarea RAP este o precondiție pentru
implementarea cu succes a politicii guvernamentale în domeniul dat. Trebuie să existe mecanisme
robuste pentru a asigura fluxul constant de informații analitice între ministere și funcționari pentru a
informa deciziile privind activitatea ulterioară. Adițional, ministerele trebuie să informeze cetățenii
despre progresul și realizările reformei, în conformitate cu strategia și/sau planul de comunicare RAP.
Trebuie să existe o divizare clară a funcțiilor și responsabilităților între diverse ministere cu privire la
elaborarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea, raportarea și evaluarea RAP.
Persoanele răspunzătoare de managementul strategic și gestionarea, coordonarea și implementarea de zi
cu zi a RAP sunt cheia succesului reformei date. Spiritul de conducere, motivația, experiența și
cunoștințele acestor persoane sunt critice pentru pregătirea documentelor de planificare și actelor legale
de bună calitate, realizarea sarcinilor analitice și avansarea implementării.

Principiul 4: Reforma administraţiei publice dispune de structuri robuste şi operaţionale de
coordonare atât la nivel politic, cât şi administrativ pentru a direcţiona şi gestiona procesul
de proiectare şi implementare a reformei.
1. La nivel politic există o discuție formalizată și un forum decizional (întâlnirile regulate ale
Guvernului de asemenea pot juca rolul dat) dedicate gestionării RAP, care se întrunesc în mod
regulat pentru a revizui progresul și iniția schimbările necesare.
2. Pentru a susține discuțiile și luarea deciziilor la nivel politic, există o structură oficială de
coordonare administrativă. Aceasta se ocupă de problemele de gestionare a RAP, prezintă
rapoarte regulate cu privire la progresul obținut în implementarea RAP, identifică obstacolele în
calea progresului și elaborează căi pentru depășirea acestora.
3. Toți actorii cheie ai RAP sunt reprezentați în structurile de coordonare. Organizațiile
neguvernamentale cu competențe și capacități relevante sunt consultate în mod regulat.
4. Funcțiile și responsabilitățile structurilor de management și coordonare de la nivel politic și
administrativ sunt definite clar și respectate.
5. Funcțiile de secretariat pentru susținerea structurilor de management și coordonare sunt realizate
de instituția sau ministerul cu funcția și responsabilitatea legală de coordonare generală a
reformei.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă cele calitative și se bazează pe analiza documentelor și interviuri cu
ministerele și oficialii relevanți:



Analiza legislației primare și/sau secundare pentru a determina tipurile, funcțiile și
responsabilitățile mecanismelor (organelor formalizate) de management și coordonare a RAP,
cât și a rolurilor diverselor instituții din cadrul acestora.
Analiza agendelor, proceselor verbale ale ședințelor și listelor participanților pentru a determina
frecvența întrunirilor, nivelele de participare și subiectele puse în discuție. Analiza dată mai
oferă informație și cu privire la diversele rapoarte și documente pregătite pentru
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mecanismele respective de management și coordonare și relevanța acestora pentru obiectivele
și activitățile politicii generale RAP.
Determinarea ratelor de participare a membrilor permanenți la diverse forumuri prin analiza
listelor participanților pentru a obține un indiciu asupra importanței atribuite RAP de diverși
actori. Atenție specială se va acorda participării reprezentanților instituțiilor din centru
guvernului, pentru a asigura ca miniștrii și oficialii de rang înalt ai țării recunosc importanța RAP.
Interviuri cu actorii cheie pentru a evalua nivelul real al eforturilor de coordonare și comunicare
informală între instituția responsabilă de coordonarea generală a PAR și instituțiile implicate în
implementarea RAP.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





legislația primară și/sau secundară care prevede funcțiile și responsabilitățile forumurilor
formalizate de la nivel ministerial și/sau nivel oficial;
agendele, procesele verbale și listele participanților la discuții și forumuri decizionale de la nivel
ministerial și/sau oficial;
rapoarte privind implementarea deciziilor discuțiilor formalizate și forumurilor decizionale de la
nivel ministerial și/sau oficial;
interviuri cu participanții forumurilor formalizate privind RAP la nivel ministerial și/sau oficial.

Indicatori



Frecvența discuțiilor politice cu privire la RAP10.
Rata de implementare a deciziilor luate la forumurile de coordonare a RAP la nivel politic și
administrativ11.

Principiul 5: O instituţie lider îşi asumă responsabilitatea şi deţine capacitatea de a gestiona
procesul reformei; instituţiile implicate deţin responsabilităţi clare şi capacităţi reale de
implementare a reformei.
1. Regulamentele desemnează o instituție cu responsabilitatea generală de a conduce și coordona
RAP și implementarea acesteia, iar instituția-lider deține capacitățile necesare pentru a-și realiza
responsabilitățile.
2. Divizarea funcțiilor și responsabilităților între instituțiile implicate în implementarea RAP este clară
și nu există suprapuneri sau dublări.
3. Instituțiile implicate în implementarea RAP își cunosc funcțiile și responsabilitățile, și dețin
capacitățile pentru realizarea acestora.
4. Funcționarii responsabili de gestionarea și coordonarea RAP au parte de experiență; dețin
cunoștințe și abilități cu privire la comunicare, lucru în echipă gândire conceptuală, gândire
analitică, gândire creativă, dezvoltare, planificare, organizare și beneficiază de instruire regulată.

10

11

Numărul şedinţelor pe an a organelor decizionale de la nivel politic (de ex. şedinţele Guvernului, şedinţele
comisiilor guvernamentale, şedinţele Consiliului RAP şi altor organe relevante) pe parcursul cărora s-au pus în
discuţie documente/probleme strategice cu privire la RAP.
Numărul deciziilor realizate din numărul total de decizii ale forumurilor formalizate de la nivel politic şi
administrativ.
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Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă calitative și se bazează pe analiza legislației și interviuri:








Analiza regulamentului pentru a determina funcțiile și responsabilitățile ce țin de RAP și
alocarea acestora între instituții întru asigurarea evitării suprapunerilor și lacunelor.
Atenție specială se va acorda analizei faptului dacă reglementările existente identifică clar o instituție
care va fi în mod primar responsabilă de gestionarea și coordonarea RAP.
Analiza tuturor funcțiilor identificate cu privire la RAP pentru a determina dacă toți pașii din
ciclul de politici sunt menționați și desemnați anumitor instituții pentru implementare.
Interviuri pentru a testa cunoștințele și înțelegerea funcțiilor desemnate diferitor instituții
implicate în implementarea RAP.
Analiza documentelor relevante (de ex. legislația relevantă, statutele, fișele de post, manualelor
de competențe) pentru a stabili funcțiile, sarcinile și responsabilitățile funcționarilor implicați în
gestionarea, coordonarea și implementarea RAP.
Interviuri cu funcționarii responsabili de implementarea RAP pentru a determina experiența lor
anterioară de muncă, cunoștințele, competențele și înțelegerea sarcinilor și responsabilităților lor
cu privire la managementul reformei (conform celor descrise în fișele lor de post).
Evaluarea conținutului și periodicității oportunităților formale și informale de instruire și
dezvoltare a capacităților.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







regulamentul care prevede cadrul de coordonare și gestionare a RAP;
procedurile interne ale instituțiilor, cât și informația bugetară pentru anul curent, oferind date
despre numărul de personal, ratele fluctuației personalului și nivelele salariale ale instituțiilor
implicate în implementarea RAP;
interviuri cu reprezentanții diferitor instituții implicate în implementarea RAP;
analizele funcționale (dacă sunt disponibile) ale problemelor ce țin de RAP realizate de către
diverse organizații naționale sau internaționale, publice sau neguvernamentale;
rapoartele de evaluare a capacităților, pregătite de instituții naționale sau organizații
internaționale;
rapoartele anuale ale instituțiilor (la nivel național și regional) responsabile de instruirea
oficialilor, precum și datele primare ale acestor instituții cu privire la natura și periodicitatea
cursurilor oferite și numărul de funcționari instruiți.

Indicatori




Fluctuația anuală a cadrelor în unitatea de conducere RAP.
Proporția colaboratorilor din unitatea de conducere RAP care au participat la cel puțin două
instruiri cu privire la RAP pe parcursul ultimului an.
În ce măsură este stabilită responsabilitatea pentru funcțiile RAP.

17
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ELABORAREA ŞI COORDONAREA DE POLITICI
Pregătirile pentru aderare și asumarea statutului de stat membru trebuie să fie susținute de aranjamente
și capacități pentru planificarea, elaborarea, coordonarea și implementarea de politici, care:







să faciliteze planificarea consistentă de politici și coordonarea activităților guvernamentale,
inclusiv stabilirea priorităților în legătură cu aderare la UE și asumarea statutului de stat
membru;
să creeze politici consistente și fundamentale care să fie accesibile, eficiente din punct de
vedere economic și sustenabile din punct de vedere financiar;
să includă consultări cu actorii interni și cei externi;
să asigure ca politicile să fie implementate, comunicate și monitorizate în modul corespunzător;
să susțină transpunerea și implementarea acquis-ului comunitar în toate sectoarele;
să stabilească temelia pentru funcționarea efectivă drept stat membru UE.

Principiile detaliază aceste baze fundamentale generale. Acest capitol definește patru cerințe cheie și
douăsprezece principii pentru asigurarea rezultatelor de calitate a politicilor, cât și pentru pregătirea de
aderare la UE și asumarea statutului de stat membru. Aceste cerințe urmează să fie consolidate odată cu
parcursul țării pe calea integrării europene. Astfel, ori de cât ori este necesar, Principiile fac o distincție
între diverse necesități și etape ale integrării europene12.

CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Instituţiile din centrul guvernului realizează toate funcţiile critice pentru un sistem de
elaborare a politicilor bine-organizat, consistent şi competent.
Principiul 1: Instituțiile din centrul guvernului realizează toate funcțiile critice pentru un sistem de
elaborare a politicilor bine-organizat, consistent și competent.
Principiul 2: Sunt stabilite și puse în aplicare proceduri orizontale clare pentru guvernarea procesului
național de integrare europeană sub coordonarea organului responsabil.
Cerinţa cheie: Planificarea de politici este armonizată, aliniată cu circumstanţele financiare ale
Guvernului şi asigură posibilitatea Guvernului de a-şi atinge obiectivele.
Principiul 3: Există o planificare armonizată de politici pe termen mediu cu obiective clare pentru
întregul guvern, fiind aliniată circumstanțelor financiare ale Guvernului; politicile sectoriale întrunesc
obiectivele Guvernului și sunt consistente cu cadrul bugetar pe termen mediu.
Principiul 4: Există un sistem armonizat de planificare pe termen mediu pentru toate procesele
relevante pentru integrarea europeană, fiind integrat în planificarea politicilor naționale.
Principiul 5: Monitorizarea regulată a performanței Guvernului facilitează controlul public și asigură
posibilitatea Guvernului de a-și atinge obiectivele
Cerinţa cheie: Hotărârile Guvernului şi legislaţia sunt transparente, conforme din punct de vedere
legal şi accesibile publicului; activitatea Guvernului este supravegheată de Parlament.
Principiul 6: Hotărârile Guvernului sunt pregătite în mod transparent și se bazează pe raționamentul

12

Pentru a diferenţia între diversele grade de aspirare a ţărilor de a se integra cu Europa şi profunzimea şi nivelul
de cuprindere ale angajamentelor acestora, precum şi etapa reală de IE, metodologia dată a adoptat o
clasificare care diferă un pic de cea a lui Lippert et al. (2001) pentru a descrie diversele etape de integrare. Vezi
şi Lippert, B., G. Umbach şi W.Wessels (2001), ”Europenizarea directorilor generali executivi: negocierea calităţi
de membru UE drept o putere de conturare”, în Revista Politicilor Publice Europene, Volumul 8, ediţia 6, p. 9801012.
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profesionist al administrației; este asigurată conformarea hotărârilor cu legislația.
Principiul 7: Parlamentul supune controlului elaborarea de politici de către Guvern.
Cerinţa cheie: Elaborarea inclusivă şi bazată pe dovezi de politici şi legislaţie facilitează realizarea
obiectivelor scontate de politici.
Principiul 8: Structura organizațională, procedurile și modalitatea de alocare a cadrelor din cadrul
ministerelor asigură ca politicile și legislația elaborată să fie implementabile și să întrunească
obiectivele Guvernului.
Principiul 9: Procedurile de integrare europeană și organizarea instituțională formează o parte integră
a procesului de elaborare de politici și asigură transpunerea sistematică și la timp a acquis-ului.
Principiul 10: Procesul de elaborarea a politicilor și legislației se bazează pe dovezi, iar evaluarea
impactului este utilizată în mod regulat de ministere.
Principiul 11: Politicele și legislația sunt elaborate într-un mod inclusiv, care permite participarea activă
a societății, precum și coordonarea perspectivelor în cadrul Guvernului.
Principiul 12: Legislația este consistentă ca structură, stil și limbaj; cerințele de elaborare legislativă
sunt aplicate în mod consistent în rândul ministerelor; legislația este disponibilă publicului.
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Cerinţa cheie: Instituţiile din centrul guvernului realizează toate funcţiile critice pentru un
sistem bine-organizat, consistent şi competent de elaborare a politicilor.
Trebuie să existe o arhitectură instituțională în centrul Guvernului (CG) pentru realizarea funcțiilor de
planificare și coordonare de politici, care să asigure funcționarea bine-organizată și competentă a
sistemului de elaborare a politicilor. CG este definit prin prisma funcțiilor cheie care de obicei sunt
realizate de Aparatul / Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor (MF), organul
responsabil de asigurarea conformării cu legislația și organul responsabil de IE în îndeplinirea funcțiilor de
planificare, coordonare și elaborare de politici. Organizarea instituțională în cadrul și între aceste instituții
nu trebuie să înregistreze lacune semnificative, suprapuneri și fragmentări. CG trebuie să dețină
autoritatea și capacitatea de a realiza sarcinile ce țin de managementul general al sistemului de politici.
Acesta mai trebuie să dețină și capacitatea și autoritatea reală de a implementa și pune în aplicare
prevederile cadrului legal.

Principiul 1: Instituţiile din centrul guvernului realizează toate funcţiile critice pentru un
sistem bine-organizat, consistent şi competent de elaborare a politicilor.
1. Legislația desemnează următoarele funcții instituțiilor din centrul guvernului – instituții care dețin
autoritatea și capacitatea de a le implementa:

coordonarea pregătirii sesiunilor Guvernului;

asigurarea conformării cu legislația;

coordonarea pregătirii și aprobării priorităților strategice și programului de activitate ale
Guvernului;

coordonarea conținutului de politici ale propunerilor pentru hotărârile Guvernului, inclusiv
definirea procesului de pregătire a politicii și asigurarea coerenței cu prioritățile Guvernului;

asigurarea accesibilității politicilor și coordonarea planificării resurselor pentru sectorul
public;

coordonarea activităților de comunicare ale Guvernului pentru a asigura un mesaj coerent
din partea Guvernului;

monitorizarea performanței Guvernului pentru a asigura ca Guvernul, în mod colectiv, să
activeze efectiv și să-și îndeplinească promisiunile oferite publicului;

gestionarea relațiilor între Guvern și alte părți ale Statutului (Președinte, Parlament);

coordonarea afacerilor de integrare europeană.
2. La implementarea funcțiilor desemnate, instituțiile emit îndrumări, realizează controlul calității și
oferă consiliere ministerelor, Primului Ministru și Guvernului, acționând într-un mod unit.
3. Stabilirea unor aranjamente – cum ar fi proceduri scrise, forumuri instituționalizate de coordonare
și întruniri formale și informale regulate – pentru a asigura cooperarea între instituțiile din centrul
guvernului.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt evaluările calitative bazate pe analiza legislației și altor documente, cât și o
evaluare a disponibilității cadrelor pentru funcțiile descrise drept proporție din efectivul total al
instituțiilor CG:



Analiza legislației și regulamentelor interne ale instituțiilor CG pentru identificarea instituției și
subdiviziunii care realizează fiecare funcție, dacă lipsesc careva funcții și dacă instituțiile dețin
autoritate pentru a oferi îndrumare, stabili proceduri și realiza controlul calității.
Examinarea structurilor organizaționale ale instituțiilor pentru a înțelege statutul și inter-relațiile
subdiviziunilor în arhitectura managementului organizațional.
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Realizarea interviurilor și a unei analize comparative a numărului de personal pentru a verifica
dacă aceștia realizează aceste funcții în practică, precum și pentru a evalua capacitățile lor de
realizare a acestora.
Examinarea activității comune a CG, cum ar fi procedurile de elaborare a actelor legislative,
planificarea de politici, procesul de bugetare și monitorizare, precum și stabilirea faptului dacă
aceste proceduri definesc clar responsabilitățile CG și ministerelor și dacă procedurile emise de
instituțiile CG sunt unificate și consistente sau sunt fragmentate.
La evaluarea aranjamentelor de activitate (fie a celor formale sau informale) între instituțiile CG,
stabiliți utilizarea expertizei de către toate organele CG drept un reper.
Susțineți analiza documentelor cu interviuri purtate cu oficialii relevanți pentru a evalua dacă
practicile lor de activitate zilnică diferă/corespund reglementărilor; în absența regulilor formale,
analizați practicile informale.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







Legea cu privire la Guvern; Regulamentul Guvernului (RG); Legea Bugetului;
statutele (regulamentele privind structurile organizaționale) Aparatului Guvernului, MF,
Ministerului Justiției (MJ) și organului pentru IE;
numărul de efectivului de personal (disponibil în statut sau colectat prin fișa de colectare a
datelor) desemnat pentru fiecare categorie de funcție și post (date colectate prin fișa de
colectare a datelor);
regulamentele stabilite de instituțiile CG pentru procese specifice de elaborare a politicilor (de
ex. regulamentele specifice pentru analiza de politici, elaborarea actelor legislative și
coordonarea de politici între ministere);
regulamentele care prevăd aranjamentele formale de cooperare și care stabilesc procesele de
cooperare; îndrumările formale și informale emise de instituții;
interviuri cu directorii subdiviziunilor relevante și secretarii generali și/sau șefii subdiviziunilor
de coordonare din două ministere de resort.

Indicatori


Proporția funcțiilor critice CG care sunt realizate de instituții.

Principiul 2: Sunt stabilite şi puse în aplicare proceduri orizontale clare pentru guvernarea
procesului naţional de integrare europeană sub coordonarea organului responsabil.
1. Cadrul legislativ și/sau regulator definesc clar și diferențiază împuternicirile, responsabilitățile și
obligațiile diferitor părți care realizează funcția de integrare relevantă pentru etapa de integrare
europeană și corespunde cadrului legal general care stabilește baza pentru activitatea Guvernului și
Administrației.
2. Organul de coordonare a integrării europene deține autoritatea și capacitatea de a coordona și
planifica transpunerea și traducerea acquis-ului UE, asistenței UE și a politicii generale de integrare
europeană.
3. Unitatea de coordonare a integrării europene este instituționalizată în Oficiul Primului Ministru, în
Ministerul Afacerilor Externe sau ca un organ separat, și funcționează drept parte a aparatului
normal de guvernare, deținând autoritatea de a facilita soluționarea conflictelor.
4. Există un mecanism ferm pentru a asigura ca coordonarea relațiilor generale cu Uniunea
Europeană să corespundă coordonării generale a integrării europene.
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Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt cele de evaluare calitativă în baza analizei legislației și altor documente, cât și
interviuri cu colaboratorii din organul de IE și ministere:






Examinarea faptului dacă cadrul legislativ stabilește clar responsabilitățile CG și dacă acestea
sunt respectate în practică. Responsabilitățile sau funcțiile definite slab, inconsistențele
legale,mandate contradictorii sau cele care se suprapun, sau lipsa împuternicirilor necesare
indică un cadrul legislativ nedefinit sau definit slab care ar putea împiedica eforturile de
coordonare.
Utilizarea interviurilor în profunzime pentru a examina succesul cu care mașinăria Guvernului a
abordat dezacordurile cheie între instituții și pentru a evalua influența și rolul unității de coordonare
pe parcursul acestor “momente critice” în comparație cu deciziile mai regulate/de rutină. O
influență limitată sau ne-existentă a unității de coordonare în primul set de decizii indică un nivel
limitat de instituționalizare.
Analiza structurii organului de coordonare IE, alocării de personal între departamente și
practicilor de activitate zilnică pentru a evalua dacă există capacități suficiente pentru a realiza în
practică responsabilitățile conferite prin legislație.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





legislația (legile relevante, regulamentele, Hotărârile Guvernului) care stabilește principiile și
procesele IE;
statutele unităților IE; statutele altor instituții care realizează direct roluri ce țin de IE;
interviuri cu șeful organului IE, directorii sub-structurilor acestui organ și secretarii generali din
partea a două ministere de resort;
înregistrările ședințelor comisiilor/comitetelor de coordonare politică și administrativă.

Indicatori


Funcțiile IE sunt realizate de instituții.
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Cerinţa cheie: Planificarea de politici este armonizată, aliniată cu circumstanţele financiare ale
Guvernului şi asigură posibilitatea Guvernului de a-şi atinge obiectivele.
Rezultatele legislative și cele de politici ale Guvernului urmează să fie planificate ținând cont de
capacitatea circumstanțelor administrative și financiare ale Guvernului, să fie coerente, să se axeze pe
priorități și să asigure ca Guvernul să acționeze în mod colectiv și să-și îndeplinească promisiunile față de
public. Guvernul trebuie să supravegheze în mod regulat cadrul legislativ existent pentru a asigura ca
acestea să rămână a fi relevant și actualizat.

Principiul 3: Există o planificare armonizată a politicilor pe termen mediu cu obiective clare
pentru întregul guvern, fiind aliniată circumstanţelor financiare ale Guvernului; politicile
sectoriale întrunesc obiectivele Guvernului şi sunt consistente cu cadrul bugetar pe termen
mediu.
1. Cadrul legal stabilește cerințele pentru planificarea rezultatelor Guvernului în domeniul politicilor;
prevede statutul documentelor cheie de planificare ale Guvernului, deleagă funcția de planificare
a politicilor organului din cadrul CG și reglementează implementarea acesteia.
2. Există mecanisme (de preferat planuri de activitate anuale și pe termen mediu ale Guvernului) pentru
transpunerea programului politic al Guvernului în acțiuni administrative.
3. Procesele și documentele de planificare ale Guvernului oferă posibilitatea de a categoriza,
prioritiza în cadrul întregului guvern, dar și la nivel de sector, asigurând planificare realistă în
corespundere cu prioritățile Guvernului, capacitățile administrației și circumstanțele financiare.
4. Îndrumări clare sunt oferite ministerelor cu privire la acordarea de contribuții pentru documentele
de planificare centrală și raportarea privind implementarea acestora.
5. Documentele de planificare de la nivelul guvernului central sunt coerente și consistente atât între
ele, cât și cu documentele strategice la nivel de sector individual în ceea ce privește conținutul,
elaborarea și procesul de monitorizare.
6. Sistemul pentru planificarea strategiilor sectoriale este constituit; CG ghidează procesul de
elaborare și asigură coerența între strategiile de sector și controlul calității.
7. Strategiile sectoriale includ evaluarea financiară (costurile bugetare și asistența planificată din
partea UE) care este consistentă cu cadrul bugetar pe termen mediu.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt cele de evaluare calitativă în baza analizei legislației și altor documente,
documentelor guvernamentale de planificare la nivel central, strategiilor sectoriale, precum și interviuri:







Analiza legislației și realizarea interviurilor pentru a evalua cerințele stabilite și determina
numărul, durata și domeniul de cuprindere al documentelor de planificare centrală, evaluarea
procesului de elaborare și implementare, precum și a reperelor privind nivelul de performanță al
țării în baza acestor cerințe.
Analiza conținutului documentelor de planificare centrală pentru a evalua prioritizarea și
coerența acestora.
Evaluarea faptului dacă planificarea este realistă și consistentă cu capacitățile administrației,
compararea ratei de implementare cu angajamentele planificate și diversele documente de
planificare, dacă există.
Utilizarea interviurilor în profunzime pentru a examina nivelul de succes al CG în ghidarea elaborării
strategiei sectoriale în ceea ce privește categorizarea, consistența între astfel de strategii și
controlul calității (inclusiv armonizarea cu prioritățile Guvernului).
Evaluarea sistemului de planificare pentru strategiile sectoriale, analiza legislației relevante,
realizarea interviurilor și colectarea datelor prin intermediul fișei de colectare a datelor cu privire
la numărul de strategii sectoriale sau alte documente strategice. Analiza unui număr de cel puțin
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cinci strategii sectoriale pentru a determina dacă acestea sunt aliniate priorităților Guvernului și
dacă acestea includ evaluări financiare. Comparați evaluările financiare cu cadrul bugetar pe
termen mediu (CBTM) pentru a determina dacă finanțarea strategiilor sectoriale este
consistentă cu CBTM. Dacă sunt disponibile date, comparați:
o fondurile estimate în strategiile sectoriale selectate cu finanțarea totală identificată în
CBTM pentru sectoarele corespunzătoare;
o utilizarea fondurilor donatorilor din strategiile sectoriale selectate cu totalul estimat de
asistență UE pentru sectoarele corespunzătoare.
Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








Regulamentul Guvernului; regulamentele care stabilesc procesul de planificare; regulamentele
care stabilesc sistemul de planificare strategică; îndrumări emise;
documentele de planificare strategică centrală, cum ar fi declarația priorităților, strategia
națională de dezvoltare, planul de activitate anula și/sau pe termen mediu a Guvernului,
CBTM;
rapoartele formale și/sau informale de implementare a documentelor de planificare centrale,
dacă există;
interviuri cu toate unitățile relevante ale Aparatului Guvernului implicate în planificare, șeful
Departamentului Buget din MF și alte două ministere de resort;
date cu privire la numărul strategiilor sectoriale (colectate prin intermediul fișei de colectare a
datelor, dacă nu sunt disponibile în mod public);
cinci din cele mai recent adoptate strategii sectoriale;
CBTM în vigoare.

Indicatori





13

14

15

16

17

Restanța anuală de implementare13 a angajamentelor planificate în documentele de planificare
centrală14.
Restanța anuală15 în elaborarea strategiilor sectoriale.
Proporția între fondurile totale în strategiile sectoriale și finanțarea totală identificată pentru
sectoarele corespunzătoare în CBTM16.
Completitudinea estimărilor financiare în strategiile sectoriale17.

Restanţa este analizată drept o comparaţie a planurilor pentru doi ani consecutivi, ţinând cont de articolele
care sunt preluate de la un an la altul.
Documentele de planificare centrală (inter alia) sunt: Documentul cu privire la priorităţile Guvernului; Planul
anual de activitate a Guvernului (PAAG); Planul EI; Bugetul şi CBTM; Planul legislativ a Guvernului.
Restanţa este analizată drept comparaţie a planurilor de elaborare a strategiilor în PAAG pentru doi ani
consecutivi (sau document similar), ţinând cont de articolele care sunt trecute de la un an la altul.
Proporţia este calculată drept un procent (0% concurenţă minimă şi 100% concurenţă maximă), ilustrând
diferenţa între finanţarea planificată în strategiile din ultimii cinci ani şi CBTM. Valoarea care rezultă este media
pentru cinci cazuri. Dacă nu este posibil de a realiza calculele date din cauza lipsei datelor financiare în CBTM
şi/sau alte strategii sectoriale, proporţia este determinată drept 0%.
Se utilizează un eşantion de cinci cele mai recente strategii sectoriale.
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Principiul 4: Există un sistem armonizat de planificare pe termen mediu pentru toate
procesele relevante pentru integrarea europeană, fiind integrat în planificarea politicilor
naţionale.
1. Este constituit un sistem de planificare și monitorizare pe termen mediu pentru pregătirea
procesului de integrare europeană, care oferă posibilitatea organizării unei planificări consistente
a tuturor angajamentelor ce țin de integrarea europeană.
2. Pentru țările candidat: documentele de planificare a negocierii aderării sunt corelate cu planurile
naționale strategice și corespund capacităților financiare și celor de implementare ale
administrației.
3. Pentru potențialii candidați: elaborarea documentelor de planificare a procesului de integrare
europeană este eficientizată și planurile sunt coerente unul cu altul, precum și cu capacitățile de
implementare și cele financiare ale administrației.
4. Procesul de planificare a diferitor planuri naționale pentru integrarea europeană este optimizat;
planurile sunt coerente și evită dublările.
5. Planificarea integrării europene este coordonată cu procesele de pregătire și implementare a
planificării politicilor naționale, în special în ceea ce privește cadrele strategice, cum ar fi Planul de
Activitate al Guvernului și cadrul de bugetare pe termen mediu.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt cele de evaluare calitativă în baza analizei legislației și interviurilor, susținute de
analiza comparativă a planurilor relevante:




Analiza legislației și realizarea interviurilor pentru a evalua fezabilitatea cerințelor stabilite și
determina numărul, durata și domeniul de cuprindere a documentelor existente de planificare IE,
cât și a cerințelor pentru procesul de dezvoltare și implementare.
Analiza conținutului documentelor de planificare (de ex. Planul de Activitate a Guvernului și
planurile IE) pentru a evalua nivelul de aliniere (de la separat la integrat) a celor două procese
și pentru a planifica conținutul.
Evaluarea faptului dacă planificarea este realistă și întrunește capacitățile administrației,
compararea ratei de implementare cu angajamentele planificate și compararea diferitor
documente de planificare, dacă există câteva.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





regulamentele care prevăd procesul de planificare a IE; îndrumările emise;
documentele de planificare IE, cum ar fi Planul Național pentru adoptarea Acquis-ului, planul de
acțiuni, strategia națională pentru IE și acordurile convenite pe parcursul negocierilor;
interviuri cu oficialii responsabili de planificare din cadrul organului IE și a două ministere de
resort;
rapoartele de implementare a planurilor IE.

Indicatori


18

Restanța anuală de implementare a angajamentelor ce țin de IE18.

Restanţa este analizată drept comparaţia documentelor de planificare din doi ani consecutivi (PAAG sau planul
IE), ţinând cont de articole care sunt preluate de la un an la altul.
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Principiul 5: Monitorizarea regulată a performanţei Guvernului facilitează controlul public şi
asigură posibilitatea Guvernului de a-şi atinge obiectivele.
1. CG analizează progresul prin intermediul unui proces regulat și coordonat.
2. Există procese pentru a măsura progresul obținut de Guvern în realizarea obiectivelor de politici
enunțate, inclusiv progresul în atingerea rezultatelor activității Guvernului.
3. Se efectuează raportarea regulată cu privire la implementarea Planului de Activitate al Guvernului
și altor documente de planificare centrală, dacă există; procesul de raportare este coerent și
include referințe clare la responsabilitățile instituționale în ceea ce privește atingerea rezultatelor.
4. Rapoartele anuale privind performanța Guvernului sunt disponibile publicului, fiind accesibile
pentru controlul parlamentar.
5. Monitorizarea implementării angajamentelor IE este integrată în mecanismul general de
monitorizare a angajamentelor și obligațiunilor Guvernului (de ex. Programul de Activitate a
Guvernului, programul legislativ).
6. Sistemul de monitorizare include raportarea către Guvern cu privire la implementarea strategiilor
sectoriale și facilitează evaluarea sistematică și obiectivă a designului, implementării și rezultatelor
acestora.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt cele de evaluare calitativă în baza analizei legislației și interviurilor, susținută de
analiza documentelor de raportare:







Analiza regulamentelor relevante și documentelor oficiale pentru a înțelege cerințele expuse de
acestea, precum și nivelul lor de comprehensivitate. Dacă cadrul legislativ include elemente
care sunt definite în sub-principii și sunt respectate în practică.
Analiza rapoartelor trimestriale și anuale cu privire la implementarea documentelor de
planificare centrală ale Guvernului (programul Guvernului și/sau Planul de Activitate a
Guvernului, documentele de planificare IE, alte documente de planificare centrală) pentru a
determina: dacă sistemul de raportare oferă posibilitatea de a trece în revistă implementarea
activităților planificate și monitorizarea rezultatelor; în ce măsură se utilizează analiza
comparativă; dacă angajamentele IE fac parte din procesul de monitorizare; dacă monitorizarea
mai cuprinde și implementarea strategiilor sectoriale.
Analiza faptului dacă mecanismele de monitorizare utilizate fac distincție între procesul de
implementare, cum ar fi volumul de legislație secundară pusă în aplicare sau atingerea
rezultatelor scontate, cum ar fi lungimea infrastructurii drumurilor construită sau numărul de
decese prevenite prin interzicerea fumatului.
Analiza prin informația din fișele de colectare a datelor și interviurile purtate cu colaboratorii CG
a sistemelor de evaluare existente și modul în care acestea sunt utilizate în practică.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





regulamentul, legile și regulamentele relevante, Hotărârile Guvernului care prevăd procese
obligatorii și îndrumări;
documentele de îndrumare emise de instituțiile CG;
rapoarte de progres sau de implementare a documentelor de planificare centrală;
interviuri cu oficialii CG și funcționarii relevanți din două ministere de resort (în special cele cu o
axare puternică pe elaborarea de politici, cum ar fi Ministerul Comerțului și Industriei, sau
echivalentul acestuia).
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Indicatori


Măsura în care raportările oferă informații privind rezultatele atinse.
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Cerinţa cheie: Hotărârile Guvernului şi legislaţia sunt transparente, conforme din punct de
vedere legal şi accesibile publicului; activitatea Guvernului este supravegheată de Parlament.
Pentru a asigura un proces decizional transparent și conform din punct de vedere legal, CG trebuie să
dispună de capacități pentru a realiza sarcini ce țin de managementul general al procesului decizional la
nivel de Guvern, cât și de capacități și autoritate reală (juridică, personală și profesională) pentru a
implementa și pune în aplicare prevederile cadrului legal și pentru a asigura un proces transparent, fiabil
și legal. Activitatea Guvernului urmează să fie supravegheată de Parlament pentru a supune unui scrutin
continuu performanța Guvernului în corelare cu angajamentele asumate și obiectivele enunțate.

Principiul 6: Hotărârile Guvernului sunt pregătite în mod transparent şi se bazează pe
raţionamentul profesional al administraţiei; este asigurată conformarea hotărârilor cu
legislaţia.
1. Cadrul legal prevede proceduri clare pentru pregătirea, urmărirea și comunicarea sesiunilor
Guvernului, precum și o împuternicire clară pentru CG să ofere raționamente profesionale și să
asigure conformarea cu legislația. CG deține capacitatea de a stabili și pune în aplicare proceduri.
2. Un organ al CG fixează termeni clari pentru procesul de pregătire, oferind timp suficient pentru
consultări și controlul calității. Toți actorii respectă termenii dați.
3. Un organ al CG deține autoritatea și capacitatea de a asigura coerența propunerilor de politici cu
prioritățile Guvernului și politicile enunțate anterior.
4. Un organ al CG deține autoritatea și capacitatea de a revizui dacă conținutul propunerilor
corespunde cerințelor fixate.
5. Secretariatul pentru legislație sau unitatea juridică a Aparatului Guvernului deține autoritatea și
capacitatea de a revizui și oferi comentarii cu privire la toate proiectele actelor normative înainte de
discuția și aprobarea acestora în sesiunile Guvernului.
6. Aparatul Guvernului este autorizat să returneze ministerelor documentele esența cărora lasă de
dorit sau dacă acestea sunt inconsistente cu prioritățile Guvernului.
7. Agenda și materialele pentru sesiuni sunt distribuite participanților în prealabil și la timp.
Agendele sesiunile oficiale ale Guvernului sunt publice.
8. Se duce evidența hotărârilor, acestea fiind distribuite după sesiuni. Hotărârile Guvernului sunt
disponibile publicului.
9. Aparatul Guvernului comunică publicului în mod regulat și transparent despre activitatea
Guvernului, adică obiectivele acestuia, deciziile cheie, performanța obținută.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluările calitative bazate pe analiza legislației și documentelor de lucru,
interviuri, precum și analize cantitative în baza datelor ce caracterizează procesul:




Analiza legislației relevante și documentelor oficiale pentru a înțelege cerințele, evalua nivelul lor
de comprehensivitate, analiza faptului dacă legislația respectă sub-principiile și prevede un
nivel de referință pentru performanța țării în baza acestor cerințe.
Analiza structurii organizaționale a instituțiilor relevante CG și a funcțiilor
departamentelor/subdiviziunilor implicate în procesul decizional din cadrul Guvernului pentru a
defini rolul și autoritatea fiecărui actor în procesul dat.
Interviu cu directorii Aparatului Guvernului implicați în luarea deciziilor din cadrul Guvernului și
asigurarea conformării cu legislația, reprezentanți de nivelul directorilor din instituțiilor
responsabile pentru asigurarea conformării cu legislația (dacă acestea sunt separate de Aparatul
Guvernului), Secretarul General al Aparatului Guvernului, membrii Oficiului Primului Ministru și
doi manageri din ministere (depinde de țară, fie secretari permanenți sau șefi de departamente)
pentru a analiza practicile de activitate zilnică.
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Analiza documentelor de lucru; a trei agende (selectate aleatoriu) ale sesiunilor Guvernului;
procesele verbale ale sesiunilor Guvernului și o selecție aleatorie a două exemple de opinii
oferite de fiecare subdiviziune structurală a CG pe parcursul procesului decizional și evaluarea
următoarelor aspecte:
o comentariile sunt aduse pe marginea conținutului sau doar într-o manieră formală, doar
pentru a respecta regula
o comentariile din partea subdiviziunilor CG sunt luate în considerație în procesul de luare
a deciziilor (în special dacă se abordează probleme ce țin de conformitatea legală)
o dacă au fost permise puncte de discuție în afara agendei pe parcursul sesiunilor și dacă
da, în ce circumstanțe?
o compararea numărului de personal în unitățile structurale ale CG și alte instituții
responsabile de asigurarea conformității legale cu volumul de decizii legislative și alte
decizii ale Guvernului.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








Regulamentul Guvernului; legi relevante, Hotărârile Guvernului și legislația secundată care
prevăd procese obligatorii; note de îndrumare;
rapoarte de progres cu privire la implementarea politicilor și legislației;
publicațiile și rapoartele oficiale ale Guvernului;
interviuri cu 1) cei responsabil din CG, 2) colaboratorii relevanți din două ministere de resort (în
special cele cu o axare puternică pe elaborarea de politici și conformitatea legală);
statistici colectate prin intermediul fișei de colectare a datelor cu privire la numărul de puncte
urgente și regulate pe agendă (în baza trimestrului patru într-un anumit an) și numărul
colaboratorilor care pregătesc sesiunile Guvernului;
statistici colectate prin intermediul fișei de colectare a datelor cu privire la numărul de
colaboratori și acte legislative și strategii prezentate Guvernului de ministere și adoptate de
Guvern.

Indicatori




Proporția punctelor regulate de pe agendă19 prezentate la timp de ministere pentru sesiunea
Guvernului.
Transparența elaborării de politici în cadrul Guvernului20.
Numărul legilor cu decizii ale instanțelor de judecată21 împotriva Guvernului pe parcursul anului.

Principiul 7: Parlamentul exercită controlul asupra elaborării politicilor de către Guvern.
1. Există proceduri sistematice, care sunt puse în aplicare cu privire la coordonarea procesului
decizional a Guvernului cu Parlamentul. Informația despre activitățile legislative ale Guvernului
sunt puse la dispoziția Parlamentului anual în conformitate cu calendarul parlamentar de
planificare.
2. Comisiile legislative specializate sunt implicate pe deplin în realizarea funcției lor de control.
3. Procesele și procedurile din comisii sunt stabilite și sunt respectate în practică pentru a oferi
Parlamentului posibilitatea de a dezbate, controla și modifica proiectele de legislație.
4. Parlamentul joacă un rol în asigurarea ca legislația aprobată să fie clară, concisă și inteligibilă.
5. Guvernul dispune de proceduri stabilite și capacități pentru comunicarea cu Parlamentul și
respectă aceste proceduri.

19
20
21

La timp înseamnă în cadrul criteriilor procedurale fixate de regulament(e).
Indicele Competitivităţii al Forumului Economic Mondial, scorul de minimum 1 şi maximum 7.
În orice instanţă (constituţională şi de ordine comună).
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6. Miniștrii participă în activitatea Parlamentului când sunt discutate probleme ce țin de
responsabilitatea lor.
7. Există mecanisme care sunt utilizate în mod consistent pentru a asigura ca Guvernul să revizuiască
în mod sistematic proiectele parlamentare.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt cele de evaluare calitativă în baza analizei legislației, interviurilor, analizei
practicilor de lucru și de analiză cantitativă bazată pe datele ce caracterizează procesul:







Analiza legislației relevante și documentelor oficiale pentru a înțelege cerințele, evaluarea
nivelului lor de comprehensivitate și a faptului dacă legislația respectă sub-principiile și stabilește
un reper pentru performanța țării în baza acestor cerințe.
Intervievarea funcționarului Guvernului responsabil de relațiile cu Parlamentul, funcționarului
din secretariatul Parlamentului și membrii Parlamentului din comisia legislativă pentru a analiza
practicile de lucru.
Analiza documentelor de lucru, de ex. informația oferită de Guvern cu privire la planurile
legislative, dacă acestea există.
Analiza fluxului de legislație prezentat de Guvern Parlamentului și adoptarea ulterioară a
acesteia de către Parlament.
Analiza datelor cu privire la participarea miniștrilor în Parlament.
Analiza practicilor de lucru și datelor cu privire la revizuirea de către Guvern a proiectelor
propuse de Parlament.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





regulamentele Guvernului și Parlamentului; orice alte legi sau acte normative relevante care
reglementează relațiile între Guvern și Parlament;
interviuri cu funcționarul Guvernului responsabil de relațiile cu Parlamentul și funcționarul din
secretariatul Parlamentului;
planurile legislative formale sau informale prezentate de Guvern Parlamentului;
statisticile colectate prin fișa de colectare a datelor cu privire la proiectele de legi prezentate de
Guvern Parlamentului; legile aprobate de Parlament; legile examinate de Parlament și cele
examinate de Guvern.

Indicatori




Proporția legilor inițiate de Guvern și aprobate de Parlament nu mai târziu de un an după
prezentare.
Măsura în care există mecanisme de planificare cu anticipație între Guvern și Parlament.
Numărul de rapoarte privind implementarea legilor discutate în Parlament.
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Cerinţa cheie: Elaborarea inclusivă şi bazată pe dovezi de politici şi legislaţie facilitează
realizarea obiectivelor scontate de politici.
Trebuie să existe structuri care să ofere ministerelor posibilitatea de a-și îndeplini funcția de elaborare a
politicilor și cea legislativă și să creeze politici care vor realiza obiectivele pentru care au fost menite,
atunci când vor fi implementate. Toate funcțiile relevante de planificare și elaborare de politici, precum și
cele de elaborare a actelor legislative, trebuie să existe în cadrul ministerelor, care urmează să dețină un
număr suficient de colaboratori capabili să realizeze funcțiile stabilite. Sistemul trebuie să încurajeze
dialogul regulat pentru a parveni cu o viziune inter-guvernamentală despre rezultatele scontate în
comparație cu direcția strategică a Guvernului.
Trebuie să existe proceduri care să stabilească roluri, responsabilități și abordări clare pentru a elabora,
oferi și revizui eficacitatea politicilor și legislației și pentru a facilita prioritizarea și succesivitatea efectivă
a activităților. Aceste proceduri trebuie să fie respectate în practică. Ministerele trebuie să dispună de
sisteme și forumuri funcționale pentru a conveni asupra planificării și alocării de resurse activităților.
Un proces bun de elaborare a politicilor mai necesită și evaluarea costurilor și beneficiilor probabile și
riscurilor asociate pentru organizațiile publice, private și ale societății civile, mediul înconjurător și
societatea în general pe termen lung. De la bun început trebuie să existe dovezi precum că politica este
necesară și va soluționa problema pe care urma s-o abordeze.
Elaboratorii de politici trebuie să utilizeze diverse instrumente pentru a-i ajuta să chibzuiască și să
înțeleagă necesitatea și consecințele intervențiilor de politici propuse și să acorde asistență Guvernului în
ponderarea probelor relevante privind posibilele impacturi ale unor astfel de intervenții și consultarea cu
cei afectați. Un sistem și o structură care în mod explicit să aprecieze și să utilizeze în cel mai bun mod
dovezile existente sunt elementele cheie pentru elaborarea de politici și legislație. Trebuie să existe un
proces continuu care să releve importanța implementării efective a politicilor și legislației și să asigure
abilitatea de a monitoriza și evalua impacturile, precum și faptul dacă obiectivele sunt realizate.
Consultarea îmbunătățește calitatea politicilor și regulilor noi și celor existente. Acest fapt poate ajuta
enorm la evaluarea impacturilor potențiale ale schimbărilor de politici propuse. Din aceste considerente,
procesele de consultare trebuie să fie prezente la etapele cheie ale procesului legislativ și celui de
elaborare a politicilor, deoarece rezultatele consultării pot influența designul final al politicii.
Procesul de elaborare a politicii și procedurile de elaborare legală trebuie să asigure ca legislația să fie pe
înțelese, coerentă și disponibilă în mod public.

Principiul 8: Structura organizaţională, procedurile şi modalitatea de alocare a cadrelor din
cadrul ministerelor asigură ca politicile şi legislaţia elaborată să fie implementabile şi să
întrunească obiectivele Guvernului
1. Regulile relevante de procedură și altă legislație stabilesc structurile și responsabilitățile
ministerelor și departamentelor responsabile de elaborarea de politici.
2. Drept regulă generală, principalele funcții de elaborare a politicilor rămân în ministere și nu sunt
transferate organelor subordonate.
3. Există delimitare clară între departamente/unități și alte ministere cu privire la responsabilitățile de
elaborare a politicilor, elaborare a legislației și cele de implementare.
4. Regulamentele relevante reflectă responsabilitățile ministerelor pentru politicile pe termen mediu
și planificarea legislativă, inclusiv planificarea financiară și alte aspecte de implementare.
5. Procedurile de elaborare a politicilor și legislației sunt stabilite în mod clar de procedurile interne
ale ministerelor.
6. Managementul elaborării de politici și legislației în cadrul ministerelor, nivelele manageriale
responsabile de aceste funcții și modul în care se deleagă responsabilitatea sunt stabilite în mod
clar.
7. Cadrul instituțional și distribuirea personalului reflectă volumul de lucru al departamentelor
ministeriale pentru a realiza angajamentele Guvernului
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Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă în baza analizei legislației și altor documente,
complementată de interviuri cu funcționari:









Realizarea unei evaluări calitative a hotărârilor relevante ale Guvernului și Regulamentului
Guvernului pentru a determina dacă există structura organizațională necesară.
Analiza statutelor a cel puțin două ministere (cu responsabilitate sectorială) pentru a determina
dacă și cum este alocată responsabilitatea pentru elaborarea politicilor și legislației în ministerul
dat.
Analiza rapoartelor anuale (sau a echivalentului acestora) din cel puțin două ministere pentru a
asigura ca – în cazul problemelor de politici intersectoriale – alte ministere relevante să fie
implicate în elaborarea și convenirea asupra poziției vizând politica.
Analiza planurilor anuale sau a documentelor strategice care stabilesc activitatea planificată în
comparație cu cea realizată, comparând și cu numărul total de personal din două ministere
pentru a stabili volumele lor comparative de lucru și pentru a determina discrepanțele între
volumul de lucru și capacități.
Analiza cerințelor de asigurare cu cadre în ceea ce privește numărul și distribuirea colaboratorilor
în fiecare minister, d e ex . în departamente și în diverse funcții, cum sunt elaborarea de politici,
coordonarea de politici, aplicarea de politici și suportul administrativ și măsura în care cerințele
date sunt întrunite.
Utilizarea interviurilor pentru a oferi informație adițională cu privire la măsura în care practicile de
lucru convenite sunt respectate în realitate.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








Regulamentul Guvernului, Legea Bugetului și orice proceduri ce țin de elaborarea de politici,
precum și avizarea și divizarea responsabilităților de politici în cadrul Guvernului;
hotărârile relevante ale Guvernului, strategiile, sistematizarea planurilor de acțiuni și altele, care
specifică cerințele privind numărul și distribuția personalului în cadrul fiecărui minister, de ex. în
departamente și pentru diverse funcții, cum ar fi cea de elaborarea de politici, coordonarea de
politici, aplicarea de politici și suportul administrativ;
procedurile interne de activitate și descrierea proceselor din cel puțin două ministere;
programe anuale de activitate și planurile de afaceri ale ministerelor, precum și rapoartele de
progres pentru cel puțin două ministere;
analiza datelor colectate pentru a determina posibilele discrepanțe între efectivul de personal,
personalul existent și planurile pentru suplinirea posturilor vacante, și înțelegerea în detalii a
procedurilor interne de activitate a ministerelor selectate;
interviuri cu directorii și membrii selectați din două ministere pentru a identifica dacă metodele
prescrise de activitate sunt respectate în practică.

Indicatori


Măsura în care ministerele sunt orientate spre elaborarea de politici.
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Principiul 9: Procedurile de integrare europeană şi organizarea instituţională formează o
parte integră a procesului de elaborare de politici şi asigură transpunerea sistematică şi la
timp a acquis-ului.
1. Cadrul legal stabilește o procedură clară și determină responsabilitatea ministerelor de resort și
altor organe guvernamentale pentru transpunerea acquis-ului și prevede cerințele pentru procesul
de transpunere.
2. Procesul de transpunere a acquis-ului este o parte integră a procesului general de elaborare a
politicilor în cadrul, cu responsabilități clar definite pentru toate unitățile structurale relevante cu
privire la planificare, coordonare și monitorizare, asigurând conformitatea cu Constituția și
sistemul național juridic.
3. Toate organele guvernamentale responsabile de transpunere utilizează în mod regulat tabelele de
concordanță în procesul de transpunere.
4. Legile, regulamentele și statutele relevante definesc obligații clare pentru consultarea
interministerială la nivel de specialiști, management precum și la nivel politic; obligațiile date sunt
respectate în mod riguros.
5. Structura de coordonare interministerială este robustă și facilitează soluționarea conflictelor iscate
pe parcursul elaborării de politici și procesului de transpunere a acquis-ului.
6. Structurile interne din organele Guvernului (departamentul juridic și IE), care coordonează
transpunerea acquis-ului dispun de capacități în ceea ce privește numărul de personal și abilitățile
necesare pentru coordonarea transpunerii.
7. Departamentele responsabile cooperează strâns cu alte departamente juridice și de coordonare a
politicilor; distribuția sarcinilor între departamentele de coordonare este clară.
8. Acquis-ul este tradus în limba națională.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă în baza analizei legislației și altor documente,
complementate de interviuri cu funcționarii:











Analiza legislației și documentelor oficiale pentru a înțelege cerințele stabilite, evaluarea
faptului dacă acestea sunt adecvate, stabilirea faptului dacă legislația respectă sub-principiile.
Evaluarea faptului dacă cadrul legal pentru procesul IE este coerent cu cadrul național de
elaborare a politicilor.
Interviuri cu șeful unității de coordonare a IE, șeful unității de coordonare a transpunerii acquisului sau departamentului juridic, directorii Aparatului Guvernului implicați în luarea deciziilor la
nivel de guvern și doi manageri din cadrul ministerelor (depinde de țară, fie secretari
permanenți fie șefi de departamente).
Analiza documentelor de lucru, o selecție aleatorie a trei agende de fiecare nivel a ședințelor
structurii de coordonare interministerială a IE, procesele verbal al ședințelor și trei exemple de
opinii oferite de unitatea de coordonare IE în procesul de transpunere a acquis-ului.
Analiza volumului anual de transpunere a acquis-ului și a numărului de colaboratori care se
ocupă de transpunerea acquis-ului în CG, ambele date colectate din fișele de colectare a datelor.
Analiza regulamentelor a cel puțin două ministere pentru a determina dacă și cum este
organizată transpunerea acquis-ului în ministerul dat.
Analiza planurilor anuale, care ar trebui să includă transpunerea acquis-ului.
Analiza documentelor de lucru și a cel puțin două cazuri de transpunere pentru a determina
calitatea și funcționalitatea practică a transpunerii.
Compararea nivelelor de asigurare cu cadre în structurile cheie responsabile de coordonarea
transpunerii acquis-ului cu volumul de lucru planificat în domeniul transpunerii și realizarea
planurilor date în realitate.
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Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







Regulamentul Guvernului; legile relevante, hotărârile Guvernului și legislația secundară care
prevede procesele obligatorii pentru luarea deciziilor în domeniul IE, inclusiv negocierile aderării
și transpunerea acquis-ului;
regulamentele și procedurile interne de activitate, precum și descrierea proceselor a cel puțin
două ministere;
programele anuale de activitate, planurile de afaceri și rapoartele de progres a cel puțin două
ministere;
statistici colectate prin fișele de colectare a datelor cu privire la volumul de transpunere a
acquis-ului (volumul de lucru planificat și proiectele legislative trimise Guvernului pentru
aprobare) și numărul de personal care se ocupă de transpunerea acquis-ului în CG și ministere;
datele colectate sunt analizate pentru a stabili discrepanțele între efectivul planificat, numărul
de colaboratori reali și planurile pentru suplinirea posturilor vacante, precum și pentru a
înțelege în detaliu procedurile interne de lucru a ministerelor vizate;
interviuri cu cei responsabili din CG, cât și cu directorii și colaboratorii selectați a două minister,
pentru a identifica dacă metodele de lucru stabilite sunt respectate în practică.

Indicatori



Restanța cu privire la transpunere22.
Numărul directivelor transpuse anual.

Principiul 10: Procesul de elaborarea a politicilor şi legislaţiei se bazează pe dovezi, iar
evaluarea impactului este utilizată în mod regulat de ministere
1. Cadrul legal stabilește tipurile proceselor analitice și cerințele și standardele scontate ale
ministerelor de resort.
2. Metodologii și criterii clare și transparente definesc problema și analizează impacturile potențiale
(beneficiile, costurile și efectele anticipate) ale politicilor și legislației noi și celor existente.
Abordarea analitică este proporțională complexității problemelor supuse analizei.
3. Analizele se bazează pe date relevante și actualizate
4. Sunt evaluate costurile opțiunilor de politici și rezultatele analizei indică în mod clar sursele de
finanțare pentru politicile propuse, corelând costurile anticipate ale măsurilor cu procesul de
planificare financiară pe termen mediu. Propunerea este accesibilă din punct de vedere financiar în
cadrul acordurilor bugetare curente sau este oferită explicație cu privire la orice deviere sau
necesitate de fonduri adiționale.
5. Este clară responsabilitatea cu privire la îndrumarea de zi cu zi și asigurarea calității analizelor, iar
instituțiile responsabile realizează responsabilitățile stabilite. În cazul în care câteva instituții
partajează acest rol, ministerele de resort își înțeleg în mod clar rolul respectiv.
6. În cadrul analizelor sunt identificate de obicei mecanismele pentru monitorizarea implementării,
evaluarea progresului și.

22

Restanţa este analizată drept comparaţie a documentelor care includ angajamentele (PAAG şi planul IE) pentru
doi ani consecutivi ţinând cont de punctele preluate de la un an la altul. În baza analizei date se calculează
proporţia de transpunere în comparaţie cu angajamentele planificate.
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Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluări calitative și cantitative, în special analiza documentelor de politici și
rezultatelor instrumentelor analitice utilizate, în combinație cu interviuri purtate cu colaboratori din
ministerele de resort, organizații neguvernamentale (ONG-uri) și CG:











Analiza regulilor relevante sau a proceselor și standardelor prevăzute pentru evaluarea
opțiunilor de politici și proceselor urmărite de ministere în realizarea analizei problemei,
identificării opțiunilor și analizei impacturilor diferitor opțiuni.
Analiza regulilor relevante care prevăd problemele care urmează să fie abordate în documentele
de lucru prezentate la ședința Guvernului pentru a justifica propunerea de politici (de ex.
analiza opțiunilor, implicațiile bugetare, implicațiile IE).
Utilizând un eșantion de două-patru analize a rezultatelor, examinați măsura în care procesele
stabilite sunt respectate în mod obișnuit și situațiile în care survin excepții.
Analiza îndrumărilor și modelelor relevante pentru utilizarea instrumentelor analitice (de ex.
evaluarea impacturilor pentru două-patru domenii de politici) pentru a determina măsura în care
acestea sunt respectate.
Analiza măsurii în care Guvernul supraveghează și revizuiește calitatea utilizării instrumentelor
analitice, cum ar fi evaluarea impactului.
Revizuirea rezultatelor instrumentelor relevante de elaborare a politicilor (de ex. evaluarea
impactului sau analiza cost-beneficiu, care să cuprindă în mod primar trei domenii – elaborarea
și aprecierea politicii, fiabilitatea aprecierii și planul de implementare și evaluare) în baza unui
eșantion de două-patru domenii de politici.
Examinarea documentelor analitice din două-patru domenii de politici pentru a găsi dovezile
unei abordări logice întru identificarea bazei unei probleme de politici, luând în considerație
opțiunile existente și evaluând costurile și beneficiile acestora. În special, evaluarea faptului
dacă s-a acorda atenție adecvată în prealabil disponibilității resurselor suficiente pentru a atinge
beneficiile enunțate de politica propusă.
Interviuri cu un număr selectat de colaboratori (de ex. analiști, economiști, juriști și elaboratori
de politici) implicați în elaborarea instrumentelor de evaluare a impactului din două-patru
ministere de resort pentru a evalua modul în care se utilizează procesele analitice obligatorii în
practică și dacă mecanismele de monitorizare și implementare utilizate sunt adecvate.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








legi relevante și proceduri oficiale (Regulamentul Guvernului sau Hotărârile Guvernului) ce
prevăd un proces convenit pentru analize și evaluarea impactului, precum și structurile pentru
susținerea ministerelor de resort și aprecierea evaluării impacturilor;
documente de îndrumare emise de CG pentru a ajuta ministerele de resort în analiza
domeniilor de politici;
rezultatele instrumentelor analitice (de ex. evaluarea impactului, aprecierea impactului fiscal);
documente de politici sau concepții (de ex. note de concept, note explicative);
orice studii interne sau externe de evaluare (de ex. din partea Băncii Mondiale sau a Fondului
Monetar Internațional) cu privire la utilizarea și calitatea sistemelor analitice existente (de ex.
evaluarea impactului fiscal sau de reglementare);
interviuri cu colaboratorii din CG, ONG și câteva ministere care se ocupă de evaluarea
impactului și elaborarea de politici pentru a aprecia calitatea și logica analizelor realizate și
pentru a înțelege procedurile solicitate;
site-ul web al agenției/oficiului național de statistică.
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Indicatori


Măsura în care procesul de elaborare a politicii utilizează în cel mai bun mod instrumentele
analitice.

Principiul 11: Politicele şi legislaţia sunt elaborate într-un mod inclusiv, care permite
participarea activă a societăţii, precum şi coordonarea perspectivelor în cadrul Guvernului.
1. Există proceduri pentru a facilita consultarea publică efectivă și acestea sunt aplicate în mod
consistent de ministere, permițând organizațiilor neguvernamentale și cetățenilor să influențeze
politica Guvernului.
2. Oportunitățile pentru oferirea de comentarii și implicarea actorilor cointeresați sunt la timp pentru
a facilita un dialog real și afecta elaborarea de politici cu informații clare oferite celor care consultă
cu privire la problemele și întrebările abordate.
3. Mecanismele și procedurile de consultare publică includ notificări în prealabil celor care probabil
vor fi afectați de schimbările în politici și altor actori cointeresați, de ex. ONG-uri, sectorul privat și
organele de consiliere; aceste proceduri sunt respectate în mod consistent în procesul de
consultare.
4. Ministerele dispun de timp și resurse suficiente pentru a analiza și utiliza răspunsurile celor
consultați.
5. Guvernul menține legături în mod efectiv și organizează discuții constructive, astfel încât opiniile
celor consultanți conturează și influențează politicile și deciziile finale ale Guvernului.
6. Procedurile și structurile pentru consultarea propunerilor între ministere funcționează în mod
efectiv și pun în discuție nu doar procesul, dar și esența problemelor, pentru a facilita elaborarea
de politici și legislație care să complementeze sistemul existent.
7. Ministerul-lider raportează privind rezultatele consultării interministeriale drept parte din
documentația prezentată de rând cu agenda pentru sesiunile Guvernului.
8. Mecanismele de soluționare a conflictelor interministeriale sunt incorporate în procesul de luarea
a deciziilor atât la nivelul administrativ, cât și la cel politic pentru a asigura ca actorii Guvernului să
acceseze și să utilizeze totalmente expertiza administrației și să faciliteze soluționarea optimă a
conflictelor înainte de discutarea problemei date de Guvern.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă cele calitative și se bazează pe analiza documentelor despre
consultările publice și interministeriale cu privire la politici. Datele colectate prin fișele de colectare a
datelor și interviurile examinează cazurile specifice de elaborare a politicilor și consultări pentru a evalua
în ce măsură ministerele de resort respectă procedurile convenite în practică:






Revizuirea cerințelor procedurale pentru consultările publice. Realizarea unei evaluări calitative a
regulamentului de procedură și altor acte legislative relevante pentru a examina cerințele
pentru consultarea interministerială (de ex. tipurile de documente și nivelul necesar de detaliere,
precum și timpul necesar pentru a ajunge la o înțelegere în cadrul întregului Guvern).
Evaluarea în ce măsură ministerele înțeleg și respectă procedurile consultării interministeriale.
Drept activitate de urmărire, realizați interviuri cu personalul relevant din două ministere pentru
a stabili cum funcționează regulile în practică. Axați-vă pe departamentele de coordonare, cum
ar fi Departamentul Integrare Europeană și Coordonare de Politici.
Evaluarea prin intermediul datelor colectate din partea ministerelor de resort cum apreciază ele
nivelul lor de conștientizare a regulilor și bunelor practici privind consultarea publică; evaluarea
nivelul de periodicitate a organizării consultărilor privind schimbările de politici propuse versus
numărul de schimbări de politici prevăzut în planul anual de activitate al ministerului. Evaluarea în
ce măsură ministerul publică rezultatele consultărilor, de rând cu explicația cum acestea au
contribuit la finalizarea politicii.
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Evaluarea prin intermediul datelor din partea ONG-urilor cheie, cu privire la două-patru domenii
de politici, dacă acestea sunt satisfăcute de implicarea lor în procesul de elaborare și
implementare de politici.
Revizuirea documentelor prezentate pentru susținerea deciziilor Guvernului în două-patru
domenii de politici pentru a evalua cât de bine sunt respectate cerințele procedurale.
Utilizând patru consultări drept exemple, evaluați dacă grupurile care cel mai probabil vor fi
afectate de schimbări au fost consultate în mod activ.
Compararea documentelor relevante (de ex. înaintările către Guvern pentru aprobarea de
politici, rapoarte cu privire la rezultatele audierilor publice) indicând modul în care au fost
realizate consultările și utilizate rezultatele acestora, precum și măsura în care organul consultativ
a oferit comentarii pe marginea procesului și motivele de acceptare sau respingere a rezultatelor
consultării. Ordinea dată de idei include:
o pentru consultările interministeriale, analiza corespondenței între minister și CG, pentru
două decizii de politici, pentru a evalua cum funcționează în practică elaborarea și
planificarea de politici, în special existența unor informații cuvenite și suficient de
detaliate prezentate CG și alinierea cu cerințele obligatorii, cum ar fi IE și explicația
implicațiilor bugetare.
o pentru consultările interministeriale, analiza proceselor verbale ale ședințelor relevante
(de ex. ale secretarilor de stat sau comitetelor ministeriale), privind două domenii de
politici unde au apărut opinii diferite între ministere sau între CG și un minister, pentru a
examina cum aceste diferențe au fost soluționate.
o pentru consultările publice, revizuirea corespondenței (de ex. rapoarte oficiale, scrisori,
mesaje electronice) a două-patru ministere de resort și instituției CG responsabile de
consultări pentru a determina natura discuțiilor cu privire la consultări.
Revizuirea rapoartelor din partea grupurilor de lucru/audierilor publice pentru a determina
nivelul de prezență la aceste evenimente participative și influența acestora asupra elaborării de
politici.
Intervievarea colaboratorilor din două – zece ministere de resort cu privire la modul în care au
realizat consultări în anumite domenii de politici.
Revizuirea datelor relevante din partea organizațiilor internaționale (de ex. Transparency
International, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) “Indicele unei vieți
mai bune” (implicare civică), rezultatele sondajelor OCDE “Indicatorii sistemelor de
management regulatoriu” și orice alte date din partea ONG-urilor regionale) cu privire la
intensitatea implicării civice.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









orice legislație relevantă care codifică cerințele pentru consultările interministeriale și consultările
publice (de ex. Constituția, Regulamente, Hotărârile Guvernului, legea cu privire la ONG);
îndrumări emise de CG cu privire la buna practică în consultări;
rapoarte din partea instituției CG responsabile de supravegherea implicării ONG în Guvern;
înregistrări (în Excel, Word, mesaje electronice, etc.) a materialelor despre propunerile de
politici prezentate secretarului general și CG;
documentația care însoțește problemele înaintate Guvernului pentru decizie;
documentele publicate cu privire la consultări;
pentru consultări publice, procesele verbale de la ședințele relevante ale CG privind elaborarea
de politici în cadrul cărora decizia Guvernului era contradictorie majorității opiniilor exprimate;
pentru consultările interministeriale, înregistrările cu privire la schimburile de informații între
un minister și CG; procese verbale de la ședințele în care s-au discutat politicile, de ex. ședințele
secretarilor de stat și comisiilor ministeriale;
orice rapoarte CG cu privire la profunzimea, deplinătatea și calitatea consultărilor;
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rapoarte elaborate de Transparency International, Indicele OCDE unei vieți mai bune și ONGurilor regionale;
date colectate de către unele ministere de resort cu privire la natura și practica consultării
interministeriale; interviuri cu colaboratorii din două ministere de resort cu axare pe
departamentele de coordonare (de ex. Departamentul Integrare Europeană și Coordonare de
Politici) cu privire la procesul de consultare interministerială.

Indicatori



Măsura în care consultarea publică este utilizată în elaborarea de politici și legislație.
Măsura în care se realizează procesul de consultare interministerială.

Principiul 12: Legislaţia este consistentă ca structură, stil şi limbaj; cerinţele de elaborare
legislativă sunt aplicate în mod consistent în rândul ministerelor; legislaţia este disponibilă
publicului.
1. Există și sunt aplicate procese și îndrumări pentru a asigura coerența și calitatea elaborării actelor
legislative pentru încurajarea unui proces legislativ simplu și ușor de înțeles.
2. Îndrumările detaliază formalitățile și aranjamentele de elaborare, inclusiv inițierea și punerea în
aplicare a legilor, precum și problemele tranzitorii. Acestea ajută elaboratorii să elaboreze
legislație primară și subordonată.
3. Există un program de educație continuă (de ex. instruire, mentorat). Curriculumul de integrare
europeană a acestuia include problemele cu privire la transpunerea legislației și asigură ca
elaboratorii să fie competenți din punct de vedere tehnic.
4. Există proceduri pentru ca legislația să fie accesibilă, inclusiv realizarea responsabilităților formale
pentru monitorizarea publicării și disponibilității legilor pentru public.
5. Îndrumările administrative, documentele, directivele, buletinele de interpretare sau alte reguli
care nu dețin puterea unei legi, dar au un impact practic, sunt clare și ușor accesabile pentru
companii și prestatori de servicii.
6. Există un registru al legilor în vigoare, incluzând și versiunile consolidate ale actelor legale, care
este disponibil publicului.
7. Legile și materialele explicative, de ex. instrucțiunile pentru cei afectați de schimbările legale, sunt
disponibile în format electronic.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluări calitative în baza analizei legislației, interviurilor și analizei
documentelor de lucru, precum și a analizei cantitative a datelor:






Analiza legislației relevante și documentelor oficiale pentru a înțelege cerințele, evalua dacă
acestea sunt potrivite și analiza dacă legislația respectă sub-principiile.
Realizarea interviurilor pentru a stabili dacă surse adecvate de consiliere sunt disponibile
elaboratorilor de politici cu privire la problemele ce țin de stilul și structura legislației primare și
secundare.
Interviuri cu colaboratorii din două ministere și reprezentanții sectorului neguvernamental
pentru a evalua unitatea structurii și stilului legal.
Analiza unui eșantion de legislație pentru a se asigura ca intenția politicii este exprimată succint,
își atinge scopurile într-un mod legal temeinic și este implementabilă din punct de vedere tehnic.
Revizuirea unui eșantion de legislație și a materialelor explicative relevante pentru a stabili
scopul unui anumit act legislativ, obligațiile pe care le impune sau drepturile/beneficiile pe
care le conferă; evaluarea faptului dacă este ușor de citit și accesibil non-juriștilor.
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Revizuirea site-urilor web relevante și Monitorului Oficial pentru a verifica dacă versiunile
consolidate ale legilor sunt disponibile și dacă toată legislația și materialele relevante explicative
sunt disponibile publicului.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:











Constituția;
Regulamentul Guvernului și Parlamentului; hotărârile Guvernului și legislația secundară care
prevăd procese obligatorii; note de îndrumare;
Publicațiile Guvernului, literatura academică ce descrie sau pune în discuție procesul legislativ din
țară și care indică dacă procesul funcționează în mod adecvat;
Monitorul Oficial sau un registru al numărului și tipului de amendamente legislative;
site-ul web al Guvernului;
eșantionul de legislație;
interviuri;
contribuții primite din partea elaboratorilor legali;
raportul Băncii Mondiale ”Doing Business”;
rapoartele Băncii Europene de Reconstrucții și Dezvoltare.

Indicatori





23

Proporția23 colaboratorilor care participă în instruirea sau mentoratul privind elaborarea legală
în ultimul an.
Numărul de legi anulate în baza inconsistenței legale sau neconstituționalității într-un anumit an.
Numărul de legi remise Guvernului de către Parlament.
Măsura în care legislația primară și secundară sunt disponibile publicului într-un mod centralizat.

Proporţia este calculată drept numărul de personal instruit în rândul numărului total al colaboratorilor
ministerului care se ocupă de elaborarea legislativă.
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SERVICIUL PUBLIC ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Serviciul public reprezintă una din componentele cheie ale administrației publice. Un sistem al serviciului
public bine-gândit și gestionat oferă statului posibilitatea de a atinge un nivel adecvat de profesionalism,
durabilitate și calitate a serviciului public în toate componentele administrației și să ofere servicii mai
bune cetățenilor și companiilor.
Serviciul public modern și constituțional este posibil într-o democrație doar dacă există un set de condiții:






separarea între sfera publică și cea privată;
separarea între politică și administrare;
responsabilitatea individuală a funcționarilor publici;
protecție suficientă a locului de muncă, nivelului și stabilității salariului, precum și drepturi și
obligații clar definite pentru funcționarii publici;
recrutarea și promovarea în bază de merit24.

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au adoptat abordări diferite față de serviciul public, de obicei
derivând din istora statelor lor și modificate în timp. Un șir de țări, cum ar fi Franța, Olanda, Spania și
Suedia, dispun de un serviciu public care înglobează toți angajații publici și de un concept mai vast al
serviciului public, pe când alte țări, cum sunt Austria, Danemarca și Italia, au restricționat domeniul de
cuprindere al serviciului public la așa-numita “administrația publică de bază”, adică ministerele, poliția,
justiția, apărarea și serviciul extern. Aproape toate statele membre au menționat dualitatea între
angajații conform dreptului public și cei conform dreptului muncii. Totuși, tendința generală este
următoarea: procentul angajaților conform dreptului muncii este în creștere și procentul funcționarilor
publici descrește, concentrând serviciul public în special în domeniile de bază ale administrației . O altă
tendință este cea spre fragmentarea forței de muncă publice la nivel central, regional, local și semipublic25.
Curtea Europeană de Justiție (CEJ) (Cazul 149/79), cât și Comisia Europeană (CE) și SIGMA, prin
interpretare (Documentul SIGMA Nr. 27, 1999), au utilizat următoarele două criterii pentru definirea
funcțiilor care ar putea fi rezervate funcționarilor publici (naționali):


funcții cu autoritate publică și competențe legale de a exercita împuterniciri conferite de dreptul
public, pentru a propune politici publice și instrumente de reglementare sau pentru a oferi
consiliere asupra acestora;

funcții cu responsabilități pentru securizarea intereselor generale ale statutului sau altor organe
publice26.
Ţinând cont de principiile dreptului administrativ european, setul de condiții pentru serviciul public care
îndeplinește funcțiile de bază ale unui stat, cât și în conformitate cu jurisprudența CEJ privind definirea
funcționarilor publici,
24

25

26

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (1999) ”Principiile Europene pentru
Administraţia Publică”, Documentul SIGMA, Nr. 27, OCDE Publishing.doi:10.1787/5kml60zwdr7h-en.
Institutul European de Administraţie Publică (2012), Viitorul ocupării publice în administraţia publică centrală
http://www.eupan.eu/files/repository/2013021293522_Study_The_future_of_public_employment.pdf
Utilizând aceste criterii, realizarea următoarelor funcţii poate fi considerată drept funcţii ale serviciului public:
managementul unui organ administrativ; exercitarea supravegherii de stat şi administrative, cât şi realizarea
auditului intern; asigurarea securităţii şi ordinii constituţionale a statutului; apărarea militară permanentă a
statutului şi pregătirile aferente; urmărirea infracţiunilor; reprezentarea diplomatică a statutului în relaţiile
externe; luarea deciziilor necesare pentru realizarea principalelor funcţii ale organelor constituţionale
(Parlamentul, Preşedintele, Instituţia Supremă de Audit, Ombudsman şi alte instanţe), pregătirea substanţială a
implementării acestora; pregătirea substanţială sau implementarea deciziilor de elaborare a politicilor din
competenţa Guvernului, consiliul APL, administraţia municipalităţii sau oraşului; activităţile care în interesul
statutului sau pentru fortificarea organului administrativ nu pot fi atribuite în competenţa unei persoane care
este implicată în relaţii guvernate doar de dreptul privat.
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SIGMA aplică domeniul de aplicare mai îngust al serviciului public în aceste Principii, acoperind în
domeniul “managementului resurselor umane în serviciul public” următoarele:






ministerele și organele administrative care raportează direct Guvernului, Primului Ministru sau
miniștrilor, adică serviciul civil în sensul strict la noțiunii;
administrațiile Parlamentului, Președintelui și Primului Ministru;
alte organe administrative la nivelul administrației centrale, dacă acestea sunt incluse în
domeniul de cuprindere al serviciului public conform legii serviciului public și dacă exercită
autoritatea publică conferită de dreptul public și sunt responsabile de securizarea intereselor
generale ale organelor de stat și altor organe publice;
organe constituționale independente care raportează direct Parlamentului.

Nu sunt cuprinse instituțiile la nivel de administrație sub-națională și tipurile speciale de serviciu public,
funcționarii aleși și numiți pe criterii politice, sau personalul de suport și auxiliar din organele
administrative.
Prezentul capitol definește două cerințe cheie și șapte Principii care determină funcționarea serviciului
public.

CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Domeniul de cuprindere al serviciului public este clar definit şi aplicat în practică
astfel încât să existe un cadru de politici şi legal, precum şi organizarea instituţională stabilesc un
serviciu public profesional.
Principiul 1: Domeniul de cuprindere al serviciului public este adecvat, clar definit și aplicat în practică.
Principiul 2: Cadrul legal și de politici pentru un serviciu public coerent și profesional este constituit și
aplicat în practică; organizarea instituțională facilitează practici consistente și efective de management
al resurselor umane în cadrul serviciului public.
Cerinţa cheie: Profesionalismul serviciului public este asigurat prin intermediul unor standarde
manageriale şi practici bune de management al resurselor umane.
Principiul 3: Recrutarea funcționarilor publici în bază de merit și tratament egal la toate etapele;
criteriile pentru retrogradarea în funcție și încetarea raportului de serviciu cu funcționarul public sunt
explicite.
Principiul 4: Influența politică directă sau indirectă cu privire la funcțiile de management superior în
serviciul public este împiedicată.
Principiul 5: Sistemul de remunerare al funcționarilor publici se bazează pe clasificarea muncii, este
echitabil și transparent.
Principiul 6: Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici este asigurată; aceasta include instruiri
regulate, evaluarea echitabilă a performanței, mobilitate și promovare în baza unor criterii
obiective și transparente și în bază de merit.
Principiul 7: Există măsuri de promovare a integrității, prevenire a corupției și asigurare a disciplinei în
serviciul public.
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Cerinţa cheie: Domeniul de cuprindere al serviciului public este clar definit şi aplicat în practică
astfel încât să existe un cadru de politici şi legal, precum şi organizarea instituţională pentru un
serviciu public profesional.
Managementul temeinic al resurselor umane (MRU) în serviciul public depinde nu doar de utilizarea
instrumentelor și tehnicilor moderne MRU, dar și de politica rațională, baza legală și organizarea
instituțională. Politica strategică cu privire la MRU în serviciul public, împreună cu prevederile legale
adecvate care să menționeze domeniul corect de cuprindere al serviciului public și organizarea
instituțională eficientă reprezintă baza pentru funcționarea eficientă și efectivă a serviciului public.

Principiul 1: Domeniul de cuprindere al serviciului public este adecvat, clar definit şi aplicat
în practică.
1. Există o bază legală clară (adică legea serviciului public, legile privind organele constituționale,
legile cu privire la tipurile speciale de serviciu public) care stabilește domeniul de cuprindere pe
orizontală și pe verticală a serviciului public.
2. Domeniul pe orizontală conține cel puțin funcțiile cu autoritate publică pentru exercitarea
împuternicirilor conferite prin dreptul public și cu responsabilități de securizare a intereselor
generale ale statului sau altor organe publice în următoarele instituții:

ministere și organe administrative ce raportează direct Guvernului, Primului Ministru sau
miniștrilor, adică serviciul public la nivel de administrație centrală, strict vorbind;

administrațiile Parlamentului, Președintelui și Primului Ministru;

alte organe administrative la nivel de administrație centrală, dacă sunt incluse în domeniul de
cuprindere al serviciului public conform legii serviciului public;

organe constituționale și alte organe independente ce raportează Parlamentului.
3. Domeniul pe verticală determină clar linia de sus și de jos de divizare între cei desemnați politic,
funcționarii publici și personalul de suport.
4. Domeniul material stabilește toate prevederile generale relevante pentru relațiile ocupaționale
vizând funcționarii publici și managementul serviciului public27.
5. Funcționarii publici se disting de cei numiți în funcție conform criteriilor politice, adică funcțiile
politice nu sunt incluse în domeniul de cuprindere a serviciului public.
6. Domeniul de aplicare a serviciului public este aplicat în practică conform celor stabilite în cadrul
legal.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluarea calitativă în baza analizei Constituției și legislației primare, interviuri
cu persoanele cheie și colectarea de date prin intermediul fișelor de colectare a datelor, interviurilor și
documentelor relevante pentru a verifica în ce măsură cadrul legal stabilit definește în mod clar domeniul
de cuprindere al serviciului public, dacă funcțiile politice sunt excluse din domeniul de cuprindere a
serviciului public, și dacă prevederile generale și principiile legii privind serviciul public se aplică tuturor
tipurilor de serviciu public:
27

Următoarele probleme majore din domeniul material de cuprindere a serviciului public urmează să fie
acoperite în legislaţia primară: domeniul de cuprindere şi principiile serviciului public; clasificarea; recrutarea şi
selectarea, inclusiv a funcţionarilor publici în funcţii de management superior; împuternicirile şi obligaţiile
funcţionarilor publici, inclusiv sistemul de integritate; remunerarea (principiile de bază şi componentele
sistemului salarial); dezvoltarea profesională, inclusiv aprecierea performanţei, instruirea, mobilitatea şi
promovarea; procedurile disciplinare, inclusiv suspendarea relaţiilor de serviciu public; încetarea raportului de
serviciu, inclusiv retrogradarea şi eliberarea din funcţie publică; managementul şi coordonarea centrală a
serviciului public.
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Analiza Constituției și legislației primare (adică legea privind serviciul public, legea privind
funcționarii publici și angajații publici, legile cu privire la tipurile speciale de serviciu public, legile
privind organele constituționale și independente).
Realizarea unor interviuri complementare cu persoanele cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative, și analiza altor documente relevante pentru a verifica în
ce măsură domeniul stabilit al serviciului public este aplicat în practică.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








Constituția;
legile privind serviciul public (legea cu privire la serviciul public, legea cu privire la funcționarii
publici și angajații publici, legile cu privire la tipurile speciale de serviciu public, legile cu privire la
organele constituționale și administrative independente);
proiecte de legi cu privire la serviciul public sau amendamente la legile curente privind serviciul
public în etapa finală de proceduri parlamentare;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare a serviciului public, președintele comisiei privind serviciul public (CSP)
sau echivalentul acesteia, președintele comisiei respective din Parlament, ombudsmanul,
secretarii generali ai ministerelor, directorii generali ai organelor administrative, reprezentanți ai
sindicatelor publice;
interviuri cu reprezentanți organizațiilor societății civile, mediului academic și organizațiilor
internaționale;
rapoartele anuale ale unității centrale de coordonare a serviciului public, CSP sau echivalentul
acestuia și ombudsman-ul, cât și alte rapoarte sau documente relevante.

Indicator


Măsura în care domeniul de cuprindere a serviciului public este adecvat, definit clar și aplicat în
practică.

Principiul 2: Cadrul legal şi de politici pentru un serviciu public coerent şi profesional este
constituit şi aplicat în practică; organizarea instituţională facilitează practici consistente şi
efective de management al resurselor umane în cadrul serviciului public.
1. Există o politică definită în cadrul strategiilor relevante (de ex. programul guvernamental, strategia
RAP) pentru dezvoltarea serviciului public, cu măsuri clare și coerente de susținere a
implementării.
2. Legislația primară și secundară privind serviciul public este în conformitate cu principiile dreptului
administrativ: fiabilitate și predictibilitate (certitudine legală), deschidere și transparență,
responsabilitate, eficiență și eficacitate.
3. Prevederile generale ale legii privind serviciul public sunt aplicabile tipurilor speciale de serviciu
public (de ex. poliția, închisoarea, apărarea, serviciu extern) și colaboratorilor organelor
constituționale, sau prevederile și principiile legilor tipurilor speciale de serviciu public și
organelor constituționale sunt în principiu similare prevederilor generale ale legii privind serviciul
public.
4. Nivelul de reglementare în legislația primară și secundară este echilibrat în mod adecvat pentru a
permite flexibilitatea și asigura stabilitatea serviciului public.
5. Politica serviciului public și legislația primară și secundară cu privire la implementarea acesteia
sunt aplicate în practică.
6. Responsabilitatea politică pentru serviciul public este stabilită în mod clar.
7. Există o unitate centrală de coordonare, abilitată în mod suficient și capabilă să conducă, susțină și
monitorizeze implementarea valorilor, cadrului legal și de politici în domeniul serviciului public.
8. Există un sistem informațional de management al resurselor umane pentru susținerea planificării
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și gestionării cadrelor, monitorizarea practicilor de management a resurselor umane în serviciul
public, incluzând date corecte și complete la nivel de întreg serviciu public, organizație și.
funcționar public individual28 solicitate de legislație și oferind informații statistice la o anumită dată.
Acest sistem interacționează în mod electronic cu alte baze de date naționale pentru a evita
dublarea colectării de date.
9. Servicii profesionale și consistente de management a resurselor umane sunt asigurate în cadrul
serviciului public prin intermediul capacităților suficiente pentru gestionarea cadrelor și
implementarea legislației privind serviciul public.
10. Este asigurată supravegherea independentă a serviciului public.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă în baza analizei documentelor de politici, legislației primare
și secundare, interviuri cu persoane cheie și analiza datelor colectate prin fișele de colectare, interviuri și
alte documente relevante pentru a evalua obiectivele, măsurile și implementarea politicilor ce țin de
serviciul public:









28

Analiza politicilor relevante, de ex. a programului guvernamentale, strategiei naționale de
dezvoltare, strategiei reformei administrației publice (RAP), strategiei anti-corupție a serviciului
public, cât și a planurilor de acțiuni și rapoartelor de implementare a acestora.
Analiza legislației primare și secundare vizând serviciul public pentru a verifica în ce măsură
cadrul legal stabilit corespunde valorilor dreptului administrativ și acoperă toate aspectele
relevante pentru raporturile de serviciu cu funcționarii publici și managementul serviciului
public.
Analiza proiectelor legislației primare și secundare și a amendamentelor legislației primare și
secundare la etapa finală de proceduri parlamentare sau guvernamentale.
Analiza codurilor de conduită și îndrumărilor cu privire la valorile și conduitele în serviciul
public.
Analiza rapoartelor anuale ale unității centrale de coordonare pentru serviciul public, CSP sau
echivalentul acestuia, ombudsmanului, cât și alte rapoarte sau documente relevante.
Inspectarea practică a sistemului informațional pentru managementul resurselor umane (SIMRU).
Realizarea interviurilor complementare cu persoanele cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative și analiza altor documente și date relevante pentru a
evalua punerea în aplicare a cadrului în practică.

Următoarele date pot fi considerate drept relevante pentru ca SIMRU să susţină planificarea strategică a forţei
de muncă, managementul şi monitorizarea practicilor MRU în serviciul public: structura organizaţională a
organelor administrative; planurile de recrutare şi planurile de instruire ale organelor administrative şi/sau
serviciului public şi bugetele respective; numărul total de funcţionari publici; educarea , calificarea şi mandatul
funcţionarilor publici; recrutarea funcţionarilor publici, inclusiv numărul mediu de candidaţi per loc vacant,
timpul mediu necesar pentru suplinirea unui loc vacant, numiri în funcţie a candidaţilor interni sau externi,
contestări împotriva deciziilor de recrutare şi deciziile finale cu privire la acestea; salariile funcţionarilor publici
inclusiv salariile medii ale diferitor categorii/clase şi organe administrative; rezultatele evaluării performanţei
funcţionarilor publici, contestări împotriva deciziilor de evaluare şi deciziile finale cu privire la acestea;
instruirea funcţionarilor publici, inclusiv numărul mediu de zile de instruire şi cheltuielile de instruire pentru
diferite categorii/clase de funcţionari publici şi organe administrative; sancţiuni disciplinare pentru funcţionarii
publici, contestări împotriva sancţiunilor disciplinare şi deciziile finale cu privire la acestea; reprezentarea
gender şi cea etnică în rândul funcţionarilor publici; încetarea activităţii de funcţionar public, inclusiv fluctuaţia
anuală pentru diferite categorii/clase şi organe administrative, contestări împotriva deciziilor de încetare a
raporturilor de serviciu şi deciziile finale luate cu privire la contestările date.
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Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legea privind serviciul public (legea privind serviciul public, legea privind funcționarii publici și
angajații publici, legile cu privire la tipurile speciale de servicii public, legile cu privire la
organele constituționale și administrative independente, legea cu privire la instanțele
administrative, legea cu privire la ombudsman sau alte organe relevante de control);
proiectele de legislație primară și secundară relevantă sau proiectele amendamentelor aduse
legislației primare și secundare la etapa finală de procedură parlamentară sau guvernamentală;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, președintele CSP sau echivalentul acestuia,
președintele comitetului respectiv din Parlament, ombudsman, secretari generali al
ministerelor, directori generali ai organelor administrative, șefi ai departamentelor MRU din
ministere și organe administrative (dacă MRU este descentralizat), reprezentanți ai sindicatelor
serviciului public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediul academic,
organizații internaționale;
rapoarte de activitate și implementare cu privire la politicile și strategiile relevante;
rapoarte anuale ale unității centrale de coordonare pentru serviciul publice, CSP sau
echivalentul, ombudsman și alte rapoarte sau documente relevante.

Indicatori



Măsura în care cadrul de politici și cel legal pentru un serviciu public profesional și coerent este
stabilit și implementat.
Măsura în care organizarea instituțională facilitează practicile MRU în cadrul serviciului public.
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Cerinţa cheie: Profesionalismul serviciului public este asigurat prin intermediul unor standarde
manageriale şi practici bune de management al resurselor umane.
Recrutarea și eliberarea din funcție a funcționarilor publici în bază de merit este un element de o
importanță critică pentru a asigura un serviciu public bazat pe merit și sustenabil pentru elaborarea și
implementarea politicilor cât de efectiv posibil, indiferent de Guvernul la putere. Procedurile temeinice
de recrutare sunt o precondiție pentru un serviciu public profesional, dar acestea trebuie să fie însoțite
de alte instrumente MRU, inclusiv remunerarea, evaluarea performanței, instruirea și dezvoltarea
profesională, măsuri de integritate și proceduri disciplinare, care sunt necesare nu doar pentru a atrage
angajați valoroși în serviciul public, dar și pentru a-i reține și motiva să atingă obiectivele strategice ale
statutului.

Principiul 3: Recrutarea funcţionarilor publici în bază de merit şi tratament egal la toate
etapele; criteriile pentru retrogradarea în funcţie şi încetarea raportului de serviciu cu
funcţionarul public sunt explicite.
1. Procesul de recrutare și selectare în serviciul public, fie externă fie internă, și indiferent de
categoria/clasa funcționarilor publici, se bazează în mod clar pe merit, oportunități egale și
competiție deschisă. Legea serviciului public stabilește în mod clar că orice formă de recrutare și
selectare care nu se bazează pe merit se consideră a fi nevalidă din punct de vedere legal.
2. Criteriile generale de eligibilitate pentru funcțiile din serviciul public și prevederile generale care
asigură calitatea recrutării sunt stabilite în legislația primară. Procedurile detaliate, inclusiv
cerințele specifice pentru a accede fiecare categorie/clasă, fișele de post, profilurile de
competență, metodele de selectare, sistemele de punctaj și componența comisiile de selectare,
sunt cuprinde mai cu seamă în legislația secundară.
3. Comisiile de recrutare și selectare includ persoane cu expertiză și experiență în evaluarea diferitor
seturi de abilități și competențe ale candidaților pentru funcții din serviciul public, fără
interferențe politice.
4. Candidații care nu sunt numiți în funcție dețin dreptul de a contesta deciziile de recrutare injuste.
5. Protecția împotriva discriminării persoanelor care aplică pentru funcții în serviciul public și cei
angajați este asigurată de toate organele administrative în conformitate cu principiul tratamentului
egal. În cazurile stabilite în mod expres în lege, reprezentarea echitabilă comprehensivă este luată
în considerație în procesul de recrutare.
6. Criterii obiective pentru retrogradarea funcționarilor publici și încetarea relațiilor de ocupare în
serviciul public sunt stabilite în mod expres în lege. Aceste prevederi sunt aplicate în practică.
7. Funcționarii publici dețin dreptul de a contesta deciziile injuste de retrogradare și destituire din
funcție.

Cadrul analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluări calitative și cantitative în baza analizei legislației primare și secundare,
interviuri cu persoane cheie, date colectate prin intermediul SIMRU, fișele de colectare a datelor,
interviuri și alte documente relevante și indicatori cantitativi pentru a verifica în ce măsură cadrul legal
stabilit și practicile existente cu privire la recrutare corespund Principiului dat:




Analiza legislației primare și secundare cu privire la serviciul public în ceea ce privește
recrutarea.
Analiza proiectelor de legislație primară și secundară sau a proiectelor de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la recrutare, la etapa finală a procedurilor
parlamentare sau guvernamentale.
Analiza rapoartelor anuale a unității centrale de coordonare pentru serviciul public, SIMRU, CSP
sau echivalentul, ombudsman și instanțele administrative, cât și alte rapoarte sau documente
relevante pentru a evalua aplicarea în practică a cadrului legal cu privire la recrutare.
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o



Analiza informației privind performanța din ultimii trei ani:fluctuația anuală a
funcționarilor publici la nivel de administrație centrală29;
o fluctuația funcționarilor publici la nivel de administrație centrală timp de șase luni de la
schimbarea Guvernului;
o numărul mediu de candidați per funcție vacantă în serviciul public la nivel de
administrație centrală;
o procentul de funcții vacante în serviciul public suplinite prin concurs extern la nivel de
administrație centrală;
o procentul de funcții vacante în serviciul public suplinite prin concurs intern la nivel de
administrație centrală;
o procentul de femei și bărbați în serviciul public la nivel de administrație centrală;
o procentul de femei și bărbați în funcții de management superior în serviciul public la nivel
de administrație centrală;
o procentul de funcționari publici în serviciul public la nivel de administrație centrală după
origine etnică diferită în comparație de distribuția etnică generală din țară în baza celui mai
recent recensământ al populației;
o procentul de contestări cu privire la recrutarea în serviciul public la nivel de administrație
centrală și numărul contestărilor soluționate cu succes;
o procentul de contestări privind încetarea relațiilor de ocupare în serviciul public la nivel de
administrație centrală și numărul contestărilor soluționate cu succes.
Realizarea unor interviuri complementare cu persoane cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative și analiza datelor pentru evaluarea aplicării în practică a
cadrului legal privind recrutarea.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







legea cu privire la serviciul public (legea serviciului public, legea cu privire la funcționarii publici
și angajații publici, legi cu privire la tipuri speciale de serviciu public, legi cu privire la organele
constituționale și administrative independente) vizând recrutarea;
proiecte de legislație primară și secundară relevantă sau proiecte de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la recrutare la etapa finală a procedurilor parlamentare
sau guvernamentale;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, președintele SCP sau echivalentul, președintele
comisiei respective din cadrul Parlamentului, ombudsmanul, secretarii generali ai ministerelor,
directorii generali ai organelor administrative, șefii departamentelor MRU din organele
administrative, judecătorii instanțelor administrative și reprezentanți sindicatelor serviciului
public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediului
academic, organizațiilor internaționale;
SIMRU, rapoarte anuale ale unității centrale de coordonare pentru serviciul public, CSP sau
echivalentul, ombudsmanul și instanțele administrative, cât și alte rapoarte și documente
relevante.

Indicatori



29

Fluctuația anuală a funcționarilor publici la nivel de administrație centrală.
Fluctuația funcționarilor publici la nivel de administrație centrală în decurs de șase luni de la
schimbarea Guvernului.

În continuare când se face referinţă la funcţionarii publici, se vor analiza funcţiile tuturor ministerelor şi
organelor administrative care raportează în mod direct Guvernului, Primului Ministru sau miniştrilor, adică
serviciul public la nivel de administraţie centrală în înţelesul strict al acestei noţiuni.
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Procentul posturilor vacante suplinite prin concurs extern în serviciul public la nivel de
administrație centrală.
Procentul posturilor vacante suplinite prin concurs intern în serviciul public la nivel de administrație
centrală.
Procentul femeilor și bărbaților în serviciul public la nivel de administrație centrală.
Procentul femeilor și bărbaților în funcții de management superior în serviciul public la nivel de
administrație centrală.
Procentul funcționarilor publici la nivel de administrație centrală după origine etnică diferită în
comparație cu distribuția etnică generală în țară în baza celui mai recent recensământ al populației.
Măsura în care recrutarea funcționarilor publici se bazează pe principiul de merit la toate
etapele.
Măsura în care încetarea relațiilor de ocupare în serviciul public se bazează pe merit.

Principiul 4: Influenţa politică directă sau indirectă cu privire la funcţiile de management
superior în serviciul public este împiedicată.
1. Categoria/clasa/nivelul funcțiilor de management superior în serviciul public, la interfața politicului
și administrației, este inclus în domeniul de cuprindere al serviciului public (de obicei funcția de
secretar general al unui minister și director general al unui organ administrativ determină linia de
delimitare între funcționarii publici și cei desemnați politic).
2. Criteriile pentru recrutarea persoanelor în funcții de management superior sunt stabilite și
dezvăluite clar.
3. Procesul de recrutare și selectare pentru funcții de management superior, fie extern fie intern, se
bazează pe merit, oportunitățile egale și concurs deschis.
4. Încetarea raporturilor de serviciu cu funcționarii publici care dețin funcții de management superior
este admisibilă doar în cazurile expres prevăzute în lege și procedurilor stabilite în lege. Aceste
prevederi sunt aplicate în practică.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluarea calitativă și cantitativă în baza analizei legislației primare și
secundare, interviuri cu persoane cheie, date colectate prin SIMRU, fișele de colectare a datelor, interviuri
și alte documente relevante, cât și indicatori cantitativi pentru a verifica în ce măsură cadrul legal și
practicile stabilite cu privire la funcționarii publici superior se conformează Principiului:








Analiza legislației primare și secundare cu privire la serviciul public în privința recrutării și
încetării relațiilor de ocupare a funcționarilor publici.
Analiza proiectelor de legislație primară și secundară sau a proiectelor de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la recrutarea și încetarea relațiilor de ocupare a
funcționarilor superiori din serviciul public la etapa finală a procedurilor parlamentare sau
guvernamentale.
Analiza fișelor procedurilor de recrutare pentru funcțiile de management superior.
Analiza rapoartelor anuale ale unității centrale de coordonare pentru serviciul public, SIMRU,
CSP sau echivalentul, ombudsmanului și instanțelor administrative, cât și a altor rapoarte
relevante sau documente pentru a evalua nivelul de aplicare în practică a cadrului legal cu privire
la recrutarea și încetarea serviciilor de ocupare pentru funcționarii publici superiori.
Analiza următoarei informații privind performanța din ultimii trei ani:
o fluctuația anuală a funcționarilor publici de management superior la nivel de
administrație centrală;
o fluctuația funcționarilor publici de management superior la nivel de administrație
centrală în decurs de șase luni de la schimbarea Guvernului;
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o



procentul posturilor vacante de management superior la nivel de administrație centrală
suplinite prin concurs extern;
o
procentul posturilor vacante de management superior la nivel de administrație centrală
suplinite prin concurs intern.
Realizarea unor interviuri complementare cu persoanele cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de funcționari publici de nivel superior și analiza datelor pentru evaluarea aplicării
cadrului legal în practică.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legea cu privire la serviciul public (legea serviciului public, legea cu privire la funcționarii publici
și angajații publici, legi cu privire la tipuri speciale de serviciu public, legi cu privire la organele
constituționale și administrative independente) vizând recrutarea și eliberarea din funcție a
funcționarilor publici de la nivelul managementului superior;
proiecte de legislație primară și secundară relevantă sau proiecte de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la recrutarea și eliberarea din funcție a funcționarilor
publici de la nivelul managementului superior la etapa finală a procedurilor parlamentare sau
guvernamentale;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, președintele SCP sau echivalentul, președintele
comisiei respective din cadrul Parlamentului, ombudsmanul, secretarii generali ai ministerelor,
directorii generali ai organelor administrative, șefii departamentelor MRU din organele
administrative, judecătorii instanțelor administrative și reprezentanți sindicatelor serviciului
public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediului
academic, organizațiilor internaționale;
SIMRU, rapoarte anuale ale unității centrale de coordonare pentru serviciul public, CSP sau
echivalentul, ombudsmanul și instanțele administrative, cât și alte rapoarte și documente
relevante.

Indicatori






Fluctuația anuală a funcționarilor publici de nivel superior la nivel de administrație centrală.
Fluctuația funcționarilor publici de nivel superior la nivel de administrație centrală în decurs de șase
luni de la schimbarea Guvernului.
Procentul posturilor vacante de management superior suplinite prin concurs extern în serviciul
public la nivel de administrație centrală.
Procentul posturilor vacante de management superior suplinite prin concurs intern în serviciul
public la nivel de administrație centrală.
Măsura în care este prevenită influența politică asupra recrutării și eliberării de funcții de
management superior în serviciul public.

Principiul 5: Sistemul de remunerare al funcţionarilor publici se bazează pe clasificarea
funcţiilor, este echitabil şi transparent.
1. Principiile remunerării, inclusiv clasificarea salarială în baza sistemului de clasificare a funcțiilor,
lista completă a elementelor variabile ale salariului și relația între partea fixă și cea variabilă a
salariului, sunt stabilite în lege pentru a asigura coerența, echitatea și transparența întregului serviciu
public. Regulamentele detaliate cu privire la remunerare sunt stabilite în legislația secundară.
Prevederile cu privire la remunerare sunt aplicate în practică.
2. Plățile și compensațiile adiționale la salariu (de ex. îndemnizațiile pentru familie, plata pentru
arendă, studii, limbă, compensațiile în caz de boală, maternitate sau accident de muncă) sunt
stabilite în lege pentru a asigura coerența întregului serviciu public și sunt aplicate în practică.
51

Capitolul 3

Serviciul Public și Managementul Resurselor Umane

3. Discreția managerială în desemnarea diferitor elemente ale salariului, plățile și compensațiile
pentru funcționarii publici sunt limitate pentru a asigura echitatea, transparența și consistența
plății.
4. Sistemul de remunerare a funcționarilor publici oferă condiții rezonabile pentru recrutare,
motivare și reținere în funcție a funcționarilor publici cu competențele solicitate.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluări calitative și cantitative, în baza analizei legislației primare și secundare,
interviuri cu persoane cheie, date colectate prin SIMRU, statistica națională, fișele de colectare a datelor,
interviuri și alte documente relevante, indicatori cantitativi pentru a verifica în ce măsură cadrul legal
stabilit și practicile cu privire la remunerarea funcționarilor publici corespund Principiului:







Analiza legislației primare și secundare cu privire la serviciul public vizând remunerarea
funcționarilor publici.
Analiza proiectelor de legislație primară și secundară sau a proiectelor de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la remunerarea serviciului public la etapa finală a
procedurilor parlamentare sau guvernamentale.
Analiza SIMRU, statisticii naționale, rapoartelor anuale ale unității centrale de coordonare
pentru serviciul public, Ministerului Finanțelor (MF), CSP sau echivalentul, ombudsmanului,
instanțelor administrative și alte rapoarte sau documente relevante.
Analiza următoarei informații cu privire la performanță pentru ultimii trei ani:
o procentul salariului de bază din remunerarea totală în salariul lunar mediu al
funcționarilor publici de la nivel de administrație centrală;
o procentul salariului de bază din remunerarea totală în salariul lunar mediu al
funcționarilor publici de la nivel de administrație centrală;
o procentul bonusurilor remunerării totale în salariul lunar mediu al funcționarilor publici
de la nivel de administrație centrală;
o procentul bonusurilor remunerării totale în salariul lunar mediu al funcționarilor publici
superior de la nivel de administrație centrală;
o proporția între remunerarea anuală medie a profesioniștilor juniori și superiori din
guvernul central și remunerarea lucrătorilor cu studii terțiare;
o proporția între compensarea anuală medie a managerilor superiori din guvernul central
și compensarea lucrătorilor cu studii terțiare.
Realizarea interviurilor complementare cu persoanele cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative și analiza datelor pentru a evalua aplicarea în practică a
cadrului legal privind remunerarea funcționarilor publici.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





legea cu privire la serviciul public (legea serviciului public, legea cu privire la funcționarii publici
și angajații publici), legi cu privire la tipuri speciale de serviciu public, legi cu privire la organele
constituționale și administrative independente vizând remunerarea, legea salariilor în serviciul
public și legislația secundară cu privire la remunerarea funcționarilor publici;
proiecte de legislație primară și secundară relevantă sau proiecte de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la remunerarea funcționarilor publici de la nivelul
managementului superior la etapa finală a procedurilor parlamentare sau guvernamentale;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, președintele SCP sau echivalentul, președintele
comisiei respective din cadrul Parlamentului, ombudsmanul, secretarii generali ai ministerelor,
directorii generali ai organelor administrative, șefii departamentelor MRU din organele
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administrative, judecătorii instanțelor administrative și reprezentanți sindicatelor serviciului
public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediului
academic, organizațiilor internaționale;
SIMRU, statisticile naționale, rapoartele anuale ale unității centrale de coordonare pentru
serviciul public, MF, CSP sau echivalentul, ombudsmanului, și alte rapoarte sau documente
relevante.

Indicatori




Proporția remunerării medii anuale a profesioniștilor juniori și superiori din guvernul central în
comparație cu remunerarea lucrătorilor cu studii terțiare.
Proporția remunerării medii anuale a funcționarilor publici superiori din guvernul central în
comparație cu remunerarea lucrătorilor cu studii terțiare.
Măsura în care sistemul de remunerare a funcționarilor publici este echitabil, transparent și
aplicat în practică.

Principiul 6: Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici este asigurată; aceasta include
instruiri regulate, evaluarea echitabilă a performanţei, mobilitate şi promovare în baza unor
criterii obiective şi transparente şi în bază de merit.
1. Instruirea profesională este recunoscută ca un drept și obligație a funcționarilor publici, fiind
stabilită în lege și aplicată în practică.
2. Evaluarea necesităților de instruire strategică și elaborarea planurilor anuale/bianuale de instruire
sunt realizate prin intermediul unor procese transparente și inclusive, coordonate sau susținute
de unitatea centrală de coordonare pentru serviciul public și/sau instituția de instruire a serviciului
public -.
3. Planurile strategice anuale sau bianuale de instruire a funcționarilor publici (pentru diverse
categorii, inclusiv pentru funcțiile de management superior) sunt adoptate, implementate,
monitorizate și evaluate.
4. Sunt alocate resurse suficiente pentru instruirea funcționarilor publici.
5. Principiile de evaluare a performanței sunt stabilite în lege pentru a asigura coerența întregului
serviciu public. Prevederile detaliate sunt stabilite în legislația secundară. Evaluarea performanței
funcționarilor publici este realizată în mod regulat. Funcționarii publici dețin dreptul de a contesta
deciziile injuste privind evaluarea performanței.
6. Mobilitatea funcționarilor publici (detașare, transfer temporar sau obligatoriu) este încurajată,
stabilită în legislație, bazându-se pe criterii obiective și transparente, și aplicată în practică.
7. Promovarea funcțională a funcționarilor publici (la locul de muncă, promovarea pe orizontală și
verticală) este stabilită în legislație, bazându-se pe principiul de merit și criterii obiective și
transparente, și este aplicată în practică.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă și cantitativă în baza analizei legislației primare și secundare,
interviurilor cu persoanele cheie, date colectate prin fișele de colectare a datelor, interviuri și alte
documente relevante, și indicatori cantitativi pentru a verifica în ce măsură cadrul și practicile stabilite cu
privire la dezvoltarea profesională a funcționarilor publici corespund Principiului:



Analiza legislației primare și secundare cu privire la serviciul public vizând instruirea, evaluarea
performanței, mobilitatea și promovarea funcționarilor publici.
Analiza proiectelor de legislație primară și secundară sau a proiectelor de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la instruirea, evaluarea performanței, mobilitatea și

53

Capitolul 3






Serviciul Public și Managementul Resurselor Umane

promovarea funcționarilor publici la etapa finală a procedurilor parlamentare sau
guvernamentale.
Analiza SIMRU, rapoartelor anuale ale instituției de instruire a serviciului public, unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, CSP sau echivalentul, ombudsmanului,
instanțelor administrative și alte rapoarte sau documente relevante.
Analiza următoarei informații cu privire la performanță din ultimii trei ani:
o cheltuielile pentru instruirea funcționarilor publici la nivel de administrație centrală;
o numărul zilelor de instruire a funcționarilor publici la nivel de administrație centrală;
o procentul funcționarilor publici la nivel de administrație centrală care au primit rezultate
bune și foarte bune la evaluarea performanței lor;
o procentul funcționarilor publici la nivel de administrație centrală care au fost promovați
în baza scorului obținut la evaluarea performanței lor;
o procentul funcționarilor publici la nivel de administrație centrală, relațiile de ocupare ale
căror au fost încetate în baza unor aprecieri consecutive negative la evaluarea
performanței;
o procentul posturilor vacante în serviciul public la nivel de administrație centrală care au
fost suplinite prin promovare.
Realizarea interviurilor complementare cu persoanele cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative, și analiza datelor pentru a evalua punerea în aplicare
practică a cadrului legal cu privire la instruire, evaluarea performanței, mobilitate și promovarea
funcționarilor publici.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legea cu privire la serviciul public (legea serviciului public, legea cu privire la funcționarii publici
și angajații publici), legi cu privire la tipuri speciale de serviciu public, legi cu privire la organele
constituționale și administrative independente vizând instruirea, evaluarea performanței,
mobilitatea și promovarea funcționarilor publici;
proiecte de legislație primară și secundară relevantă sau proiecte de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la instruirea, evaluarea performanței, mobilitatea și
promovarea funcționarilor publici la etapa finală a procedurilor parlamentare sau
guvernamentale;
interviuri cu ministrul responsabil de administrația publică și serviciul public, directorul unității
centrale de coordonare pentru serviciul public, președintele SCP sau echivalentul, președintele
comisiei respective din cadrul Parlamentului, ombudsmanul, secretarii generali ai ministerelor,
directorii generali ai organelor administrative, șefii departamentelor MRU din organele
administrative, judecătorii instanțelor administrative și reprezentanți sindicatelor serviciului
public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediului
academic, organizațiilor internaționale;
SIMRU, rapoartele anuale ale instituției de instruire a serviciului public, unității centrale de
coordonare pentru serviciul public, CSP sau echivalentul, ombudsmanului, cât și alte rapoarte
sau documente relevante.

Indicatori



Măsura în care sistemul de instruire a funcționarilor publici este stabilit și aplicat în practică.
Măsura în care sistemul de evaluare a performanței funcționarilor public este stabilit și aplicat
în practică.

54

Capitolul 3

Serviciul Public și Managementul Resurselor Umane

Principiul 7: Există măsuri de promovare a integrităţii, prevenire a corupţiei şi asigurare a
disciplinei în serviciul public.
1. Există prevederi legale efective și adecvate, precum și aranjamente instituționale pentru a
promova integritatea și preveni corupția în serviciul public30, fiind aplicate în practică.
2. Conduita coruptă a funcționarilor publici este incriminată în Codul Penal.
3. Principiile de bază ale procedurii disciplinare (inclusiv prezumția nevinovăției, proporționalitatea
între sancțiunea disciplinară și încălcarea obligațiunilor oficiale, dreptul de a primi asistență
juridică, dreptul de contestare, dreptul de a fi audiat în apel) și principalii pași procedurali (inclusiv
inițierea procedurii, investigarea imparțială a faptelor, audierea funcționarului public vizat,
organele implicate în inițierea procedurii, deciziei și revizuirii) sunt stabilite în lege pentru a
asigura consistență în serviciul public și sunt aplicate în modul corespunzător în practică.
4. Este creat un catalog de sancțiuni disciplinare pentru a asigura proporționalitatea între conduita
greșită și sancțiunea respectivă.
5. Dreptul funcționarului public de a contesta sancțiunile disciplinare injuste este stabilit și
implementat pentru a asigura ca deciziile să fie predictibile din punct de vedere legal, imparțiale și
fără interferență politică.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluări calitative și cantitative în baza analizei legislației primare și secundare,
interviuri cu persoane cheie, date colectate prin intermediul fișelor de colectare a datelor, interviuri și
alte documente relevante, indicatori cantitativi pentru a verifica în ce măsură cadrul și practicile stabilite
cu privire la integritate, prevenirea corupției și disciplina în serviciul public sunt stabilite și aplicate:







30

Analiza strategiei/politicii anti-corupție cu privire la integritatea și anti-corupția în serviciul
public.
Analiza legislației primare și secundare cu privire la serviciul public vizând integritatea și anticorupția, procedurile disciplinare în serviciul public.
Analiza proiectelor de legislație primară și secundară sau a proiectelor de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la integritate și anti-corupție, proceduri disciplinare în
serviciul public, la etapa finală a procedurilor parlamentare sau guvernamentale.
Analiza rapoartelor anuale ale agenției anti-corupție (AAC), comisiei de etică în serviciul public
(CESP) sau echivalentul, unității centrale de coordonare pentru serviciul public, CSP sau
echivalentul, ombudsman-ului și instanțelor, cât și a altor rapoarte și documente relevante.
Analiza următoarei informații privind performanța în ultimii trei ani:
o Indicele Percepției Corupției al Transparency International – scorul țării;
o Numărul funcționarilor publici care au fost condamnați penal pentru crime de corupție.
Realizarea de interviuri complementare cu persoane cheie, inclusiv dintr-un eșantion
reprezentativ de organe administrative, și analiza datelor pentru a evalua aplicarea în practică a
cadrului legal cu privire la integritate și disciplină în serviciul public.

Următoarele elemente pot fi considerate drept relevante pentru un sistem efectiv de integritate a serviciului
public: responsabilitatea managerilor (sau responsabilitatea managerială); reglementarea incompatibilităţilor şi
conflictelor de interes; restricţia ocupări secundare; restricţii post-ocupaţionale; cadouri şi beneficii; dezvăluiri
financiare; protecţia informatorilor; coduri de etică şi conduită; instruiri şi îndrumări etice; politici anti-corupţie
şi integritate, şi planuri de acţiuni.
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Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legea cu privire la serviciul public (legea serviciului public, legea cu privire la funcționarii publici
și angajații publici), legi cu privire la tipuri speciale de serviciu public, legi cu privire la organele
constituționale și administrative independente vizând integritatea și anti-corupția, procedurile
disciplinare în serviciul public;
legea privind conflictul de interese în serviciul public sau echivalentul;
proiecte de legislație primară și secundară relevantă sau proiecte de amendamente aduse
legislației primare și secundare cu privire la integritate și anti-corupție, proceduri disciplinare în
serviciul public, la etapa finală a procedurilor parlamentare sau guvernamentale;
interviuri cu președintele AAC, președintele CESP sau echivalentul, ministrul responsabil de
administrația publică și serviciul public, directorul unității centrale de coordonare pentru
serviciul public, președintele SCP sau echivalentul, președintele comisiei respective din cadrul
Parlamentului, ombudsmanul, secretarii generali ai ministerelor, directorii generali ai organelor
administrative, șefii departamentelor MRU din organele administrative, judecătorii instanțelor
administrative și reprezentanți sindicatelor serviciului public;
interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, mediului
academic, organizațiilor internaționale;
rapoartele anuale ale AAC, CESP sau echivalentul, unității centrale de coordonare pentru
serviciul public, CSP sau echivalentul, ombudsmanului, instanțelor administrative, cât și alte
rapoarte sau documente relevante.

Indicatori






Indicele Percepției Corupției a Transparency International– scorul țării.
Percepția cetățenilor a integrității și nivelului de încredere în serviciul public.
Numărul de funcționari public care au fost condamnați penal pentru crime de corupție.
Măsura în care sistemul de integritate și anti-corupție a serviciului public este constituit și aplicat
în practică.
Măsura în care procedurile disciplinare împotriva funcționarilor publici sunt stabilite pentru a
promova responsabilitatea individuală și evita deciziile arbitrare.
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RESPONSABILITATEA
Un aspect acceptat pe larg este faptul că organizarea administrației publice are un impact profund asupra
performanței sale generale, prin urmare și asupra legitimității sale democratice în legătură cu așteptările
cetățenilor.
Aspirarea spre eficiență, necesitatea specializării continue, contextul constituțional/legal și tradiția
administrativă, existența sistemului de control și conjunctura politică – cu toate influențează modelul
organizațional adoptat de fiecare țară. Drept rezultat nu există un singur model cu privire la modul de
structurare și operare a administrației publice, care diferă de la o țară la alta.
Totuși, când vine vorba de responsabilitate (inclusiv responsabilitatea organizațională), sunt necesare
câteva condiții pentru a asigura ca administrațiile publice să-și realizeze funcțiile în mod eficient și
adecvat:


Raționalitate – tinde spre eficiență și coerență; evitarea suprapunerilor între instituțiile publice;
constituirea unui sistem echilibrat de control.

Transparență – asigurarea unei organizări clare și simple care respectă tipurile generale stabilite.

Accesibilitate – adaptarea dimensiunii și costurilor la necesitățile și capacitățile țării.

Responsabilitate – fiecare organizație trebuie să asigure ca fiecare parte să fie responsabilă pe
intern și ca instituția, ca un tot întreg, să fie responsabilă pe exterior. Acest fapt implică
responsabilitatea pentru sistemul de politici, juridic și social, cât și pentru instituțiile
independente existente. Responsabilitatea se fundamentează pe accesul la informație publică.
Instituțiile responsabile sunt în același timp și răspunzătoare și trebuie să ofere soluții echitabile în caz de
încălcări și abuzuri.
Responsabilitatea are un domeniu vast de cuprindere, care include organizarea administrației, deschidere
și transparență, responsabilitate internă și externă, precum și instituții de control. Următorul capitol
definește cinci principii care acoperă toate dimensiunile menționate ale responsabilității.

CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Există mecanisme corespunzătoare pentru a asigura responsabilitatea organelor
administraţiei de stat, inclusiv răspunderea şi transparenţa acestora.
Principiul 1: Organizarea generală a guvernului central este rațională, respectă politicile și
regulamentele adecvate și prevede o responsabilitate internă corespunzătoare, politică, juridică,
socială și independentă.
Principiul 2: Dreptul de a accesa informația publică este prevăzut în legislație și este aplicat consistent
în practică.
Principiul 3: Există mecanisme funcționale pentru a proteja drepturile persoanelor la o bună
administrare și interesul public.
Principiul 4: Tratamentul echitabil în disputele administrative este garantat de contestațiile
administrative interne și cele judiciare.
Principiul 5: Autoritățile publice își asumă răspunderea pentru încălcările și abuzurile comise și
garantează corectarea situației și/sau compensație adecvată.

58

Capitolul 4

Responsabilitatea

Cerinţa cheie: Există mecanisme corespunzătoare pentru a asigura responsabilitatea organelor
administraţiei de stat, inclusiv răspunderea şi transparenţa acestora.
Instituțiile de stat trebuie să fie responsabile (conform unor criterii înțelese pe larg) pentru a garanta ca
administrația publică să-și îndeplinească obligațiile în mod satisfăcător. Elementele esențiale necesare
pentru scopul dat sunt: organizarea corespunzătoare a administrației de stat, accesul la informație
publică, un sistem de echilibru instituțional, un sistem eficient de contestații administrative interne, cât și
control independent și revizuirea juridică a cazurilor administrative. Responsabilitatea trebuie să fie
complementată de răspundere pentru deciziile instituțiilor sau lipsa acestora.

Principiul 1: Organizarea generală a guvernului central este raţională, respectă politicile şi
regulamentele adecvate şi prevede o responsabilitate internă corespunzătoare, politică,
juridică, socială şi independentă.
1. Există reguli care guvernează crearea și organizarea tuturor organelor publice sub puterea
executivă de la nivel central; este constituit un număr limitat de tipuri de organe/agenții de stat;
toate organele dispun de responsabilități clare față de ministerul relevant căruia îi raportează în
mod periodic.
2. Crearea de noi organe și organizarea acestora este controlată pentru a asigura raționalitatea și
cost-eficiența acestora.
3. Toate organele administrației de stat sunt supuse controlului din partea instituțiilor de
supraveghere, instanțelor de judecată și publicului, în baza legislației.
4. Unitățile de management raportează prin intermediul unor prevederi clar definite de
responsabilitate; “responsabilitatea managerială” este fortificată prin abilitarea și delegarea luării
deciziilor către manageri și supraveghetori.
5. Cadrul legal clarifică statutul legal și nivelul de autonomie a diferitor tipuri de organe autonome
sau semi-autonome, cât și direcțiile lor de responsabilitate, consolidând un management orientat
pe rezultate.
6. Ministerele dispun de responsabilități desemnate pentru dirijarea și controlarea
agențiilor/organelor subordonate și capacități profesionale specializate suficiente.
7. Responsabilitatea directă a agențiilor față de Parlament este o excepție.
8. Miniștrii răspund de performanța agențiilor/organelor subordonate ministerului lor.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluarea calitativă a documentelor și rapoartelor relevante, suplimentată de
fișele de colectare a datelor, interviuri cu actorii relevanți și analiza datelor statistice pentru a evalua
raționalitatea structurii generale a ministerelor și altor organe subordonate guvernului central:









Evaluarea politicilor în acest domeniu, chiar dacă acestea nu sunt explicite.
Identificați care organizații sunt acoperite de politică și cum acestea sunt influențate de politica
dată.
Evaluați rolurile și capacitățile diferitor actori de a stabili și monitoriza politicile, precum și de a
exercita conducerea în domeniul dat.
Evaluați și comparați regulamentele pentru a identifica lacunele și deficiențele.
Identificați numărul și tipologia organizațiilor care constituie administrația de stat și elaborați o
organigramă descriptivă.
Analiza structurii administrației de stat din perspectiva legală, bugetară și organizațională.
Analiza structurii curente a administrației de stat și evoluția acesteia în ultimii ani.
Înțelegerea dinamicii la baza schimbărilor în mașinăria Guvernului, cu o atenție specială
elementelor politice care ar fi putut influența modalitatea în care a fost structurată administrația de
stat.
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Sursele de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









organigrama curentă și cea anterioară a administrației de stat, incluzând toate organele
responsabile în mod direct sau indirect în fața guvernului central;
Constituția;
legislația cu privire la organizarea și funcționarea administrației de stat, Guvernului și
ministerelor;
strategia reformei administrației publice, programul guvernului și alte documente de politici care
se referă la organizarea de stat;
bugetul național (structura organică);
interviuri cu oficialii relevanți din Aparatul Primului Ministru, ministerele orizontale,
organul/unitatea responsabilă de verificarea proiectelor legislative, membrii Parlamentului din
comisia parlamentată cu privire la administrația publică, oficialii Instituției Supreme de Audit
(ISA), funcționarii oficiului Ombudsmanului și altor instituții relevante de control, reprezentanții
ONG-urilor, universităților;
rapoartele relevante ale Guvernului, rapoartele externe și cercetările academice.

Indicatori




Numărul organelor care raportează Consiliului de Miniștri, Primului Ministru și Parlamentului31.
Numărul mediu de straturi ierarhice într-un minister tipic.
Măsura în care structura generală a ministerelor și altor organe subordonate guvernului central
este rațională și coerentă.

Principiul 2: Dreptul de a accesa informaţia publică este prevăzut în legislaţie şi este aplicat
consistent în practică.
1. Dreptul persoanelor fizice sau celor juridice la informație publică este consfințit într-o lege care
este coerentă, completă, structurată logic, formulată într-un mod simplu și clar și ușor accesibilă.
2. Informația publică este definită în sensul larg ca incluzând toată informația care este înregistrată și
documentată cu privire la exercitarea obligațiilor publice. Persoanele private care realizează
obligațiuni publice sunt considerate drept deținători de informație publică.
3. Toată informația cu privire la realizarea obligațiilor publice, care este înregistrată și documentată,
este considerată a fi publică cu excepția cazurilor când există motive convingătoare pentru
clasificarea informației date. Excepțiile sunt fixate în mod precis în lege și sunt interpretate strict.
4. Informația publică este dezvăluită în mod pro-activ. Toate autoritățile publice mențin pagini web
oficiale care afișează, cel puțin, informația solicitată conform regulamentelor (conținutul minim
este: acte legale, planuri de politici, serviciile publice oferite, rapoarte anuale, buget, informație de
contact, organigrame, etc.). Informația este corectă, actualizată și inteligibilă.
5. Informația este oferită în formatul solicitat (cu excepția cazurilor în care cerințele date implică o
povară administrativă nerezonabilă), în termenii prescriși și gratuit, în mod normal.
6. Persoanele care solicită informație publică nu trebuie să prezinte motive pentru solicitarea lor.
Dacă informația solicitată include materiale secrete, autoritățile publice urmează să ofere părțile
ne-secrete, cu excepția cazurilor când oferirea de informație parțială ar fi eronată.
7. Autoritățile publice mențin registre actualizate de documente și baze de date, respectând reguli cu
privire la conservarea și distrugerea documentelor.
8. Există o autoritate de supraveghere desemnată să supravegheze implementarea legislației cu
privire la informația publică, deținând dreptul să fixeze standarde, să parvină cu recomandări și să
impună sancțiuni.

31

Excluzând ministerele şi organele constituţionale independente.
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Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă și cantitativă în baza analizei legislației și documentelor cu
privire la autoritatea de supraveghere a informației publice, complementată de interviuri pentru a evalua
în ce măsură dreptul de a accesa informația publică este aprobat și aplicat în practică:









Analiza legislației pentru a stabili dacă sunt acoperite cerințele enumerate în sub-principii.
Evaluarea dacă legislația cu privire la accesul la informația publică este coerentă, completă,
structurată logic, orientată pe servicii, formulată într-un mod simplu și clar, ușor accesibilă, bazată
pe avizele experților susținute de exemple extrase din legislație pe parcursul procesului analitic.
Identificarea taxelor administrative și judiciare pentru accesul la informație pentru a analiza
dacă acestea creează obstacole semnificative în accesul la informație publică.
Analiza paginilor web a unui număr de autorități pentru a evalua conformitatea cu cerințele
enumerate în acest Principiu.
Examinarea bazei legale a autorității de supraveghere a informației publice pentru a evalua
drepturile organizaționale, personale, financiare și manageriale ale acesteia.
Analiza planurilor de activitate și rapoartelor (anuale) ale autorității de supraveghere a
informației publice pentru a stabili deficiențele majore în domeniul accesului la informație
publică, metodele de lucru ale autorității și eficacitatea autorității în practică.
Analiza resurselor umane și financiare ale autorității de supraveghere a informației publice
pentru a determina dacă acestea sunt adecvate pentru a realiza funcțiile desemnate.
Realizarea interviurilor complementare cu funcționarii cheie pentru a evalua modul în care
legislația și autoritatea de supraveghere funcționează în practică.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







legislația privind accesul la informație publică;
proiectele legislației primare și secundare relevante sau proiectele amendamentelor aduse
legislației primare și secundare, în proceduri parlamentare sau guvernamentale;
planurile de activitate, rapoartele și bugetele autorității de supraveghere a informației publice;
date cu privire la solicitările de informație;
interviuri cu funcționarii din autoritatea de supraveghere a informației publice, ombudsman și
sectorul judiciar;
interviuri cu reprezentanții societății civile.

Indicatori







Cota solicitărilor de informație publică respinse într-un anumit an de autoritățile publice.
Cota solicitărilor de informație publică respinse într-un anumit an de autoritatea de
supraveghere.
Cota solicitărilor de informație publică admise de instanțele judecătorești.
Cota autorităților publice care mențin site-uri web în corespundere cu cerințele de
reglementare.
Cota autorităților publice care mențin un registru de documente și o bază de date.
Măsura în care dreptul de acces la informații publice este aprobat în legislație și aplicat în
practică.
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Principiul 3: Există mecanisme funcţionale pentru a proteja drepturile persoanelor la o bună
administrare şi interesul public.
1. Toate organele administrației de stat sunt supuse controlului din partea instituțiilor de
supraveghere32, instituțiilor judecătorești și publicului, în baza legislației.
2. Competențele, împuternicirile și independența instituțiilor de supraveghere sunt reglementate de
lege, implicând un sistem coerent și eficient.
3. Parlamentul exercită control asupra Executivului; regulile, inclusiv pentru monitorizarea
implementării recomandărilor Ombudsmanului, sunt aprobate în Constituție.
4. Este stabilit controlul intern de supraveghere, adică controlul exercitat de oficialii superiori asupra
legalității și consecvenței activităților celor subordonați.
5. Instituția Ombudsmanului este consfințită în Constituție; independența acesteia este prescrisă în
lege și asigurată în practică.
6. Regulile ce reglementează statutul și funcționarea instituției Ombudsmanului întrunesc
standardele prevăzute în Articolul 2(2) a Regulamentului Institutului Internațional a
Ombudsmanului și în Rezoluția 1959 (2013) Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
7. Administrația implementează recomandările Ombudsmanului.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metoda utilizată include evaluarea calitativă în baza analizei legislației, complementată de interviuri,
pentru a evalua dacă există mecanisme pentru a proteja interesul public și drepturile persoanelor la o
bună administrație:










Analiza legislației (Constituția, legile, etc.) pentru a stabili dacă sunt prevăzute cerințele
enumerate în sub-principii .
Evaluarea faptului dacă legislația ce reglementează principiile fundamentale de control a
administrației publice este coerentă, completă, structurată logic, formulată într-un mod simplu și
clar, ușor accesibilă și se bazează pe avizele experților, susținute de exemple extrase din lege pe
parcursul procesului analitic.
Analiza cadrului legal pentru control intern și audit în administrația de stat, cu atenție specială
garanțiilor pentru independența necesară a auditorilor/inspectorilor.
Realizarea interviurilor complementare cu funcționarii relevanți pentru a evalua aplicarea
cadrului legal în practică.
Compararea salariilor șefilor instituțiilor de supraveghere cu salariile altor funcționari publici
superiori comparabili.
Analiza statisticelor din sondajele cu privire la fiabilitatea instituțiilor de supraveghere.
Interviuri cu colaboratorii relevanți din instituțiile de supraveghere, Guvern și Parlament.
Interviuri cu reprezentanții organizațiilor societății civile cu privire la eficacitatea cadrului legal
existent de a susține activitățile de ‘gardian’ al organizațiilor lor.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:




32

Constituția;
legislația relevantă, în special legile ce prevăd constituirea și reglementarea instituțiilor de
supraveghere;
interviuri cu funcționarii relevanți ai instanțelor de judecată, instituțiilor de supraveghere și
Guvernului;

IAS, Ombudsman şi alte organe de supraveghere.
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bugetul;
statisticile;
rapoartele și statisticile instituțiilor de supraveghere.

Indicatori




Procentul de cetățeni care au încredere în instituția ombudsmanului.
Cota recomandărilor instituțiilor de supraveghere oferite organelor administrative de stat, care au
fost implementate în decurs de doi ani.
Măsura în care există mecanisme pentru oferirea de verificări efective și control eficient asupra
organizațiilor publice.

Principiul 4: Tratamentul echitabil în disputele administrative este garantat de contestaţiile
administrative interne şi revizuirile judiciare.
1. Regulile procedurale cu privire la contestarea administrativă internă sunt stabilite în lege.
2. Regulile procedurale cu privire la contestările judiciare sunt stabilite în lege, specificând că:

domeniul de cuprindere a procedurii este vast;

limitele de timp pentru înaintarea contestației sau inițierea unui caz sunt rezonabile;

asistența juridică este disponibilă;

procedurile se bazează pe principiul inchizitorial;

hotărârile judecătoriilor de primă instanță pot fi contestate în instanțele ierarhic superioare.
3. Disputele administrative sunt decise de judecători specializați în materia dată.
4. Regulile cu privire la statutul și funcționarea instanțelor și judecătorilor (soluționarea disputelor
administrative), cât și aranjamentele organizaționale și financiare, întrunesc standardele cheie
aprobate în Recomandarea CM/Rec (2010)12 a Consiliului Europei.
5. Volumul de lucru al judecătorilor este analizat în mod sistematic.
6. Judecătorii care se specializează în dispute administrative dispun de colaboratori de suport cu acces
la instruirea necesară, literatura și informația legală, tehnologica comunicațiilor pentru a-și realiza
sarcinile în mod efectiv.
7. Costul procedurilor în instanța de judecată nu împiedică cetățenii să conteste hotărârile
administrative.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate sunt mai cu seamă calitative și se bazează pe analiza legislației și documentelor,
complementate de interviuri și analize a statisticilor și bugetelor pentru a evalua dacă este garantată o
protecție suficientă în disputele administrative:









Analiza legislației relevante pentru a stabili dacă sub-principiile sunt consfințite în lege și dacă
au fost numiți judecători care se specializează în dispute administrative.
Analiza bugetului pentru a stabili dacă acesta este suficient pentru a întruni necesitățile unui
sistem efectiv de justiție administrativă și cerințele unui proces echitabil.
Analiza structurii și cadrului instituțional al sistemului instanțelor de judecată pentru a evalua
garanțiile imparțialității și independenței autorităților judiciare și judecătorilor.
Analiza statisticii din sondajele cu privire la fiabilitatea instanțelor de judecată.
Analiza volumului de lucru al judecătorilor.
Analiza statisticii instanțelor de judecată cu privire la disputele administrative pentru a
determina numărul de plângeri înaintate, durata procedurilor, numărul hotărârilor anulate
(totalmente sau parțial) la un nivel ierarhic superior și numărul de non-execuții și durata
executării deciziilor finale.
Compararea salariilor judecătorilor cu salariile funcționarilor publici superiori comparabili.
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Realizarea interviurilor cu judecători și funcționari din organele relevante, adică instanțe de
judecată, Consiliul Judecătoresc și Ministerul Justiției (MJ).

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:






Constituția și legislația relevantă care se referă la contestațiile administrative interne și
revizuirile judiciare;
proiectele de legislație relevante sau proiectele de amendamente la legislație în proceduri
parlamentare sau guvernamentale;
bugetul sectorului judiciar;
date din studii comparative cu privire la eficiența sistemelor judiciare, în special rapoartele
Comisiei Europene privind eficiența justiției;
statistici privind instanțele de judecată, interviuri cu judecătorii și funcționarii relevanți ai
instanțelor de judecată, Consiliul Judecătoresc și MJ.

Indicatori






Numărul cazurilor instanței judecătorești administrative judecate per an per judecător.
Numărul plângerilor înaintate instanței judecătorești administrative într-un anumit an.
Procentul de cazuri schimbate sau returnate pentru verificare la o instanță ierarhic superioară.
Procentul cetățenilor care au încredere în sistemul judecătoresc.
Restanța cazurilor administrative.

Principiul 5: Autorităţile publice îşi asumă răspunderea pentru încălcările şi abuzurile
comiseşi garantează corectarea situaţiei şi/sau compensaţie adecvată.
1. Legislația include cerința de a repara prejudiciile sau compensa persoanele care au suferit din
cauza încălcărilor și abuzurilor autorităților publice.
2. Regulamentul cu privire la răspunderea publică este coerent, complet, structurat legal, formulat
într-un mod simplu și clar, ușor accesibil.
3. Domeniul de cuprindere a răspunderii publice este vast și include exercitarea împuternicirilor de
autoritățile publice și realizarea altor obligații publice, fără a ține cont de faptul cine le realizează
(de ex. o autoritate publică sau persoană privată care realizează obligațiuni publice).
4. Regulile cu privire la termeni și povara dovezii nu pun în pericol exercitarea efectivă a dreptului la
compensație.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metoda utilizată este o evaluare calitativă în baza unei analize a legislației și o analiză financiară și alte
informații ce țin de compensație, complementate de interviuri pentru a evalua cum acestea funcționează
în practică:






Analiza legislației pentru a stabili dacă aceasta prevede cerințele enumerate în sub-principii.
Evaluarea faptului dacă legislația cu privire la răspundere publică este coerentă, completă,
structurată logic, formulată în mod simplu și clar, este ușor accesibilă și se bazează pe avizele
experților susținute de exemple extrase din lege pe parcursul procesului analitic.
Analiza legislației relevante, deciziilor finale judecătorești, date și interviuri cu autoritatea
relevantă, de exemplu Ministerul Finanțelor (MF), pentru a înțelege cum plățile de compensație
funcționează în practică.
Analiza punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești administrative de către administrația
publică.
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Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








legislația cu privire la răspunderea publică;
jurisprudența majoră cu privire la răspunderea publică;
proiecte de legislație relevante sau proiecte de amendamente în procedură parlamentară sau
guvernamentală;
informație financiară din partea unor autorități cu detalii privind plățile de compensare;
decizii finale (luate de instanțe și autorități administrative în baza regulilor de țin de răspunderea
publică) privind plata compensației;
interviuri cu funcționarii autorităților relevante (de ex. MF);
interviuri cu judecători, mediul academic și grupuri analitice cu privire la aspectele practice de
implementare a mecanismelor de răspundere publică.

Indicatori



Restanțe în examinarea cazurilor administrative.
Măsura în care autoritățile publice își asumă răspunderi și garantează redresarea situației.
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PRESTAREA SERVICIILOR
O administrație publică bună reprezintă o precondiție esențială pentru competitivitatea și extinderea
Uniunii Europene (UE). O administrație publică națională care să funcționeze totalmente de asemenea
este o precondiție pentru un sistem democratic transparent și efectiv. Deși în domeniul dat nu există vreun acquis comunitar, criteriile de extindere a UE recunosc și pun accentul pe necesitatea ca o țară
candidat și potențialii candidați să edifice o administrație publică efectivă.
Conform dreptului UE; statele membre dețin autonomie vastă privind cadrul lor legal administrativ,
serviciul lor public și modalitatea în care sunt prestate majoritatea serviciilor33. Nu există acquis pentru
stabilirea standardelor pentru sistemele orizontale de guvernare sau administrații publice naționale.
Totuși, trebuie să se asigure aplicarea efectivă a dreptului UE34 și tratamentul egal al cetățenilor. Conform
articolului 41 din Carta UE a Drepturilor Fundamentale: “Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce
privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea
instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii”.
Între timp, statele membre UE au convenit asupra unor componente cheie ale bunei guvernări, deși toate
au parte de sisteme politice și tradiții legale diferite. Conceptul de “bună administrare” a fost definit în
modul corespunzător și inclus în Carata UE a Drepturilor Fundamentale35.
Principiile dreptului administrativ comune pentru toate țările UE, care fixează standarde și inspiră
conduita funcționarilor publici, trebuie să fie înglobată în instituții și procedurile administrative de la
toate nivelele administrației, și pot fi distinse după cum urmează:

fiabilitate și predictibilitate (certitudine legală)

deschidere și transparență

responsabilitate

eficiență și eficacitate36.
În baza acestora, scopul Principiilor Administrației Publice rezidă în axarea pe prestarea serviciului de
administrația publică, cu o concentrație specifică pe eficacitate, asigurând protecția persoanelor pe
parcursul procedurilor administrative.
Prestarea serviciului poate fi definită mai vast drept toate contactele cu administrația publică pe
parcursul cărora clienții (cetățenii, rezidenții și companiile) solicită date, rezolvă problemele lor sau achită
impozite. În acest context, orientarea spre necesitățile cetățenilor trebuie să fie înțeleasă drept o
înglobare a tuturor contactelor și tuturor sarcinilor realizate de administrația publică care afectează
cetățenii. Această definiție vastă include nu doar contactele între administrația publică centrală și clienți,
dar și regulile care reglementează aceste contacte, adică procedurile administrative.
Una din principalele responsabilități ale administrației publice ține de rezolvarea problemelor cetățenilor
și prestarea serviciilor în mod efectiv și eficient. Totuși, eficacitatea nu poate fi măsurată doar în
comparație cu prevederile legale existente, deoarece acest principiu se axează, în mare măsură, pe
realizarea așteptărilor clientului, respectând prevederile legale. În același timp, eficacitatea mai implică și
33
34
35

36

Multe ţări utilizează Codul European al Bunei Conduite Administrative drept sursă de inspiraţie.
Art. 197.1 a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene.
Articolul 41, Dreptul la bună administrare: 1. Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte
problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor,
organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii; 2. Acest drept include: dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte
de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; dreptul oricărei persoane de acces la
dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi
comercial; obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) (1999), Principiile Europene pentru
Administraţia Publică, Documentele SIGMA, Nr. 27, Publicaţia OCDE http://dx.doi.org/10.1787/5kml60zwdr7hen
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asigurarea accesului legal la serviciile administrației publice și prestarea eficientă a acestor servicii,
economisind pentru cetățeni atât bani, cât și timp.
Principiile se axează în mod primar pe guvernul central, dar stabilesc și legături esențiale la nivelul
administrației publice subnaționale (administrația publică locală) și cel judiciar. Accentul se pune pe
politicile orizontale și modalitatea generală în care organizarea administrației publice oferă posibilitatea
unei prestări de servicii orientate spre cetățeni. Principiile nu înglobează tipurile speciale de serviciu
public, cum ar fi educația și ocrotirea sănătății.
Principiile utilizează o combinație a legislației UE și documente ne-obligatorii drept referințe de reper.
Acestea includ Carta UE a Drepturilor Fundamentale și Codul European al Bunei Conduite Administrative,
principiile UE ale serviciului public și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Principiile se mai bizui și
pe reperele și bunele practici din țările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Următorul capitol definește patru principii cheie pentru prestarea serviciilor.

CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Administraţia este orientată spre cetăţeni; calitatea şi accesibilitatea serviciilor
publice este asigurată.
Principiul 1: Există și este aplicată politica pentru administrația de stat orientată spre cetățeni.
Principiul 2: Buna administrare este un obiectiv cheie de politici care stă la baza prestării serviciilor
publice, fiind aprobată în legislație și aplicată consistent în practică.
Principiul 3: Există mecanisme pentru asigurarea calității serviciilor publice.
Principiul 4: Este asigurată accesibilitatea serviciilor publice.
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Cerinţa cheie: Administraţia este orientată spre cetăţeni; calitatea şi accesibilitatea serviciilor
publice este asigurată.
Cetățenii europeni beneficiază de dreptul la bună administrare. Dezvoltarea unei bune administrări
necesită angajament politic, viziune, strategie, definirea priorităților și o succesiune corectă de acțiuni.
Acest angajament trebuie să fie transpus în practică, cu servicii publice elaborate, prestate și constant
ajustate la necesitățile utilizatorului, decât să rămână doar la conveniența administrației. Întru realizarea
acestor scopuri sunt necesare mecanisme de elaborare și monitorizare a politicilor. Mai este esențial ca
abordarea administrației publice față de prestarea serviciilor să fie coerentă, efectivă și eficientă,
asigurând tratament egal. Documentele și aranjamentele de politici strategice nu reprezintă un scop în
sine, ci o precondiție pentru oferirea cetățenilor unor servicii de o calitate înaltă și ușor accesibile.
Procedurile administrative aplicate temeinic în practică sunt un al element esențial, dar acestea trebuie
să fie însoțite în mod continuu de îmbunătățirea calității serviciilor și asigurarea unui acces egal.

Principiul 1: Există şi este aplicată politica pentru administraţia de stat orientată spre
cetăţeni.
1. Există o politică pentru elaborarea serviciilor publice conform necesităților utilizatorului; aceasta
este luată în considerație în cadrul strategiilor relevante sau altor documente și este aplicată în
mod consistent în întreaga administrație .
2. Există mecanisme pentru analiză și evitarea birocrației; a fost elaborată o politică pentru
simplificare administrativă, fiind implementată în mod consistent.
3. Soluții de politici de prestare a serviciilor publice sunt definite în mod constant în cadrul legal și
sunt aplicate în practică.
4. Există o organizare instituțională adecvată, inclusiv responsabilități politice și instituționale pentru
coordonarea și dirijarea prestării de servicii publice.
5. Există cadrul legal și de politici pentru prestarea serviciilor electronice, aliniat cu politica generală
de prestare a serviciilor și aplicată în mod consistent în cadrul administrației.
6. Este promovată interoperabilitatea registrelor și serviciilor digitale pentru a simplifica procedurile
pentru cetățeni prin intermediul cadrului legal și pregătirii tehnice.
7. Costul serviciilor publice este supus revizuirii transparente și costul administrației publice nu este
disproporțional cheltuielilor publice totale.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate include evaluarea calitativă a documentelor și rapoartelor relevante, suplimentate de
fișele de colectare a datelor, interviuri cu actorii relevanți și analiza datelor statistice pentru a evalua
nivelul de orientare a administrației publice spre cetățeni:





37

Analiza documentelor cheie de planificare a serviciilor publice ale Guvernului pentru a căuta
prevederi cu privire la: buna administrare, prestarea serviciilor, e-guvernare și e-servicii și
reducerea birocrației. Căutarea obiectivelor concrete, activităților menite să contribuie la
realizarea acestor obiective împreună cu costurile implicate, indicatorii pentru măsurarea
realizării scopurilor, instituțiile responsabile, cerințele de monitorizare și evaluare.
Identificarea cadrului legal cu privire la serviciile administrative principale/universale prestate de
administrația centrală37, inclusiv e-serviciile, și evaluarea faptului dacă acesta stimulează o
abordare coerentă față de oferta de servicii.
Analiza organizării instituționale pentru coordonarea și dirijarea prestării de servicii și
consolidarea calității prestării de servicii, inclusiv a e-serviciilor.

Cum ar fi registrul civil, paşaportul sau impozitul pe venit.
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Interviuri cu funcționarii superior, reprezentanții societății civile și centrelor analitice, precum și
cu ombudsmanul.
Compararea costului total al administrației publice (de ex. costul serviciilor publice generale în
corespundere cu Clasificarea Funcțiilor în Guvern [COFOG]) cu reperele relevante din regiune și
bunele practici ale țărilor UE/OCDE.
Obținerea dovezilor precum că Guvernul evaluează și revizuiește costurile serviciilor publice.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:






documentele ce definesc domeniile de prioritate, inclusiv strategiile pentru prestarea serviciilor
publice (și serviciilor electronice) și pentru reducerea birocrației;
interviuri cu funcționarii superiori cheie, reprezentanți ai societății civile, ONG-uri și ombudsman;
legislația relevantă;
rapoartele și/sau analizele anuale ale autorităților publice și ombudsmanului care relevă cum
sunt realizate în practică procedurile administrative și cum sunt prestate serviciile;
statistici oficiale.

Indicatori




Cheltuielile pentru serviciile publice generale38 drept cotă din Produsul Intern Brut.
Măsura în care este stabilită și aplicată politica orientată spre cetățeni pentru prestarea
serviciilor.
Măsura în care sunt aplicate precondițiile de politici și cele administrative pentru prestarea
serviciilor electronice.

Principiul 2: Buna administrare este un obiectiv cheie de politici care stă la baza prestării
serviciilor publice, fiind adoptată în legislaţie şi aplicată consistent în practică.
1. Buna administrare este identificată drept o prioritate în rândul priorităților Guvernului.
2. Există un cadru legal coerent și complet, reglementările speciale sunt limitate până la minimum,
de preferat sub forma unei legi privind procedurile administrative generale.
3. Cadrul legal cu privire la procedurile administrative este implementat în practică în toate organele
administrației de stat.
4. Principiile cheie ale bunei conduite administrative sunt definite în legislația privind procedurile
administrative: legalitate, echitate, tratament egal, proporționalitate, exercitarea legitimă a discreției,
deschiderii și transparenței, imparțialitate, obiectivitate și verificare corespunzătoare.
5. Dreptul la audiere înainte de luarea deciziei finale.
6. Autoritățile sunt rugate să prezinte motivele pentru deciziile lor și să informeze cetățenii despre
dreptul la apel.
7. Sunt elaborate reguli procedurale și substanțiale cu privire la modificarea, suspendare și revocarea
actului administrativ pentru a garanta un echilibru echitabil între interesul public și așteptările
legitime ale persoanelor.
8. Sunt organizate consultații cu societatea civilă când sunt luate decizii administrative cu un impact
general.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metoda utilizată include o evaluare calitativă în baza analizei documentelor relevante de planificare și
legislație, complementate de interviuri pentru a evalua ce se întâmplă în practică:
38

Serviciile publice generale sunt definite conform COFOG pentru cheltuielile publice.
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Analiza documentelor cheie de planificare a serviciilor publice ale Guvernului pentru a releva
prevederile cu privire la buna administrare.
Analiza legislației cu privire la procedurile administrative generale (dacă există), împreună cu
legile care reglementează procedurile administrative speciale în domenii cheie, pentru a evalua
dacă toate aspectele enumerate mai sus sunt reglementate.
Analiza existenței jurisprudenței instanțelor administrative și constituționale pentru a evalua
interpretarea principiilor de bunei conduite administrative și a principalelor probleme ce apar în
procesul de aplicare a acestor principii.
Evaluarea faptului dacă legislația cu privire la procedura administrativă este coerentă, completă
și compatibilă cu principiile bunei conduite administrative.
Analiza documentelor cheie de planificare a serviciilor publice ale Guvernului pentru a releva
prevederile de bună administrare. Căutarea obiectivelor concrete, activităților menite să
realizeze aceste obiective și costurile acestora, indicatorii pentru măsurarea realizării scopurilor
propuse, instituțiile responsabile, cerințele de monitorizare și evaluare.
Interviuri cu funcționarii superiori, ombudsmanul, sectorul judiciar și ONG pentru a colecta
informații privind măsura în care buna administrare este recunoscută drept o prioritate a
Guvernului, măsura în care prevederile legale cu privire la procedurile administrative sunt
implementate în practică și domeniul de cuprindere a legislației procedurilor administrative.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







documentele ce definesc domeniile prioritare ale Guvernului;
documentele de planificare care cuprind și buna administrare;
interviuri cu un număr de oficiali din ministere, funcționari superiori, reprezentanți ai sectorului
judiciar, ombudsmanul și ONG-uri;
legislația cu privire la procedurile administrative;
colecții sau rezumate a jurisprudenței instanțelor administrative supreme și instanțelor
constituționale;
rapoarte și/sau analize anuale ale autorităților publice și ombudsmanului care relevă modul în
care procedurile administrative sunt realizate în practică.

Indicatori



Favoritismul în deciziile funcționarilor guvernamentali39.
Măsura în care există și este aplicat cadrul legal pentru buna administrare.

Principiul 3: Există mecanisme pentru asigurarea calităţii serviciilor publice
1. Politica de prestare a serviciilor promovează unul sau câteva instrumente de asigurare a calității
(de ex. Carta serviciilor, Fundația Europeană pentru Managementul Calității ², Cadrul Comun de
Evaluare sau cadre de autoevaluare, acordarea unui nivel de calitate, ISO sau alte standarde
internaționale).
2. Există procese pentru monitorizarea regulată a prestării serviciilor, evaluarea și re-designul în baza
satisfacției clienților și analizei necesităților utilizatorilor.
3. Eforturile de modernizare a serviciului sunt structurate pentru a obține economii de timp pentru
clienți, economii de costuri pentru obținerea și prestarea serviciilor, precum și reducerea
necesității de prezență fizică, cât și îmbunătățirea ușurinței de obținere a informației cu privire la
servicii și ușurința obținerii serviciilor.
4. Funcționarii publici implicați în prestarea de servicii sunt instruiți în mod regulat.
5. Există mecanisme pentru partajarea bunelor practici și diseminarea acestora.
39

Indicele Competitivităţii al Forumului Economic Global, scorul minim 1 şi scorul maxim 7.
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6. Sunt stabilite standarde pentru prestarea principalelor servicii publice oferite de administrația
publică.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluări calitative și cantitative ale documentelor strategice și rapoartelor de
activitate, complementate de interviuri pentru a evalua dacă serviciile publice sunt elaborate și prestate
ținând cont de necesitățile utilizatorilor:







Analiza documentelor guvernamentale și altor rapoarte.
Interviuri cu funcționari guvernamentali și reprezentanți al ONG-urilor, societatea civilă,
ombudsmanul, camerele de comerț și organizații de consiliere a consumatorilor/cetățenilor.
Colectarea datelor cu privire la instrumentele de asigurare a calității și obținerea dovezilor cu
privire la utilizarea acestora.
Colectarea datelor cu privire la instruirea funcționarilor implicați direct în prestarea serviciilor.
Verificarea faptului dacă bunele practici ce țin de prestarea serviciilor sunt diseminate prin
Internet, conferințe, evenimente, etc.
Căutarea sondajelor de satisfacție la nivel național și documentația cu privire la acordarea unui
nivel de calitate.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:












documentele guvernului și alte rapoarte, inclusiv strategii și programe de instruire pentru
funcționarii publici;
standarde de prestare a serviciilor stabilite în legislație sau acte neobligatorii, cartă a cetățenilor,
dacă acestea există;
interviuri cu oficialii guvernamentali și reprezentanți ai ONG-urilor și societății civile;
fișele de colectare a datelor dintr-un număr de instituții;
sondaje de satisfacție cu privire la serviciile de la nivel național;
documentația cu privire la atribuirea unui nivel de calitate;
interviuri cu oficialii relevanți din organul care promovează orientarea cetățenilor;
interviuri cu organizațiile de consiliere a cetățenilor/consumatorilor, camerele de comerț și
ombudsman;
statistici internaționale și naționale cu privire la inițierea de afaceri (de ex. de pe site-ul web
http://www.doingbusiness.org/);
paginile web guvernamentale.

Indicatori






Procentul utilizatorilor satisfăcuți de serviciile publice.
Proporția instituțiilor care utilizează instrumente și tehnici de asigurare a calității (de ex. Fundația
Europeană pentru Managementul Calității, Cadrul Comun de Evaluare și alte standarde
instituționale).
Cota funcționarilor publici implicați direct în prestarea de servicii care au beneficiat de instruire în
ultimii doi ani.
Durata medie de timp necesară pentru a obține documentul de identificare personală (pașaport
sau buletin) după prezentarea cererii.
Cota instituțiile în case se realizează regulat sondaje de satisfacție a clienților (cel puțin o dată la
doi ani).
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Numărul mediu de zile necesare pentru a iniția o afacere40.
Costul mediu pentru inițierea unei afaceri41.

Principiul 4: Este asigurată accesibilitatea serviciilor publice.
1. Rețeaua teritorială a administrației de stat de prestare a serviciilor asigură accesul egal la servicii.
2. Ghișeele unice oferă o gamă vastă de servicii și sunt disponibile pentru persoane fizice și juridice.
3. Comunicarea și soluționarea diverselor proceduri oficiale este posibilă prin intermediul mijloacelor
electronice prietenoase utilizatorilor și oferind o gamă vastă de servicii.
4. Site-urile web oficiale și broșurile publicate oferă informație de contact, sfaturi clare și îndrumări
privind accesarea serviciilor publice, cât și informație cu privire la drepturile și obligațiile
utilizatorilor și instituțiilor publice care oferă servicii.
5. Prestarea serviciilor (inclusiv a serviciilor electronice) ține cont de necesitățile grupurilor speciale de
clienți, de ex, persoanele cu dezabilități, persoanele în etate, străinii, familiile cu copii.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluări calitative și cantitative cu privire la accesibilitatea serviciilor și
rapoartelor publice, complementate de interviuri pentru a evalua dacă serviciile publice sunt ușor
accesibile tuturor clienților în mod egal și prietenos:





Analiza datelor și rapoartelor guvernamentale, precum și a rapoartelor produse de alte
organizații.
Analiza unui număr de pagini web ale instituțiilor publice.
Colectarea fișelor de colectare a datelor pentru a constata dacă serviciile publice sunt ajustate
necesităților de deservire ale grupurilor speciale de clienți.
Interviuri cu oficialii guvernamentali, ONG-uri, ombudsmanul, asociații ale persoanelor cu
dezabilități și Delegația UE cu privire la accesibilitatea serviciilor publice.

Sursele de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:






interviuri cu asociațiile persoanelor cu dezabilități, oficiali guvernamentali, ONG-uri și
ombudsmanul;
paginile web ale guvernului și platformele pentru prestarea serviciilor electronice;
documente ale guvernului și alte rapoarte;
sondaje în rândul autorităților guvernamentale;
date din partea autorităților fiscale cu privire la declarațiile fiscale online.

Indicatori






40
41

Numărul ghișeelor unice care oferă servicii pentru trei și mai multe instituții publice diferite.
Numărul serviciilor acordate prin intermediul ghișeelor unice.
Procentul instituțiilor care pot fi accesibile în scaunele cu rotile.
Cota cetățenilor care au prezentat declarațiile fiscale digitale/electronice anul trecut.
Cota companiilor care și-au trimis declarațiile fiscale utilizând Internetul.

Raportul Băncii Mondiale Doing Business.
Raportul Băncii Mondiale Doing Business.
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MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE
Bugetul stabilește cadrul financiar în limitele căruia Guvernul realizează obiectivele politicilor economice
și sociale în beneficiul cetățenilor. Dacă e nevoie de a face alegerile corecte și de a respecta limitele de
cheltuieli, sistemele robuste de management al finanțelor publice (MFP) sunt esențiale pentru toate
elementele ciclului bugetar – de la formulare până la executare, incluzând achizițiile, controlul și auditul.
Ţările candidat și potențialii candidați ai Uniunii Europene (EU) urmează să dețină un program credibil și
relevant pentru a îmbunătăți toate aspectele cheie ale MFP pentru a beneficiar de pe seama Suportului la
Bugetul Sectorului, un mecanism de oferire a asistenței utilizat din ce în ce mai mult în aceste țări. Dacă
se intenționează ca aceste țări să realizeze sisteme MFP centrate pe rezultate, trebuie să fie întreprinse
reforme în mod consecvent, care s-ar potrivi circumstanțelor unice ale fiecărei țări în parte. Nu există
vreo abordare care să se potrivească tuturor, însă sistemele bune de MFP se bazează pe anumite principii
și practici de bază, care sunt descrise în următoarele pagini.
Achizițiile publice sunt o parte integră a unui management bun al finanțelor publice. Impactul economic
al acestui element este semnificativ și foarte vizibil. De asemenea, fiind un domeniu în care sunt riscuri
mari de risipă, control slab și corupție, acesta poate influența semnificativ încrederea publicului pentru
guvern. Din aceste considerente, Principiile oferă un cadru pentru un sistem bun de achiziții publice, fiind
reflectate într-un număr mare de cadre internaționale de reglementare.
Principiile se axează în mod primar pe guvernul central. Autoritățile publice locale sunt cuprinse doar în
cadrul cerințelor generale de date guvernamentale pentru bugetare și raportare. De asemenea, pe lângă
prognozarea veniturilor publice totale, acestea se axează și pe cheltuieli. Totuși, colectarea și
administrarea impozitelor și altor resurse sunt elemente importante ale MFP, și publicația Comisiei
Europene (CE) Modele Fiscale pentru administrarea impozitelor (Fiscal Blueprints)42, cât și cerințele
Programului Cheltuielilor Publice și Responsabilității Financiare pot fi percepute drept standard.
Principiile țin cont de câteva standarde internaționale, cum ar fi:



cadrul UE pentru guvernare economică (inclusiv regulile pentru cadrele bugetare43);
criteriile orizontale pentru suportul la buget sectorial sub egida Instrumentului de Asistență Preaderare (IPA)44;

Directiva UE cu privire la achiziții publice;

reperele de deschidere și cele de încheiere pentru Capitolele 5, 17 și 32 ale negocierii aderării;

Programul Cheltuielilor Publice și Responsabilității Financiare (PEFA);

Principiile de guvernare bugetară ale Organizațiile pentru Cooperare și Dezvoltare Economică45;

Codul de bune practici pentru transparență fiscală ale Fondului Monetar Internațional;

Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit ale Organizației Internaționale a
Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI).
Prezentul capitol definește opt cerințe cheie și șaisprezece principii în domeniul managementului
finanțelor publice, în conformitate cu standardele internaționale și acquis-ul comunitar al UE.

42

43
44

45

Modele Fiscale
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/fiscal_
blueprint_en.pdf
Directiva Consiliului 2011/85/UE.
http://ec.europa.eu/europeaid/how/delivering-aid/budgetsupport/documents/budget_support_guidelines_part-1_en.pdf
La moment disponibilă doar ca proiect http://www.oecd.org/governance/budgeting/Draft-PrinciplesBudgetary-Governance.pdf
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CERINŢELE CHEIE ȘI PRINCIPIILE
Cerinţa cheie: Bugetul este formulat în conformitate cu prevederi legale transparente şi într-un
cadru multianual general, asigurând ca corelarea între soldul bugetar guvernamental general şi
coraportul între datorii şi produsul intern brut sunt sustenabile.
Principiul 1: Guvernul publică un cadru bugetar pe termen mediu pe o bază guvernamentală generală
care este fondat pe prognoze credibile și acoperă o perioadă minimum de trei ani; toate organizațiile
bugetare activează în cadrul acestuia.
Principiul 2: Bugetul este formulat în conformitate cu cadrul legal național, cu alocări comprehensive
de cheltuieli stabilite în corespundere cu cadrul bugetar pe termen mediu și sunt respectate.
Cerinţa cheie: Practicile de evidenţă contabilă şi raportare asigură transparenţa şi controlul public
asupra finanţelor publice; atât numerarul, cât şi datoriile sunt gestionate în mod central, în
conformitate cu prevederile legale.
Principiul 3: Ministerul Finanțelor sau autoritatea autorizată de trezoreria centrală controlează în mod
central debursările de fonduri din contul unic trezorerial și asigură lichiditatea în numerar.
Principiul 4: Există și este implementată o strategie clară de management a datoriilor, astfel încât să
se respecte ținta țării de datorie generală și costurile pentru deservirea datoriei sunt ținute sub
control.
Principiul 5: Este asigurată transparența și controlul bugetului.
Cerinţa cheie: Politica naţională de management şi control financiar corespunde cerinţelor
enumerate în Capitolul 32 din negocierile aderării la UE şi este implementată în mod sistematic în
tot sectorul public.
Principiul 6: Cadrul operațional pentru managementul și controlul financiar definește
responsabilitățile și împuternicirile, iar aplicarea acestuia de organizațiile bugetare este consistentă cu
legislația ce reglementează managementul finanțelor publice și administrația publică, în general.
Principiul 7: Fiecare organizație publică implementează managementul și controlul financiar în
corespundere cu documentele de politici vizând managementul și controlul financiar.
Cerinţa cheie: Funcţia de audit intern este stabilită în întreg sectorul public şi activitatea de audit
intern este realizată în conformitate cu standardele internaţionale.
Principiul 8: Cadrul operațional pentru auditul intern reflectă standardele internaționale și aplicarea
acestuia de organizațiile bugetare este consistentă cu legislația care reglementează administrația
publică și managementul finanțelor publice în general.
Principiul 9: Fiecare organizație publică implementează auditul intern în corespundere cu
documentele de politici generale vizând auditul intern, în funcție de necesitățile organizației.
Cerinţa cheie: Achiziţiile publice sunt reglementate conform unor politici şi proceduri aplicate în
mod efectiv, care reflectă principiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi acquis-ul
Uniunii Europene, fiind susţinute de instituţii cu competenţe potrivite şi resurse adecvate.
Principiul 10: Reglementările privind achizițiile publice (inclusiv parteneriatele publice-private și
concesiunile) corespund acquis-ului, includ domenii adiționale care nu sunt acoperite de acquis, sunt
armonizate cu reglementările corespunzătoare din alte domenii, și sunt aplicate în mod efectiv.
Principiul 11: Există capacități administrative și instituționale centrale pentru a elabora, implementa
și monitoriza efectiv și eficient politicile de achiziție.
Cerinţa cheie: În caz de încălcări presupuse a regulilor de achiziţie, părţile vătămate dispun de acces
la justiţie prin intermediul un sistem independent, transparent, efectiv şi eficient de soluţionarea a
contestaţiilor.
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Principiul 12: Sistemul de soluționare a contestațiilor se conformează standardelor de independență,
probitate și transparență din acquis și prevede o posibilitate rapidă și competentă de procesare a
plângerilor și sancțiunilor.
Cerinţa cheie: Autorităţile contractante sunt asigurate în mod adecvat cu personal şi resurse şi îşi
realizează activitatea în corespundere cu regulamentele aplicabile şi bunele practici recunoscute,
interacţionând cu o piaţă deschisă şi competitivă de aprovizionare.
Principiul 13: Operațiunile de achiziții publice se conformează principiilor de bază de tratament egal,
non-discriminatoriu, proporționalitate și transparență, asigurând cea mai eficientă utilizare a
fondurilor publice și folosind în cel mai eficient mod tehnicile și metodele moderne de achiziție.
Principiul 14: Autoritățile și entitățile contractante dispun de capacitățile cuvenite, îndrumări și
instrumente practice pentru asigurarea managementului profesional al întregului ciclu de achiziție.
Cerinţa cheie: Cadrul constituţional şi legal garantează independenţa, mandatul şi organizarea
Instituţiei Supreme de Audit pentru a-şi realiza competenţele în mod autonom conform
standardelor aplicate activităţilor sale de audit, facilitând audite de calitate înaltă cu impact asupra
funcţionării sectorului public.
Principiul 15: Independența, mandatul și organizarea Instituției Supreme de Audit sunt stabilite și
protejate de cadrul constituțional și legal, fiind respectate în practică.
Principiul 16: Instituția Supremă de Audit aplică standardele într-un mod neutru și obiectiv pentru a
asigura un audit de calitate înaltă, cu un impact pozitiv asupra funcționării sectorului public.
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Cerinţa cheie: Bugetul este formulat în conformitate cu prevederi legale transparente şi într-un
cadru multianual general, asigurând ca corelarea între soldul bugetar guvernamental general şi
coraportul între datorii şi produsul intern brut sunt sustenabile
Pentru a gestiona mai bine resursele publice, un guvern trebuie să dețină un plan financiar pe termen
mediu care să se bazeze pe obiectivele pe care dorește să le realizeze și resursele financiare disponibile.
Acesta mai trebuie să asigure ca costurile multianuale a tuturor cheltuielilor să fie expuse clar, astfel încât
bugetul anual să fie stabilit într-un orizont financiar pe termen mediu. Abordarea dată, împreună cu
estimările pe termen lung în anumite domenii de cheltuieli publice (de ex. pensiile și ocrotirea sănătății),
vor ajuta la informarea Guvernului, Parlamentului și cetățenilor despre parametrii financiari și direcția de
elaborare a noilor politici.
În cadrul procesului bugetar, este absolut vital să se fixeze alocații realiste de cheltuieli, respectând
regulile fiscale și parametrii unei plafonări de sus în jos. Este importantă și prognozarea veniturilor,
deoarece o prognoză incorectă a potențialelor venituri ar putea rezulta în fixarea unor plafoane de
cheltuieli la un nivel ne-sustenabil.

Principiul 1: Guvernul publică un cadru bugetar pe termen mediu pe o bază guvernamentală
generală care este fondat pe prognoze credibile şi acoperă o perioadă minimum de trei ani;
toate organizaţiile bugetare activează în cadrul acestuia.
1. Cadrul bugetar pe termen mediu este publicat în fiecare an, ținând cont de cele mai recente date
disponibile.
2. Cadrul bugetar pe termen mediu este coordonat la nivel central de către Ministerul Finanțelor în
baza contribuțiilor ministerelor de resort și organelor subordonate, precum și în consultare cu
acestea.
3. Cadrul bugetar pe termen mediu fixează în mod clar previziunile macroeconomice, precum și
estimările veniturilor și cheltuielilor pe care se bazează.
4. Planurile veniturilor și cheltuielilor se bazează pe politica convenită a Guvernului. Acestea includ
viitoarele costuri ale politicilor existente și costurile estimate ale oricăror politici noi care urmează
să fie introduse pe parcursul perioadei vizate de timp, și corespund regulilor fiscale naționale.
5. Ţintele pentru agregatele bugetare, în special soldul general guvernamental și coraportul între
datorii și produsul intern brut sunt sustenabile.
6. Planificarea fondurilor Instrumentului de Asistență Pre-aderare este coordonată cu cadrul general
bugetar pe termen mediu și pregătirile bugetare, fiind bazat pe prioritățile strategice generale ale
Guvernului.
7. Cadrul bugetar pe termen mediu include o analiză a sensibilității variabilelor majore.
8. Cadrul bugetar pe termen mediu notează costurile pe termen lung ale costurilor investiționale
care urmează să fie suportate pe parcursul perioadei vizate.
9. Există un plan clar și credibil pentru reformele economice structurale, fiind coerent cu politica
fiscală.
10. Planul strategic al fiecărei organizații din sectorul public este consistent cu cadrul general bugetar
pe termen mediu.
11. Există un organ independent (consiliul fiscal), în conformitate cu cerințele Uniunii Europene de
monitorizare a conformității cu regulile fiscale și cadrul bugetar pe termen mediu.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza principiului dat sunt mai cu seamă cantitative și se bazează pe analiza
calității cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM) utilizând datele publice, precum și interviuri cu oficialii
superiori:


Evaluarea caracterului complet al informației cu privire la principiu în documentația CBTM.
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Examinarea modului în care prognozele economice și fiscale ale Ministerului Finanțelor (MF) în
comparație cu cele ale organelor independente, de ex. FMI, Banca Mondială, CE și consiliul
fiscal.
Examinarea acurateței previziunilor prin compararea prognozelor din CBTM cu rezultatele reale
din ultimii trei ani.
Examinarea previziunilor cu privire la venituri în lumina încasărilor existente de venituri și
sursele intenționate din orice venituri noi.
Evaluarea faptului dacă CBTM se bazează pe informații din politicile sectoriale existente și dacă
ministerele oferă contribuții sistematice la pregătirea CBTM.
Determinarea faptului dacă estimările de cheltuieli indică clar costurile politicilor/serviciilor
existente și costurile noilor inițiative de politici drept un articol separat.
Revizuirea caracterului rezonabil al factorilor de sensibilitate utilizați în baza datelor relevante
internaționale sau naționale.
Examinarea circularei de instrucțiuni din partea MF către alte ministere de resort pentru a se
adeveri că parametrii macroeconomici și bugetari sunt conturați în mod clar.
Revizuirea a două planuri strategice la nivel organizațional pentru a determina dacă acestea
corespund presupunerilor CBTM și dacă disting între costurile pentru politicile existente și
costurile pentru noile inițiative de politici (adică necesitățile adiționale de finanțare).
Determinarea tipurilor de reguli fiscale (soldul, datoria, cheltuieli, venituri) și mecanisme de
corectare care există.
Stabilirea faptului dacă există un organ independent, cum ar fi consiliul fiscal și verificarea faptului
dacă regulamentul acestuia și alte documente de reglementare a activității acestuia îi permit să-și
realizeze rolul de un monitor independent al conformității organizaționale cu regulile și politicile
fiscale.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:










legea organică a bugetului de stat și alte reglementări relevante;
CBTM și alte documente de politici fiscale (de ex. Programul Economic de Pre-aderare);
circulara MF către ministerele de resort;
previziunile economice și fiscale și rapoartele organelor independente (de ex. FMI, Banca
Mondială, CE, consiliul fiscal);
date trezoreriale cu privire la rezultatele lunare și anuale vizând cheltuielile;
raportul financiar anual al Guvernului;
planurile strategice ale ministerelor de resort;
revizuirile publice ale planurilor bugetelor organizațiilor (dacă sunt disponibile);
interviuri cu oficialii relevanți din MF, cât și cu oficialii din consiliul fiscal.

Indicatori

46

Indicele temeiniciei CBTM46.

Directoratul General pentru Afaceri Economice şi Financiare (DG AEF) a constituit in indice cu privire la calitatea
CBTM-urilor, care la moment este disponibil doar pentru statele membre UE. Indicele poate fi utilizat drept
parte a cadrului de monitorizare a principiilor, dacă DF AEF ar extinde acoperirea pentru a include şi ţările IPA.
Indicele se referă la calitatea CBTM prin 5 criterii:
 existența unui cadru național pe termen mediu;
 corelarea între țintele bugetare multianuale și pregătirea bugetului anual
 implicarea parlamentelor naționale în pregătirea planurilor bugetare pe termen mediu;
 existența mecanismelor de coordonare între nivelele guvernului înainte de fixarea țintelor bugetare pe
 termen mediu pentru toate nivelele guvernamentale
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Indicele temeinicie regulilor fiscale47.
Procentul diferențelor între veniturile bugetare planificate în CBTM (după cum au fost aprobate
doi ani înainte de cel mai recent an disponibil) și rezultatele reale din cel mai recent an disponibil.
Procentul diferențelor între cheltuielile bugetare planificate în CBTM (după cum au fost aprobate
doi ani înainte de cel mai recent an disponibil) și rezultatele reale din cel mai recent an disponibil.

Principiul 2: Bugetul este formulat în conformitate cu cadrul legal naţional, cu alocări
comprehensive de cheltuieli stabilite în corespundere cu cadrul bugetar pe termen mediu şi
sunt respectate.
1. Procesul bugetar se bazează pe prevederi legale transparente care definesc banii publici, rolurile
Guvernului și Ministerului Finanțelor, stabilind și termeni care permit fiecărui actor să-și
îndeplinească responsabilitățile în proces.
2. Parlamentul dispune de timp și de resurse pentru a analiza și dezbate propunerea bugetului.
3. Acoperirea bugetului este comprehensivă și include fondurile Instrumentului de Asistență Preaderare și altor donatori.
4. Guvernul aprobă o plafonare de sus în jos a cheltuielilor în care este înglobat și Bugetul.
5. Ministerul Finanțelor expune într-o circulară anuală abordarea generală, termenii și presupunerile
care trebuie să fundamenteze estimările diferitor organizații bugetare.
6. Organizațiile bugetare se conformează circularei cu privire la buget, oferind Ministerului Finanțelor
estimări comprehensive, corecte și transparente, inclusiv pasivele contingente și costurile pentru
fiecare an ce urmează după anul bugetar.
7. Există un mecanism pentru a asigura disponibilitatea co-finanțării naționale pentru toate
programele Instrumentului de Asistență Pre-aderare.
8. Proiectele cu investiții capitale sunt supuse analizei corespunzătoare a investițiilor și sunt
prioritizate conform evaluării costurilor și beneficiilor lor finale, ținând cont de prioritățile în
obținerea finanțării din partea Uniunii Europene.
9. Ministerul Finanțelor publică o listă a ceea ce constituie riscuri fiscale.
10. Bugetul publicat este transparent și:

prevede presupunerile macroeconomice care-l fundamentează;

separă cheltuielile capitale de cele curente, precum și cheltuielile salariale de cele
nesalariale;

conține previziuni separate pentru cheltuielile inițiale (existente) și noile politici;

indică rezultatele finale pentru anul curent în scopuri de comparație;

include pasivele contingente și angajamentele multianuale ale cheltuielilor capitale.

 mecanisme de monitorizare și punere în aplicare a țintelor bugetare multianuale.

47

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/framework/calculation_mtbf_en.htm
Până ce indicele DG AEF va acoperi ţările în curs de aderare la UE, se utilizează un indice simplificat pentru a
captura aceeaşi informaţie.
DG AEF a constituit un indice cu privire la temeinicia regulilor fiscale, care la moment este disponibil doar
pentru statele membre UE. Indicele poate fi utilizat drept parte a cadrului de monitorizare a principiilor, dacă
DG AEF îl va extinde pentru a acoperi şi ţările IPA. Acest indice utilizează informaţii cu privire la:
 baza statutară a regulii;
 spațiul pentru fixarea sau revizuirea obiectivelor regulii;
 organul responsabil de monitorizarea respectării și aplicării regulii;
 mecanismele de punere în aplicare a regulii;
 vizibilitatea regulii în mass-media
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_en.htm
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Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru a analiza principiul dat sunt de ordin cantitativ și calitativ, utilizând date pentru
a analiza calitatea bugetului anual și revizuind legislația și documentele dintr-un șir de organizații
bugetare
Datele sunt suplimentate de interviuri cu oficialii superiori din MF și organizațiile bugetare:













Examinarea previziunilor veniturilor, în special în lumina performanței din anul curent.
Compararea prognozelor macroeconomice ale Guvernului în cea mai recentă publicație a
bugetului anual și prognozele organizațiilor internaționale și celor naționale pentru aceeași
perioadă de timp.
Revizuirea unei solicitări de buget estimat înaintate MF de un minister de resort pentru a vedea
dacă au fost respectați termenii, dacă costurile și angajamentele multianuale fac parte din
rentabilitate și dacă rentabilitatea fixează clar cerințele pentru cheltuielile de capital, făcând
distincție în cadrul cheltuielilor curente între cele salariale și non-salariale.
Compararea veniturilor și cheltuielilor bugetare planificate (analizând separat cheltuielile curente
și cele capitale) cu cele reale din ultimul an calendaristic disponibil.
Verificarea pe bază de eșantion, dacă fondurile IPA și co-finanțarea solicitată fac parte din bugetul
de stat.
Verificarea dacă MF se consultă cu coordonatorul IPA cu privire la orice propunere de finanțare
IPA.
Examinarea procesului pentru aprobarea unui eșantion din două cele mai recente propuneri
investiționale pentru a determina dacă acestea au fost supuse unui proces adecvat de evaluare.
Analiza faptului dacă există informația cu privire la riscurile fiscale și pasivele contingente
(inclusiv garanțiile de stat și potențialele litigii negative).
Verificarea dacă există informații cu privire la previziunile pe termen lung a veniturilor și prognoze.
Revizuirea legislației relevante.
Verificarea dacă termenii bugetului se conformează standardelor internaționale și dacă aceștia sunt
respectați.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:










Constituția și legislația cu privire la procedurile MFP, inclusiv legea organică a bugetului de stat;
bugetul publicat pentru cel mai recent an;
CBTM și alte documente de politici fiscale;
raportul financiar final al celui mai recent an disponibil;
rapoartele Instituției Supreme de Audit (ISA);
cele mai recente documente de planificare IPA;
cererea de estimare a bugetului din partea unor organizații bugetare către MF;
rapoarte media;
interviuri cu funcționarii relevanți din cadrul MF, două ministere de resort și fondul extrabugetar, cât și cu membrii comisiilor parlamentare responsabile de analiza bugetului anual.

Indicatori





Soldul bugetar general guvernamental.
Procentul diferențelor între veniturile bugetare planificate (după cum au fost aprobate în Buget) și
rezultatele reale din cel mai recent an disponibil.
Procentul diferențelor între cheltuielile bugetare planificate (după cum au fost aprobate în Buget)
și rezultatele reale din cel mai recent an disponibil.
Măsura în care propunerea bugetului anual include informație deplină în momentul prezentării
în Parlament.
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Cerinţa cheie: Practicile de evidenţă contabilă şi raportare asigură transparenţa şi controlul
public asupra finanţelor publice; atât numerarul, cât şi datoriile sunt gestionate în mod
central, în conformitate cu prevederile legale.
Gestionarea numerarului este un element central pentru monitorizarea și controlul cu succes a
cheltuielilor pe parcursul anului. Exercițiul dat cuprinde atât veniturile, cât și cheltuielile guvernului.
Sistemele și informația inadecvată induc dificultăți în alinierea fluxului de numerar cu alocațiile pentru
cheltuieli, împiedicând realizarea la timp a unor acțiuni de remediere, dacă e cazul.
Managementul datoriei trebuie să fie exercitat la nivel central, cuprinzând întregul guvern, pentru a evita
împrumuturile neautorizate sau cele la costuri sub-optime.
Sistemele temeinice pentru raportarea datelor financiare, bazate pe informații contabile de încredere,
sunt absolut esențiale pentru controlul de succes al cheltuielilor guvernamentale. Informația cu privire la
finanțele publice urmează să fie publicată în mod regulat, astfel încât Parlamentul și cetățenii să vadă clar
progresul în privința cheltuielilor și colectării de venituri pe parcursul anului bugetar.

Principiul 3: Ministerul Finanţelor sau autoritatea autorizată de trezorerie centrală
controlează în mod central debursările de fonduri din contul unic trezorerial şi asigură
lichiditatea în numerar
1. Legislația cu privire la buget prevede un cont unic trezorerial în care este vărsat tot numerarul
obținut din orice sursă (impozite, taxe sau alte venituri), în mod normal spre finele aceleași zile de
lucru.
2. Legislația prevede realizarea din contul unic trezorerial doar a plăților autorizate.
3. Gestionarea numerarului sau funcția trezorerială este gestionată prin contul unic trezorerial, sub
controlul Ministerului Finanțelor/autorității trezoreriale.
4. Ministerul Finanțelor/autoritatea trezorerială pregătește propriile previziuni cu privire la fluxul de
numerar la un nivel agregat, după consultarea cu ministerele de resort și alte organe de stat vizate,
cel puțin lunar.
5. Profilurile lunare pentru fiecare organizație din sectorul public oferă o imagine clară privind fluxul
de numerar conform principalelor linii bugetare și include clar diverse elemente – resurse salariale,
non-salariale, curente, capitale, proprii.
6. Sistemul trezorerial incorporează structuri adecvate de codificare pentru a facilita analiza detaliată
a cheltuielilor și veniturilor.
7. Se realizează reconcilierea regulată între sistemul informațional trezorerial, sistemele
informaționale de evidență contabilă și datele conturilor bancare.
8. Există un sistem de monitorizare pentru a asigura ca organizațiile sectorului public nici să
depășească alocațiile bugetare fără autorizare legală prealabilă, nici să nu-și asume angajamente
care ar eluda cerința dată.
9. Întreprinderile de stat (și municipale) urmează să obțină aprobare prealabilă din partea organului
de control înainte de asumarea oricărui risc fiscal.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru a analiza principiul dat sunt mai cu seamă de ordin cantitativ, utilizând date din
sistemul trezorerial, suplimentate cu interviuri cu funcționari superiori pentru a evalua calitatea
sistemului de gestionare a numerarului:




Examinarea legii/regulamentului care fundamentează contul trezorerial unic.
Revizuirea competențelor MF/autorității trezoreriale în legătură cu operarea contului trezorerial
unic.
Verificarea ca numerarului primit să fie vărsat în contul trezorerial.
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Verificarea ca soldul de numerar în toate conturile bancare guvernamentale (inclusiv conturile
pentru fonduri extra-bugetare și conturile proiectelor controlate de guvern) să fie identificate și
consolidate.
Evaluarea dacă previziunile privind fluxul în numerar sunt la un nivel cuvenit de agregare.
Verificarea dacă organizația din sectorului public contribuie sau verifică profilurile sale lunare
privind cheltuielile scontate de îndată ce este decisă alocarea de buget pentru organizația dată
și se asigură precum că există proceduri interne pentru a monitoriza fluxul de numerar pe
parcursul anului.
Revizuirea caracterului adecvat al procesului de monitorizare a fluxului de numerar pe parcursul
anului, inclusiv examinarea sistemului de codificare pentru înregistrarea cheltuielilor și veniturilor.
Examinarea previziunilor privind fluxul de numerar din partea a două organizații pentru a
analiza nivelul de comprehensivitate și acuratețe; compararea acestora cu bugetul real decis de
Parlament.
Verificarea dacă un minister sau o altă organizație deține informație și sisteme de evidență
contabilă separat de sistemul de evidență trezorerială, precum și dacă există aranjamente
corespunzătoare de reconciliere
Stabilirea bazei de evidență contabilă pentru rapoartele financiare ale Guvernului și, în special, a
aranjamentelor pentru înregistrarea și raportarea angajamentelor financiare.
Verificarea dacă sunt permise transferurile pentru următorul an calendaristic și dacă da, atunci
în ce măsură și cât de activ sunt ele utilizate. Dacă nu sunt permise, determinarea faptului dacă
cheltuielile sporesc spre finele anului.
Evaluarea nivelului de arieratelor înregistrate și a schimbărilor semnificative în comparație cu
nivelul anului precedent.
Examinarea rapoartelor organelor independente, de ex. FMI, Banca Mondială, CE și consiliul
fiscal pentru comentarii privind executarea bugetului și evidența contabilă.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








legile și regulamentele care se referă la contul unic trezorerial;
instrucțiunile din partea MF/autorității trezoreriale către ministerele de resort și alte organe de
stat;
rezultatele lunare publicate în comparație cu previziunile/profilurile lunare vizând fluxul de
numerar;
înregistrări de plăți în contul unic trezorerial;
rapoarte către MF cu privire la angajamentele de cheltuieli;
rapoartele organelor independente (de ex. FMI, Banca Mondială, CE, consiliul fiscal);
interviuri cu oficialii relevanți din partea MF/autorității trezoreriale.

Indicatori



Procentul mediu al diferențelor între previziunile vizând fluxul de numerar și soldul real de
numerar în mod lunar.
Arieratele acumulate pentru guvernul central măsurate drept procent din cheltuielile totale la
finele celui mai recent an calendaristic disponibil.
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Principiul 4: Există şi este implementată o strategie clară de management a datoriilor, astfel
încât să se respecte ţinta ţării de datorie generală şi costurile pentru deservirea datoriei
sunt ţinute sub control.
1. Există o strategie clară de management a datoriilor48 (inclusiv analiza riscului și sensibilității)
pentru a asigura ca datoria să fie sustenabilă și să poată fi deservită.
2. Strategia de management a datoriei este publicată și este cuprinsă în procesul bugetului anual.
3. Împrumuturile și garanțiile Guvernului sunt mereu în limitele stabilite de buget.
4. Responsabilitățile diferitor organe guvernamentale (MF/agenția trezorerială /banca centrală)
implicate în managementul datoriei sunt clar delineate.
5. Doar MF/agenția trezorerirală realizează împrumuturi la nivel de guvern central.
6. Împrumuturile sau garanțiile de încheiere a contractelor implicând alte instrumente, care ar putea
induce un risc financiar organelor de stat, inclusiv întreprinderilor municipale sau de stat, sunt
stipulate în legislație și trebuie să fie autorizate în prealabil de MF/agenția trezorerială.
7. Nivelul și costurile împrumuturilor întreprinderilor municipale și celor de stat sunt raportate în
mod regulat MF/agenției trezoreriale și schimbările sunt notate în modul corespunzător.
8. Există cooperare sistematică între funcțiile de management a datoriilor și gestionare a
numerarului.
9. Un raport anual cu privire la managementul datoriei este pregătit curând după finele anului
bugetar.
10. Instituția Supremă de Audit supune auditului managementul datoriei.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru a analiza acest principiu sunt de ordin cantitativ și calitativ, utilizându-se date
publicate pentru a analiza calitatea strategiei de management a datoriei și revizuirea legislației relevante.
Datele sunt suplimentate cu interviuri purtate cu oficialii superiori din MF:










48

Revizuirea bazei legale pentru controlul împrumuturilor guvernamentale și regulamentelor care
stau la baza contului unic trezorerial (CUT).
Revizuirea competențelor MF/agenției trezoreriale în legătură cu operarea CUT.
Verificarea dacă soldurile de numerar din toate conturile bancare ale guvernului sunt identificate
și consolidate (inclusiv cele pentru fondurile extra-bugetare și conturile proiectelor controlate de
guvern).
Evaluarea faptului dacă previziunile fluxului de numerar sunt la un nivel cuvenit de agregare.
Verificarea dacă fiecare organizație din sectorul public contribuie sau verifică profilurile lunare de
cheltuieli scontate de îndată ce este decisă alocarea bugetului, și se asigură că dispune de
proceduri interne pentru a monitoriza fluxul de numerar pe parcursul anului.
Revizuirea caracterului adecvat al procesului de monitorizare a fluxului de numerar pe parcursul
anului, inclusiv examinarea sistemului de codificare pentru înregistrarea cheltuielilor și
veniturilor.
Analiza previziunilor a două organizații cu privire la fluxul de numerar pentru a vedea cât de
comprehensive și corecte sunt; compararea acestora cu bugetul real decis de Parlament.
Stabilirea bazelor de evidență contabilă pentru rapoartele financiare ale guvernului și, în special,
a aranjamentelor pentru înregistrarea și raportarea angajamentelor financiare.
Verificarea faptului dacă sunt permise transferurile pentru următorul an calendaristic și în ce
limite; precum și a faptului cât de activ sunt utilizate acestea. Dacă nu sunt permise, verificarea
faptului dacă nivelul de cheltuieli crește spre finele anului.

Poate face parte din alte strategii guvernamentale sau publicată ca document separat.
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Evaluarea nivelului de arierate înregistrate și a schimbărilor semnificative în comparație cu anul
precedent.
Revizuirea politicii de management a datoriilor și rapoartelor cu privire la managementul
datoriilor.
Verificarea aderenței în ultimii ani la limitele anuale de împrumuturi și garanții.
Analiza modalităților în care autoritatea centrală planifică și execută împrumuturi adiționale și
emite obligațiuni trezoreriale și instrumente similare.
Revizuirea procedurilor pentru controlul împrumuturilor din partea întreprinderilor municipale
și celor de stat și modalității de raportare aranjamentelor pentru astfel de împrumuturi.
Verificarea dacă auditul extern acoperă politica de management a datoriilor.
Analiza rapoartelor organelor independente, cum sunt FMI, Banca Mondială, CE, consiliul fiscal
pentru comentarii cu privire la executarea și evidența contabilă a bugetului

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:








legislația și alte regulamente relevante cu privire la managementul datoriei;
rapoartele publicate cu privire la managementul datoriei;
circularele și instrucțiunile MF/autorității trezoreriale către alte organe de stat;
rapoartele către MF/autoritatea trezorerială din partea altor organe de stat;
interviuri cu oficialii relevanți din partea MF/autorității trezoreriale;
rapoartele ISA;
rapoartele organelor independente (de ex. FMI, Banca Mondială, CE, consiliul fiscal, Banca
Centrală, agențiile rating).

Indicatori



Costurile de deservire a datoriei sectorului public drept cotă din produsul intern brut.
Diferența între rezultatul real și ținta cu privire la datoria în sectorul public49.

Principiul 5: Este asigurată transparenţa şi controlul bugetului.
1. Ministerul Finanțelor publică rapoarte lunare privind veniturile, cheltuielile și împrumuturile
guvernului central în decurs de patru săptămâni de la finele lunii.
2. Raportul este compilat din rapoartele privind organelor guvernului central care cheltuiesc, precum
și rapoartele agențiilor de colectare a veniturilor prezentate Ministerului Finanțelor cu privire la
cheltuielile și veniturile din luna anterioară.
3. Rapoartele notează și explică variațiile de la profilul original de cheltuieli și venituri și includ
angajamentele pentru cheltuielile pe viitor asumate pe parcursul lunii.
4. Ministerul Finanțelor publică trimestrial datele financiare ale APL în corespundere cu Directiva
Uniunii Europene 2011/85/UE înainte de sfârșitul următorului trimestru.
5. Raportul financiar anual al Guvernului este comprehensiv (incluzând fondurile Instrumentului de
Asistență Pre-aderare) la nivelul guvernului de stat și include informații generice la nivelul
guvernului general.
6. Riscul fiscal este monitorizat în mod continuu și companiile de stat prezintă rapoartele lor anuale
financiare supuse auditului, incluzând situația cu privire la venituri, soldul total, situația cu privire
la schimbări în capitalul propriu și tabelul fluxului în numerar.
7. Raportul financiar anual este publicat nu mai târziu de șase luni de la finele anului financiar, este
supus auditului din partea Instituției Supreme de Audit și este discutat de comitetele
parlamentare relevante înainte de discuțiile cu privire la următorul buget.
49

Diferenţa este calculată drept procent care compară nivelul real al datoriei în sectorul public în cel mai recent
an calendaristic cu ţinta fixată în buget pentru acelaşi an calendaristic.
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8. Datele pentru fiecare organizație sunt reconciliate în modul cuvenit cu informația privind evidența
contabilă, iar standardele contabile sunt definite.
9. Standardele naționale de contabilitate se conformează cerințelor minime existente în statele
membre ale Uniunii Europene, în special cele definite în Directiva Uniunii Europene 2011/85/EU, și
facilitează prezentarea de date conforme ESA201050.
10. Raportul financiar anual este într-un format care oglindește formatul de prezentare a Bugetului și
explică variațiile de la cifrele din Buget.
11. Raportul financiar anual include o trecere în revistă și analiză a activelor de stat incluzând toate
activele deasupra unui prag minimum specificat.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru a analiza principiul dat sunt mai cu seamă cantitative, bazându-se pe informația
care se conține în raportul financiar anual și un șir de rapoarte prezentata pe parcursul anului MF și
publicate de acesta. Datele sunt suplimentate cu interviuri cu oficialii superiori:













Examinarea rapoartelor lunare publicate de MF în anul anterior, analiza rezultatelor reale cu
privire la cheltuielile lunare în comparație cu profilul prognozat și revizuirea motivelor devierilor
(inclusiv a “febrei de la sfârșit de an”).
Examinarea rapoartelor lunare publicate pentru revizuirea datelor din rapoartele anterioare care
ar putea indica o latură slabă în sistemul de raportare.
Chestionarea oficialilor MF dacă toate rapoartele din partea organizațiilor bugetare sunt
prezentate într-un format standard în corespundere cu îndrumările MF și revizuirea faptului
dacă exemplele indică și explică variațiile.
Examinarea celui mai recent raport financiar/bugetar din partea unui minister de resort pentru a
determina nivelul de detalii oferit MF.
Examinarea procedurilor pentru monitorizarea pe parcursul anului a riscului fiscal.
Verificarea faptului dacă companiile de stat trebuie să-și prezinte rapoartele financiare anuale
supuse auditului, incluzând situația cu privire la venituri, bilanțul total, situația cu privire la
schimbări în capitalul propriu și tabelul fluxului în numerar.
Analiza faptului dacă rapoartele trimestriale ale APL sunt publicate și comprehensive.
Revizuirea raportului financiar anual pentru a vedea cât de clar și comprehensiv este acesta.
Verificarea faptului dacă raportul financiar anual se referă în mod clar la standardele de
contabilitate utilizate pentru pregătirea acestuia.
Revizuirea raportului financiar anual pentru a constata conformitatea cu standardele Eurostat.
Revizuirea aranjamentelor pentru înregistrarea activelor și stocurilor, inclusiv estimarea
corectă a pachetelor de acțiuni în întreprinderile de stat (sau municipale).
Examinarea faptului cum sunt contabilizate variațiile.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:







50

rapoartele lunare publicate;
instrucțiunile MF;
rapoartele trimestriale ale APL;
interviuri cu oficialii din MF și alte două ministere selectate;
rapoarte anuale și documentele bugetare publicate;
interviuri cu colaboratorii cheie care compilează raportul financiar anual, precum și cu
colaboratorii relevanți din oficiul statistic;

Regulamentul (UE) 549/2013 cu privire la Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale în UE.
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rapoartele disponibile public ale comisiei parlamentare cu privire la buget și finanțe;
raportul anual și opinia de audit a ISA;
alte rapoarte ale ISA.

Indicatori



Măsura în care raportarea financiară pe parcursul anului oferă informație deplină și este
disponibilă public.
Măsura în care raportul financiar anual include informație deplină și este prezentat
Parlamentului la timp.
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Cerinţa cheie: Politica naţională de management şi control financiar corespunde cerinţelor
enumerate în Capitolul 32 din negocierile aderării la UE şi este implementată în mod
sistematic în tot sectorul public.
Controlul managementului financiar (CMF) este un pilon cheie a aranjamentelor vizând Controlul
Financiar Public Intern (CFPI) pe care țările care doresc să adere la UE trebuie să le implementeze în
conformitate cu prevederile Capitolului 32 din acquis-ul comunitar. Unele state membre UE urmează
aceleași obiective sub egida conceptului de control public intern.
CMF se aplică tuturor organizațiilor din sectorul public. Deși implementarea CMF este o sarcină complexă
și provocatoare, aranjamentele bine-gândite pentru managementul și controlul financiar intern al
resurselor publice sunt esențiale pentru a asigura utilizarea acestora în mod eficient, efectiv și econom.
Aceste aranjamente trebuie să faciliteze responsabilitatea managerială și delegarea de autoritate diferitor
nivele de management cu raportare corespunzătoare.

Principiul 6: Cadrul operaţional pentru managementul şi controlul financiar defineşte
responsabilităţile şi împuternicirile, iar aplicarea acestuia de organizaţiile bugetar este
consistentă cu legislaţia ce reglementează managementul finanţelor publice şi administraţia
publică, în general.
1. Legile și alte regulamente care prevăd cadrul operațional pentru managementul și controlul
financiar se aplică tuturor organizațiilor publice și corespund modelului Comitetului Organizațiilor
de Sponsorizare51.
2. Legile și regulamentele cu privire la managementul și controlul financiar sunt consistente cu legile
și regulamentele ce țin de aranjamentele și structurile organizaționale ale serviciului public.
3. Legile și regulamentele ce țin de aranjamentele bugetare și trezoreriale, managementul fondului
Uniunii Europene, evidența contabilă publică și alte aranjamente de management financiar public
facilitează dezvoltarea responsabilității manageriale prin intermediul delegării și raportării
corespunzătoare.
4. Sistemele de management și control pentru utilizarea fondurilor Uniunii Europene întrunesc
cerințele relevante ale UE și se conformează procedurilor naționale de control și management
financiar, cu excepția cazurilor când sunt explicate și justificate în mod specific.
5. O strategie clară și un plan de acțiuni care specifică pași realiști și planuri de management a
schimbării pentru dezvoltarea managementului și controlului financiar în organizațiile sectorului
public corespund sistemului financiar public în general, iar planurile de reformare există și sunt
revizuite și actualizate în mod regulat.
6. Ministerul responsabil de implementarea managementului și controlului financiar deține
autoritate legală pentru a constitui o unitate centrală de armonizare și emite reglementări
subsidiare cu privire la implementarea și dezvoltarea managementului și controlului financiar.
7. Ministerul responsabil de implementarea managementului și controlului financiar raportează în
mod regulat Guvernului fie în mod specific despre managementul și controlul financiar, fie drept
parte dintr-un raport mai vast privind progresul în domeniul controlului financiar intern public /
managementului financiar public.
8. Dacă există inspecție financiară, aceasta este supravegheată de ministerul responsabil de bugetul
general de stat, și se ocupă de analiza conformității, axându-se pe plângeri și indicii clare de
iregularități, concentrându-se pe riscurile potențiale de fraudă, corupție sau abuz financiar major,
și nu se dublează cu obiectivul auditului intern.

51

Comitetul Organizaţiilor de Sponsorizare al Comisiei Treadway. Aceste principii au fost concepute original
pentru a fi aplicate companiilor din sectorul privat.
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Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru a analiza acest principiu sunt mai cu seamă de ordin calitativ, utilizând interviuri
cu oficialii superiori și o revizuire a documentelor scrise, care în mod normal nu pot fi cuantificate:
















Revizuirea și analiza legislației relevante (inclusiv a regulamentelor) pentru a determina dacă
aceasta este comprehensivă și facilitează dezvoltarea CMF și dacă diversele legi sunt
compatibile.
Determinarea faptului dacă legislație prevede că CMF se aplică tuturor organizațiilor publice și
permite diferite aranjamente conform tipului și dimensiunii organizației.
Determinarea faptului dacă legislația definește responsabilitățile conducătorului organizației,
celui mai superior funcționar public și altor manageri care urmează să realizeze obiectivele CMF.
Determinarea faptului dacă legislația prevede structuri organizaționale corespunzătoare pentru
fundamentarea CMF, inclusiv numirea în funcție a unui șef de rang înalt în domeniul finanțelor
în organizație.
Examinarea faptului dacă asigurarea cu cadre în unitatea centrală de armonizare (UCA) este
compatibilă cu dimensiunea sectorului public, dacă personalul este instruit în domeniul CMF și
dispune de experiență CMF și politici organizaționale publice.
Revizuirea raportului anual pregătit de UCA și compararea progresului real în comparație cu
strategia și planul de acțiuni CMF.
Stabilirea faptului dacă șeful UCA și alți colaboratori superiori se consultă regulat cu organizația
responsabilă de aranjamentele organizaționale ale serviciului public și departamentele MF
responsabile politica bugetară, trezorerială și evidența contabilă în sectorul public, precum și dacă
promovează în mod activ CMF și relaționarea.
Studierea oricăror îndrumări ce țin de administrația publică pentru a determina dacă acestea
permit șefilor organizațiilor să-și elaboreze propriile aranjamente organizaționale, delege
autoritatea și să numească în funcție colaboratori calificați în domeniul finanțelor.
Determinarea faptului dacă reglementările bugetare și alte reglementări relevante permit
delegarea bugetelor în cadrul organizațiilor.
Revizuirea documentelor trezoreriale pentru a evalua nivelul controlului trezorerial (dacă există)
asupra plăților.
Determinarea faptului dacă orice schimbări propuse pentru aranjamentele bugetare și cele
trezoreriale, precum și cele pentru legile vizând contabilitatea și achizițiile publice reflectă în
modul cuvenit cerințele CMF, precum și dacă UCA este consultată în mod regulat cu privire la
astfel de schimbări propuse.
Determinarea faptului dacă aranjamentele managementului schimbării merg dincolo de
organizarea de seminare și conferințe, precum și emiterea de reguli și îndrumări.
Interviuri cu oficialii superiori din UCA și organizațiile relevante pentru a evalua problemele ce
țin de implementarea și aderența la legislație.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:






legislația primară și secundară cu privire la managementul financiar și alte aranjamente de
management în organizațiile din sectorul public;
circularele și alte îndrumări cu privire la structura organizațională a organizațiilor publice,
delegarea autorităților și numirea în funcție a oficialilor de rang superior;
structurile organizaționale;
strategia CMF și planul de acțiuni;
circulara cu privire la buget și alte documente ce țin de controalele exercitate de MF asupra
cheltuielilor publice;
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rapoartele către ministerul responsabil pentru implementarea CMF și răspunsuri din partea
acestuia;
raportul anual al UCA către ministrul responsabil sau Guvern;
procesele verbale ale consiliilor CFPI sau organelor similare (dacă acestea există t);
fișa de post a funcționarului superior în domeniul finanțelor;
instrucțiuni CMF emise de manageri și alte materiale de instruire (altele decât cele pentru
colaboratorii financiari din ministerele de resort);
comentarii din partea ISA cu privire la implementarea CMF;
rapoarte din partea CE sau autorității de audit cu privire la sistemele de management și control
pentru programele finanțate din IPA;
rapoartele proiectelor de asistență tehnică și ale organizațiilor internaționale, de ex. Banca
Mondială;
procedurile rețelei serviciului de coordonare anti-fraudă și procesele verbale ale ședințelor, dacă
există;
documentarea pașilor practici întreprinși pentru dezvoltarea responsabilității manageriale în
organizațiile publice, inclusiv identificarea dificultăților întâmpinate.

Indicatori


Măsura în care cadrul operațional pentru CMF este complet, existent și aplicat.

Principiul 7: Fiecare organizaţie publică implementează managementul şi controlul financiar
în corespundere cu documentele de politici vizând managementul şi controlul financiar.
1. Fiecare organizație a emis un regulament intern în care este expus angajamentul de a implementa
managementul și controlul financiar, inclusiv:

numirea în funcție a unui ofițer financiar calificat la un nivel înalt, care va deține autoritatea
de a implementa managementul și controlul financiar în toată organizație;

stabilirea bugetelor pentru managerii relevanți, de rând cu aranjamentele de delegare și
responsabilitate compatibile cu cerințele managementului și controlului financiar;

asigurarea ca informația cu privire la management să fie oferită în mod regulat la nivelele
potrivite ale organizației.
2. În cazul existenței organizațiilor subordonate sau de al doilea nivel:

fiecare organizație de nivelul doi întrunește cerințele de management și control financiar
pentru o organizație de tipul și dimensiunea sa;

relațiile sale cu organizația superioară sau de nivelul întâi este definită în mod clar în
regulament sau într-un document similar.
3. Întreprinderile de stat și municipale sunt supuse unor aranjamente robuste de guvernare din
partea organizațiilor de nivelul întâi “stăpânii”.
4. Procedurile de control intern în organizațiile publice:

clarificarea responsabilităților în cadru organizațiilor;

asigurarea ca propunerile de politici inițiat de organizații să includă o estimare a costurilor
bugetare;

efectuarea unor alegeri calculate între căile alternative pentru realizarea obiectivelor;

păstrarea angajamentelor financiare în cadrul limitelor bugetului;

asigurarea ca utilizarea resurselor financiare, de ex. operațiunile de achiziție sau costurile
resurselor umane, să corespundă cu bugetul existent;

facilitarea identificării și raportării iregularităților (atât pentru fondurile naționale, cât și cele
ale Instrumentului de Asistență Pre-aderare);

permiterea unei piste de audit a deciziilor financiare cheie, inclusiv celor relevante pentru
programele finanțate din Instrumentul de Asistență Pre-aderare.
5. Unitatea centrală de armonizare organizează cel puțin o revizuire anuală a progresului în rândul
organizațiilor sectorului public cu privire la alinierea managementului financiar și controlului
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intern la cerințele operaționale și legale stabilite.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza acestui principiu sunt mai cu seamă de ordin calitativ, utilizând
interviurile cu oficialii superiori și revizuirea unui șir de documente care nu pot fi cuantificate în mod
normal. Dacă există date cuantificabile, acestea sunt utilizate pentru a complementa această analiză:















Examinarea regulamentelor interne cu privire la implementarea CMF în două ministere de
resort și o agenția mare sau un fond social.
Stabilirea măsurii în care obiectivele bugetare și cele operaționale au fost delegate de sus în jos
prin structura de management a organizației.
Stabilirea faptului dacă deținătorii delegați ai bugetului sunt consultați cu privire la
compromisurile necesare pentru a satisface limitele bugetare.
Stabilirea faptului dacă obiectivele (performanța) deținătorilor delegați ai bugetului reflectă
schimbările în bugetul disponibil pentru aceștia.
Examinarea planului strategic a fiecărei organizații pentru a determina dacă aranjamentele
corespunzătoare de responsabilitate corespund responsabilității financiare pentru buget.
În cazul în care un minister sau o altă organizație deține sisteme informaționale și de
contabilitate separate de sistemul trezorerial, determinarea faptului dacă există aranjamentele
necesare de reconsiliere.
Verificarea faptului dacă informația și datele de management sunt organizate și analizate
sistematic, fiind partajate între diversele nivele ale organizației.
Examinarea unui număr de rapoarte din partea unităților de audit intern pentru a stabili dacă au
fost sau nu identificate și procesate părțile slabe în sistemele de bază
Examinarea aranjamentelor între două ministere de resort și organizațiile lor de al doilea nivel.
Examinarea pașilor practici întreprinși pentru implementarea CMF și stabilirea responsabilității
manageriale, inclusiv:
o obiectivele fixate pentru fiecare manager superior sunt aplicate managerilor
subordonați;
o managerii sunt rugați să raporteze cu privire la realizările atinse pe parcursul anului în
comparație cu obiectivele fixate, inclusiv eficiența și eficacitatea cu care s-au realizat
obiectivele;
o managerii trebuie să ofere explicații pentru variațiile financiare în comparație cu țintele
fixate;
o managerii de la toate nivelele își asumă riscurile pentru realizarea responsabilităților,
raportează riscurile strategice șefului organizației și le gestionează în modul cuvenit.
Verificarea faptului dacă organizația a elaborat sistemele corespunzătoare de contabilitate,
estimare a costurilor și raportare, care:
o permit managerilor să controleze și gestioneze în mod efectiv angajamentele;
o informează managerii despre progresul financiar real pe parcursul anului financiar;
o permit re-concentrarea cheltuielilor și veniturilor pe parcursul anului curent;
o asigură ca propunerile investiționale să fie supuse unei analize cost-beneficiu robuste
înainte de a fi prezentate Guvernului pentru aprobare.
Evaluarea faptului dacă responsabilitățile colaboratorilor financiari superiori dintr-un șir de
ministere de resort și alte organizații publice depășesc cele ale unui controlor financiar sau
contabil.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:


regulamentele interne cu privire la implementarea CMF pentru fiecare organizație din eșantion;
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planurile strategice ale organizațiilor din eșantion;
structurile de management și aranjamentele de delegare ale organizațiilor;
procesele de pregătire și alocare a bugetului, inclusiv aranjamentele bugetului bazat pe
program;
rapoartele interne care reflectă cheltuielile în comparație cu bugetele, nivelele de angajamente,
performanța în comparație cu ținta și alte informații de management, inclusiv managementul
riscului;
sistemele de contabilitate și fixare a costurilor, inclusiv structura de codificare, aranjamentele de
reconciliere cu sistemul trezorerial și aranjamentele de raportare financiară;
instrucțiunile interne pentru procedurile de apreciere a investițiilor;
acordurile între organizațiile de nivelul doi și unu și rapoartele din partea organizațiilor de
nivelul doi către cele de primul nivel;
rapoartele de audit intern;
rapoartele din partea ISA;
rapoartele de performanță anuală;
interviuri cu oficialii cheie responsabili de CMF în fiecare minister de resort și alte organizații
publice.

Indicatori





52
53
54

Cota organizațiilor bugetare de primul nivel în care structura bugetului este aliniată cu structura
organizațională52.
Cota organizațiilor bugetare de primul nivel în care deținătorii delegați de buget, mai inferiori
decât nivelul ministrului sau secretarului general, primesc cel puțin informație lunară cu privire
la angajamentele financiare și cheltuielile în comparație cu bugetul pentru partea lor de
buget53.
Risipa cheltuielilor guvernamentale (Forumul Economic Global)54.

Acesta trebuie să fie incorporat în sondajul sau analiza regulată din partea UCA.
Acesta trebuie să fie incorporat în sondajul sau analiza regulată din partea UCA.
Sondaj realizat anual într-un mod comparabil în toate ţările şi publicat în Raportul Competitivităţii Globale a
Forumului Economic Global. Întrebarea pusă executivilor companiilor naţionale este următoarea: În ţara
dumneavoastră, cât de eficient cheltuieşte Guvernul veniturile publice? [1 = extrem de ineficient; 7 = extreme
de eficient în oferirea de bunuri şi servicii].
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Cerinţa cheie: Funcţia de audit intern este stabilită în întreg sectorul public şi activitatea de
audit intern este realizată în conformitate cu standardele internaţionale.
Auditul intern este pilonul cheie al CFPI, pe care țările care doresc să adere la UE trebuie să-l
implementeze conform prevederilor Capitolului 32 din acquis. CE definește auditul intern în același mod
ca Institutul Auditorilor Interni, adică “Auditul intern este o activitate independentă de asigurare obiectivă
și consultare menită să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile organizației. Acesta ajută
organizația să-și realizeze obiectivele prin intermediul unei abordări sistematice și disciplinate de evaluare
și îmbunătățire a eficienței managementului riscurilor, controlului și proceselor de guvernare”. Auditul
intern este mijlocul prin care managerul de vârf și echipa de management a unei entități sunt asigurați de
o sursă internă precum că controalele interne sunt gândite în modul corespunzător și funcționează efectiv
pentru a asigura ca organizația să-și realizeze obiectivele.
Implementarea auditului intern în cadrul unei organizații depinde de dimensiunea, complexitatea și
obiectivele acesteia. Astfel nu toate organizațiile publice vor implementa auditul intern exact în același
mod.

Principiul 8: Cadrul operaţional pentru auditul intern reflectă standardele internaţionale şi
aplicarea acestuia de organizaţiile bugetare este consistentă cu legislaţia care
reglementează administraţia publică şi managementul finanţelor publice în general.
1. Legea și regulamentele pentru auditul intern sunt consistente cu definițiile Institutului Auditorilor
Interni55 și corespund reglementărilor ce guvernează serviciul public și administrația publică,
permițând dezvoltarea auditului intern și desemnarea auditorilor interni, care sunt independenți
de alte activități din cadrul unei organizații.
2. Legea prevede că auditul intern se aplică tuturor organizațiilor, dar permite ca aranjamentele reale
să difere în dependență de tipul și dimensiunea organizației.
3. Legea sau regulamentele specifică aranjamentele operaționale pentru auditul intern, inclusiv
dimensiunea minimă, aranjamentele de raportare și independență, standardele auditului intern,
manualele, codul de etică și certificarea.
4. Ministerul cu responsabilitatea generală de a introduce auditul intern deține autoritate legală clară
pentru constituirea unității centrale de armonizare și emiterea reglementărilor subsidiare și
îndrumărilor metodologice cu privire la implementarea și dezvoltarea auditului intern.
5. Unitatea centrală de armonizare pentru auditul intern fixează standardele centrale, coordonează
implementarea acestora și activitățile de instruire, organizează revizuirea anuală a calității
auditului intern, inclusiv a punctelor forte și slabe, precum și a indicatorilor de progres privind
implementarea de facto în comparație cu planul de acțiuni.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza principiului dat sunt mai cu seamă calitative, utilizând interviuri cu
oficialii superiori și o varietate de documente care nu pot fi cuantificate:




55

Evaluarea faptului dacă legile și regulamentele relevante facilitează dezvoltarea auditului intern,
definesc responsabilitățile și oferă aranjamente operaționale și tranzitorii.
Studierea aranjamentelor pentru aplicarea standardelor auditului intern și dacă au fost aplicate
standardele internaționale –studierea ajustării acestora la circumstanțele locale.
Revizuirea (de ex. în CFPI sau politica MFP) strategiei și planului de acțiuni pentru
implementarea auditului intern și compara progresul obținut în comparație cu planul de acțiuni.

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern – Cadrul Internaţional de Practici
Profesionale.
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Evaluarea faptului dacă planurile de instruire vizând auditul intern și calitatea schemei de
certificare a auditului intern întrunesc standardele relevante.
Revizuirea manualului cu privire la auditul intern și altor documente cu privire la principiile
cheie, rolurile, responsabilitățile și activitățile operaționale.
Revizuirea raportului anual al UCA cu privire la progresul obținut în implementarea auditului
intern pe parcursul anului, inclusiv calitatea indicatorilor de performanță și aranjamentelor de
raportare.
Determinarea dacă asigurarea cu personal a UCA este proporțională cu dimensiunea sectorului
public, compararea numărului real de personal cu efectivul limită în statele de personal.
Determinarea dacă bugetul UCA îi permite să funcționeze efectiv.
Examinarea materialelor de consiliere emise de UCA pentru auditorii interni.
Evaluarea faptului dacă auditul intern se distinge clar de inspecția financiară și odată cu
dezvoltarea auditului intern, dacă inspecția financiară se centrează mai mult pe solicitările de a
investiga potențialele domenii de fraudă, corupție și management financiar greșit.
Studierea comentariilor OSA în rapoartele sale despre auditul intern.
Intervievarea oficialilor relevanți din două ministere de resort și o organizație din sectorul public
pentru a evalua dacă acestea aderă la legislația cu privire la audit și pentru a identifica orice
probleme în cadrul legislativ.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:









legislația și regulamentele relevante;
înregistrările oficiale a numărului de cadre reale și calificate în UCA pentru auditul intern;
strategia și planul de acțiuni pentru auditul intern;
îndrumările și materialele de instruire, precum și orice scheme de certificare;
rapoartele anuale și alte rapoarte de audit intern către MF și răspunsurile din partea acestuia;
comentariile din partea ISA cu privire la implementarea auditului intern;
rapoartele proiectelor de asistență tehnică și ale organizațiilor internaționale, de ex. Banca
Mondială;
interviurile cu oficialii cheie din UCA.

Indicatori




Cota organizațiilor administrației publice care întrunesc cerințele legale naționale pentru
crearea și asigurarea minimă cu cadre a unităților de audit intern.
Cota auditorilor interni cu certificat național sau internațional de audit intern.
Măsura în care cadrul operațional pentru auditul intern este creat și implementat.

Principiul 9: Fiecare organizaţie publică implementează auditul intern în corespundere cu
documentele de politici generale vizând auditul intern, în funcţie de necesităţile
organizaţiei.
1. Conducătorul organizației a stabilit funcția de audit intern care să corespundă dimensiunii și
complexității organizației și se conformează cerințelor legale naționale.
2. Organizațiile sectorului public au creat un regulament cu privire la auditul intern în conformitate
cu cerințele legale naționale.
3. Planurile strategice și anuale de audit intern există pentru organizație și se bazează pe evaluarea
riscurilor pentru companii și cele pentru sistemul de afaceri, inclusiv aranjamente pentru
înregistrarea activelor. Viziunile diferitor nivele de management au fost luate în considerație la
pregătirea acestor planuri.
4. Planurile anuale și strategice se bazează pe evaluarea tuturor aspectelor ce țin de activitatea
organizației, inclusiv acțiunile co-finanțate de Instrumentul de Asistență Pre-aderare.
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5. Șeful auditului intern raportează conducătorului organizației și consultă ofițerul financiar superior
și ofițerul administrativ șef cu privire la constatările rapoartelor de audit intern înainte de
prezentarea acestora șefului organizației.
6. Procesul de “urmărire” sistematică asigură ca recomandările convenite în auditul intern să fie
implementate în modul corespunzător.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza acestui principiu sunt de ordin calitativ, utilizând interviuri cu oficialii
superiori și revizuirea unui șir de documente în scris care în mod normal nu pot fi cuantificate. Dacă există
date cuantificabile, aceste sunt utilizate pentru a complementa analiza:

















Studierea aranjamentelor de audit intern pentru două ministere de resort și o agenție mare sau
un fond social, inclusiv regulamentul intern cu privire la auditul intern emis de șeful organizației.
Determinarea faptului dacă organizațiile de nivelul doi dețin o funcție puternică de audit intern
sau dacă sunt aranjamente întru prevederea unei funcții adecvate de audit intern.
Examinarea faptului dacă o persoană calificată și experimentată a fost numită drept șef al
funcției de audit intern.
Solicitarea informației cu privire la numărul de posturi aprobate de audit intern, posturi finanțate,
cât și numărul real de colaboratori in posturile date, cât și experiența acestora.
Evaluarea nivelului adecvat de resurse financiare și a numărului de personal în unitățile
selectate de audit intern.
Studierea planurilor strategice și anuale cu privire la auditul intern.
Examinarea implementării reale a planului anual de audit intern, care ar trebui să respecte
planul strategic și să fi fost pregătit în consultare cu toți managerii cheie și ofițerul financiar
superior.
Stabilirea măsurii în care activitatea de audit intern ține cont de elementul de risc și înțelege
diferența între riscul de afaceri și riscul sistemului de afaceri.
Examinarea faptului dacă toate auditele sunt realizate în conformitate cu planurile agreate și
conform standardelor specificate de ministerul responsabil pentru implementarea auditului
intern. Analiza rapoartelor recente de audit pregătite de un șir de organizații din sectorul
public.
Stabilirea faptului dacă există un proces adecvat de “urmărire”.
Evaluarea relațiilor între UCA și șeful unității de audit intern.
Examinarea aranjamentelor de management pentru asigurarea calității activității unității de audit
intern, în special:
o dacă șeful unității gestionează standardul de performanță în domeniului auditului intern
în conformitate cu nivelul de performanță convenit cu șeful organizației;
o măsura în care activitatea reală de audit intern respectă planul de audit intern cu privire la
timp și conținut;
o dacă cei supuși auditului dispun de oportunitatea de a clarifica sau corecta faptele
incluse în rapoartele de audit;
o dacă aranjamentele de raportare internă în cadrul organizației și în special raportarea
către ofițerul financiar superior, permit ofițerului să consilieze șeful organizației cu privire
la calitatea sistemelor de control financiar intern;
o cum reacționează conducătorul organizației la recomandările raportului de audit și cum
decide asupra acestora;
o cum șeful unității de audit intern gestionează procesului de ‘urmărire’.
Examinarea unui număr de planuri recente strategice și anuale de audit, cât și a rapoartelor de
audit din partea unui număr de organizații din sectorul public.
Verificarea faptului ca șeful auditului intern să ofere ISA rapoartele de audit intern.
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Revizuirea calității de membru și activităților oricărui comitet de audit intern constituit.
Verificarea cu UCA ca planurile anuale de audit intern ale organizațiilor publice care trebuie să
dețină o funcție de audit intern se conformează cerințelor legale naționale.
Utilizarea rapoartelor de audit din partea a cel puțin șase organizații publice (din care cel puțin
jumătate sunt ministere) pentru a evalua calitatea auditului intern.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:












regulamentul intern cu privire la auditul intern emis de șefii organizațiilor din eșantionul de
cercetare;
programele de audit anual și strategic;
aranjamentele pentru aplicarea auditului intern în organizațiile de nivelul doi;
carta auditului intern;
structurile de management ale organizațiilor și aranjamentele de delegare;
dimensiunea, structura și bugetul departamentului/unității de audit de intern;
rapoartele de audit intern;
rapoartele externe cu privire la auditul intern (de ex. din partea IAS);
statistici cu privire la aranjamentele de “urmărire”;
agendele și procesele verbale ale comitetelor de audit intern;
interviuri cu funcționarii cheie, inclusiv funcționarul financiar superior și funcționarul
administrativ șef, precum și cu funcționarii din IAS.

Indicatori



56

Cota organizațiilor cu planuri anuale de audit intern care se conformează cerințelor legale
naționale56.
Calitatea rapoartelor de audit intern.

Existenţa planurilor anuale de audit intern este măsurată drept un procent al organizaţiilor publice care trebuie
să stabilească funcţia de audit intern.
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Cerinţa cheie: Achiziţiile publice sunt reglementate conform unor politici şi proceduri aplicate
în mod efectiv, care reflectă principiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi
acquis-ul Uniunii Europene, fiind susţinute de instituţii cu competenţe potrivite şi resurse
adecvate.
O bună practică de achiziții publice implică un cadru temeinic de elaborare a politicilor, un cadru de
reglementare, structuri și aranjamente instituționale care vor asigura ca sistemul regulatoriu să
funcționeze efectiv. Totuși, un sistem de achiziții publice temeinic și bine-funcțional depinde nu doar de
structurile legislative și instituționale, dar și de măsura în care politica orizontală , mediul legal și
instituțional reușește să acomodeze necesitățile specifice ale sistemului dat. Acest mediu include, printre
alte elemente, auditul extern, controlul financiar, regulile și planificarea bugetară, legile administrative și
legea serviciului public, legea cu privire la competitivitate, legea comercială, legea muncii, și legislația de
mediu.
Calitatea și capacitatea reformei achizițiilor publice sunt exprimate printr-un punct focal de politici
temeinic și cu multe cunoștințe constituit la un nivel ministerial înalt în cadrul unui guvern și prin organe
centrale de achiziții publice cu un mandat clar, autoritate și capacitate de a-și realiza sarcinile. Elaborarea
de politici și coordonarea trebuie să se caracterizeze prin claritate, coerență și continuitate. Mai este
necesar de organizat și relațiile politice, comunicarea și negocierile aderării cu UE. În timp ce țările
candidat trebuie să transpună acquis-ul european cu privire la achizițiile publice în legislația națională,
acestea mai trebuie să adere la buna practică UE în domeniile care nu sunt acoperite de prevederile
detaliate ale Directivelor UE – nu doar pentru a se califica pentru aderarea la UE, dar și pentru a-și
continua dezvoltarea în contextul globalizării și resurselor deficitare.

Principiul 10: Reglementările privind achiziţiile publice (inclusiv parteneriatele publiceprivate şi concesiunile) corespund acquis-ului, includ domenii adiţionale care nu sunt
acoperite de acquis, sunt armonizate cu reglementările corespunzătoare din alte domenii, şi
sunt aplicate în mod efectiv.
1. Legislația cu privire la achizițiile publice reflectă scopurile politicii fundamentale și principiile de
achiziții publice (inclusiv parteneriatele publice-private/concesiunile), cum ar fi cost-eficiența,
competitivitatea, transparența, tratament egal, recunoaștere reciprocă, proporționalitate și
susținerea integrității în achizițiile publice.
2. Legislația cu privire la achizițiile publice (inclusiv parteneriatele publice-private/concesiunile) se
conformează acquis-ului și este în corespundere cu cerințele convenite cu țara sub egida
procesului de integrare UE, atât în ceea ce privește esența, cât și termenii stabiliți.
3. Dincolo de domeniul de acoperire al Directivelor UE, în special sub pragurile UE dar și în domeniile
în care fiecare stat membru poate să includă prevederi naționale, legislația reflectă principiile
Tratatului UE și bunele practici europene, oferind un echilibru regulatoriu adecvat proporțional
naturii și dimensiunii contractelor.
4. Legislația secundară și terțiară reflectă aceleași principii cheie ca și legislația primară și
promovează achiziții temeinice și eficiente.
5. Legislația nouă și cea modificată este pregătită în consultare cu întreaga comunitate a achizițiilor și
intră în vigoare doar atunci când cei vizați sunt rezonabil de pregătiți pentru a gestiona și aplica
noua legislație.
6. De îndată ce devin efective, reglementările sunt aplicate în mod consistent și comprehensiv în
întregul sistem de achiziții publice, legislația primară fiind complementată, conform necesității, cu
legislație secundară corespunzătoare, pregătită la timp.
7. Reglementările cu privire la achiziții sunt clare, nu sunt supra-reglementate și prea birocratice,
evitându-se schimbarea frecventă a acestora.
8. Reglementările cu privire la achiziții, buget și venituri, precum și alte reglementări corelate, cum ar
fi legea cu privire la contracte, sunt armonizate astfel încât contractele publice pot fi pregătite,
atribuite și gestionare într-o perioadă de timp și într-un mod care să fie proporțional principiilor de
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bună gestionare a proiectelor.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza acestui principiu cuprind evaluări calitative în baza analizei cadrului
regulatorii și documentelor de suport, cât și interviuri cu factorii de decizie și practicienii cheie:





Analiza gradului de conformitate cu acquis-ul, inclusiv identificare domeniilor sau prevederilor
non-conforme.
Analiza măsurii în care regulile și prevederile pentru achizițiile sub pragurile UE sau în afara
domeniului de acoperire a Directivelor UE și oportunitatea și compatibilitatea acestora cu
principiile Tratatului UE și practicilor și standardelor comune ale UE.
Analiza legislației secundare și documentației de îndrumare, inclusiv a disponibilității
documentelor model de licitație și contract, pentru a determina dacă legislația secundară
corespunde acquis-ului și legislației primare, precum și a faptului dacă este aplicată și cum.
Analiza regulamentelor și materialelor de lucru în procesul de consultare publică pentru a
determina extinderea consultațiilor publice pe parcursul de elaborare a regulamentelor și
monitorizarea utilizării și oportunității acestora.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





toate actele legislative cu privire la achizițiile publice, inclusiv parteneriatele publice-private/
concesiunile;
legislația secundară cheie și documentația de îndrumare;
materialele de lucru (de exemplu tabelele de consultare, agendele și procesele verbale ale
ședințelor);
interviurile cu elaboratorii de politici, practicienii și alți actori.

Indicatori



Măsura în care legislația cu privire la achiziții publice este completă și pusă în aplicare.
Natura și cuprinderea consultațiilor publice pe parcursul procesului de elaborare a regulamentelor
pentru achiziții publice, monitorizarea utilizării acestora, precum și oportunitatea lor.

Principiul 11: Există capacităţi administrative şi instituţionale centrale pentru a elabora,
implementa şi monitoriza efectiv şi eficient politicile de achiziţie.
1. Există un mandat politic și legal clar pentru o entitate cu funcția de elaborare a politicilor pentru a
iniția, contura, implementa și monitoriza reforma achizițiilor publice în toate sectoarele (dacă nu
sunt alocate într-un mod diferit, de ex., în cazul parteneriatelor publice-private și concesiunilor) și
toate aspectele (de ex. dezvoltarea capacităților, modernizarea procedurilor, achizițiile verzi și
integritatea) și în întreaga administrație publică.
2. Există politici clare și comprehensive pentru dezvoltarea organizată și pe termen lung a sistemului
de achiziții publice, care a putea prelua forma unei strategii naționale și a unui plan de acțiuni, fie
specific pentru achizițiile publice die acoperind managementul finanțelor publice, in general.
3. Sunt disponibile capacități dedicate care sunt utilizate pentru implementarea și revizuirea
strategiei privind dezvoltarea achizițiilor publice (inclusiv parteneriatele publice-private și
concesiunile).
4. Există și activează o entitate desemnată cu mandat și capacități de a comunica cu instituțiile UE și
de a coordona problemele vizând achizițiile publice ce țin de UE (inclusiv parteneriatele publice private și concesiuni).
5. Legislația definește distribuția între instituțiile de achiziții centrale și cele de parteneriate publice 98
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private/concesiuni a funcțiilor și responsabilităților lor, care de obicei ar include:

cadru de politici pe termen lung;

legislația primară;

politici și regulamente secundare;

coordonarea internațională;

control și monitorizare;

consiliere și suport operațional;

publicare și informare;

profesionalism și dezvoltare de capacități;

dezvoltare și coordonare operațională
6. Conflicte potențiale între roluri și interese sunt evitate, abordate în legislația aplicabilă și incluse în
designul organizațional al structurii instituționale.
7. Instituțiile de achiziții publice dispun de autoritatea și resursele necesare pentru a-și exercita
funcțiile și atribuțiile în mod efectiv și eficient și o fac în realitate.
8. Există un portal electronic central care funcționează cu bine pentru publicarea anunțurilor despre
licitații și contracte, cât și altă informație și instrucțiuni importante.
9. Este disponibilă consiliere și îndrumare pentru autoritățile și entitățile contractante, precum și
agenții economici pentru a aplica legislație cu privire la achiziții, acestea fiind practice și utile.
10. Există un sistem pentru controlul și monitorizarea achizițiilor publice, care oferă acces la date cu
privire la operațiunile de achiziții publice, precum și cu privire la implementarea tuturor
principiilor, politicilor și regulamentelor aplicabile.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ o evaluare calitativă a legislației și practicilor de lucru, precum și o analiză
cantitativă:




Analiza legilor și regulamentelor care constituite cadrul instituțional central pentru a determina
calitatea, caracterul complet și consistența cadrului instituțional și posibilele conflicte de interes.
Interviuri cu reprezentanți de nivel înalt din instituțiile centrale de achiziții (inclusiv la nivel
politic) și practicienii (autoritățile contractante și agențiilor economici și organizațiile lor).
Analiza și descrierea funcționării portalurilor de achiziții și sistemelor de monitorizare care
utilizează metode cantitative.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





toate actele cu privire la constituirea instituțiilor centrale de achiziții publice, PPP/concesiuni și
în sectorul apărării;
legislația secundară cheie și documentația de îndrumare;
date din portalurile de achiziții și sisteme de monitorizare;
interviuri cu elaboratorii de politici și practicienii.

Indicatori





În se măsura este dezvoltat și implementat cadrul de politici pentru achiziții publice.
Acoperirea de instituțiile dedicate a funcțiilor menționare centrale de achiziții și regulamentelor
ce definesc rolurile, responsabilitățile, practicile de lucru, asigurarea cu personal și resurse.
Caracterul comprehensiv al sistemelor de monitorizare și raportare cu privire la procedurile și
practicile de achiziții publice.
Claritatea, oportunitatea, caracterul comprehensiv și accesibilitatea informației disponibile pentru
autoritățile și entitățile contractante, agenții economici și alți actori.
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Cerinţa cheie: În caz de încălcări presupuse a regulilor de achiziţie, părţile vătămate dispun de
acces la justiţie prin intermediul unui sistem independent, transparent, efectiv şi eficient de
soluţionare a contestaţiilor.
Un mecanism crucial pentru protejarea legalității și integrității procesului de achiziție este garantarea
accesului la justiție din partea organizațiilor și companiilor care participă în licitații publice. Directiva
2007/66/CE, care modifică Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE, definește cerințele de bază pentru un
sistem de soluționare a contestațiilor care să se ocupe de plângerile înaintate de participanții
nesatisfăcuți la licitație: viteza, eficacitatea și independența din partea autorităților contractante. Totuși,
statele membre UE dețin posibilitatea să decidă asupra soluțiilor administrative și celor legale pentru
organizarea sistemului de soluționare a contestațiilor, ceea ce rezultă într-o varietate de modele
implementate. Printre determinanții cheie ai unui sistem de soluționare a contestațiilor bine-gândit se
numără transparența și eficiența procedurilor, capacitățile instituționale, calitatea deciziilor și modul în
care acestea sunt implementate. În ordinea dată de idei, subiectele de interes special includ perioadele
de stagnare, măsurile interim, ineficiența contractului sau penalitățile alternative, compensarea daunelor,
costul accesului la sistemul de apel, accesul la revizuire judiciară și deciziile publicate.

Principiul 12: Sistemul de soluţionarea a contestaţiilor se conformează standardelor de
independenţă, probitate şi transparenţă din acquis şi prevede o posibilitate rapidă şi
competentă de procesare a plângerilor şi sancţiunilor.
1. Legislația cu privire la achiziții prevede mecanismele și organizarea instituțională pentru
procesarea plângerilor în conformitate cu Directivele UE, cuprinzând atât contractele publice și
concesiunile.
2. Mecanismele acquis-ului pentru ineficiența contractului și impunerea penalităților sunt transpuse
în legislația națională.
3. Atenție cuvenită este acordată scopurilor principale ale achizițiilor publice (în special cost-eficiența
prin concurs deschis, transparent și non-discriminant), contrar concentrării doar pe erorile formale
și omiteri, în special cele care nu afectează rezultatul procesului de achiziție.
4. Sistemul de soluționare a contestațiilor și remedii oferă o procesare și soluționare rapidă, efectivă
și competentă a plângerilor și sancțiunilor, inclusiv publicarea comprehensivă a hotărârilor și
argumentării acestora.
5. Sistemul de soluționare a contestațiilor și remedii este ușor disponibil agenților economici, fără
discriminare și costuri excesive.
6. Organizația responsabilă de soluționarea contestațiilor procesează plângerile și sancțiunile la timp,
în conformitate cu legea și asigură soluționarea efectivă și competentă a acestora.
7. Datele cu privire funcționarea sistemului de remedii sunt publicate fără întârziere.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate cuprind evaluarea calitativă a legislației, susținută de interviuri și analiza cantitativă a
datelor statistice:





Analiza legilor și regulamentelor care prevăd sistemul de revizuire a contestațiilor și cel de
remedii pentru a determina calitatea și consistența cadrului instituțional.
Intervievarea directorilor și altor membri cheie din organele de soluționare a contestațiilor și
apel.
Revizuirea unui număr de decizii pentru a analiza cum funcționează sistemul în practică.
Intervievarea autorităților și entităților contractante, agenților economici și altor actori.
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Analiza datelor statistice cu privire la operațiuni57.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:





legile, regulamentele și organigramele interne, instrucțiunile și regulamentele interne;
interviuri cu oficiali cheie și agenți economici;
statistici cu privire la natura și măsura de acoperire a contestațiilor, timpului de procesare,
deciziilor, etc.;
un șir de decizii luate de organizația responsabilă de soluționarea contestațiilor.

Indicatori








57

Timpul real de procesare a plângerilor ce țin de achiziții în comparație cu cerințele legale
maxime.
Numărul de cazuri în care organul responsabil de soluționarea contestațiilor cu privire la achiziții
depășește timpul legal maxim pentru procesarea contestațiilor în comparație cu numărul total
de contestațiilor.
Numărul de contestațiilor în comparație cu numărul de anunțuri de licitații publicate.
Cota contestațiilor în domeniul achizițiilor care sunt contestate la următorul nivel judiciar.
Prezența organelor de soluționare a contestațiilor și celor de apel în domeniul achizițiilor care
cuprind funcțiile menționate, precum și prezența reglementărilor care definesc rolurile,
responsabilitățile, practicile de lucru, nivelul de asigurare cu cadre și resurse, inclusiv integritatea
activității lor.
Prezența unui site-web prietenos utilizatorilor cu privire la sistemul de soluționare a contestațiilor,
care să includă publicarea la timp a deciziilor și statisticilor, cu funcții corespunzătoare de căutare.

Experienţa ne demonstrează că utilizarea acestor date pentru analiză şi recomandări trebuie să fie cu precauţie.
De fapt, datele pentru câţiva indicatori pentru principiul dat sunt disponibile în mod general, dar ar putea fi
interpretate în diferite modalităţi în dependenţă de circumstanţe. Cu alte cuvinte, nu întotdeauna este uşor de
determinat în bază pur teoretică, fără a lua în consideraţie situaţia specifică, ce indică aceşti indicatori şi care
este valoarea acestora într-un sistem care funcţionează bine.
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Cerinţa cheie: Autorităţile contractante sunt asigurate în mod adecvat cu personal şi resurse şi
îşi realizează activitatea în corespundere cu regulamentele aplicabile şi bunele practici
recunoscute, interacţionând cu o piaţă deschisă şi competitivă de aprovizionare.
Un sistem eficient de achiziții publice este fondat pe disponibilitatea unei funcții de management
profesional, bazat pe valori și conștient de integru în cadrul autorităților și entităților contractante care
sunt cost-eficiente prin realizarea tuturor aspectelor cheie ale proceselor de achiziții în mod profesionist
și cost-eficace. Operațiunile de succes în domeniul achizițiilor publice beneficiază de utilizarea unui șir de
instrumente și abordări care ar putea reduce costurile tranzacționale în întregul proces de achiziții, oferi
prețuri mai competitive și simplifica procesele de licitare și contractare pentru entitățile contractante și
agenții economici. Principalele instrumente de interes sunt achizițiile electronice (care ar putea include
licitațiile electronice), acordurile cadru și constituirea unor organe centrale și aranjamente de achiziție.
Achizițiile publice sunt expuse riscurilor corupției și practicilor fraudulente din cauza volumului mare de
tranzacții de afaceri care au loc. Măsurile de atenuare urmează să se axeze pe dezvoltarea capacităților și
experienței autorităților contractante. O altă precondiție de bază pentru un sistem de achiziții publice
economic, eficient și efectiv ar fi prezența unei piețe deschise, competitive și atractive pentru atribuirea
contractelor publice. Atractivitatea pieții sectorului publice pentru agenții economici depinde de mulți
factori, inclusiv echitatea și relevanța calificărilor și criteriilor de atribuire, precum și de disponibilitatea
unui mecanism de plângeri. În același timp nu trebuie să existe bariere pe piață pentru participare,
permițând tuturor întreprinderilor mici și mijlocii cointeresate să participe dacă sunt motivate.

Principiul 13: Operaţiunile de achiziţii publice se conformează principiilor de bază de
tratament egal, non-discriminatoriu, proporţionalitate şi transparenţă, asigurând cea mai
eficientă utilizare a fondurilor publice şi folosind în cel mai eficient mod tehnicile şi
metodele moderne de achiziţie.
1. Planificarea și pregătirea achizițiilor publice se bucură de atenția cuvenită și sunt realizate în mod
competent, la timp și în consultare cu părțile vizate.
2. Aspectele tehnice, estimarea costului și stabilirea bugetului țin cont atât de perspectivele pe termen
scurt (achiziția) și pe termen lung (funcționare, întreținere, înlocuire), cât și de beneficiile pentru
utilizatori, ținând cont și de soluțiile alternative.
3. Procedurile de achiziție sunt alese în vederea asigurării concurenței efective și a unor proceduri
eficiente și la timp (ținând cont de costurile tranzacționale suportate atât de autoritățile și entitățile
contractante, cât și de agenții economici), și sunt proporționale naturii și valorii lucrurilor
achiziționate.
4. Documentele de licitație conțin specificații tehnice clare și imparțiale, cu condiții (inclusiv criteriile de
selectare și cele de atribuire a contractelor) proporționale subiectului contractului și fără careva
cerințe procedurale împovărătoare.
5. Prevederile Directivelor UE cu privire la temeiurile obligatorii și cele neobligatorii pentru
excluderea ofertanților sunt înțelese în modul cuvenit și sunt aplicate de toate autoritățile și
entitățile contractante.
6. Procesul de achiziții direcționează economia, eficacitatea și eficiența, cu un accent special pe o
planificare și pregătire cuvenită, precum și management și control efectiv al contractului.
7. Există și funcționează instrumentele pentru evaluarea performanței contractului și cele pentru
fixarea unor repere vizând economia, eficacitatea și eficiența procedurilor de achiziție publică și ale
managementului unui contract din partea unei singure autorități sau entități contractante.
8. Există mecanisme, inclusiv reguli cu privire la conflictul de interese și practici coluzive pentru a
identifica și aborda practicile corupte și fraudulente.
9. Un sistem de indicare a riscurilor semnalează potențialele probleme de integritate în procesul
achizițiilor.
10. Achizițiile electronice, conform celor prevăzute și descrise în Directivele UE, sunt utilizate drept un
instrument important pentru îmbunătățirea competiției, transparenței și reducerii costurilor în
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procesul de achiziție, în baza unei strategii bine-ancorate și pregătite, precum și a unui plan de
acțiuni pentru implementarea achizițiilor electronice la nivel național, inclusive a licitațiilor
electronice, după caz.
11. Acordurile cadru sunt utilizate în conformitate cu regulile Uniunii Europene și sunt implementate și
beneficiază de suport suficient regulator și de consiliere din partea instituțiilor centrale de achiziții
publice.
12. Achizițiile centralizate sunt utilizate pentru produse standard și servicii de interes comun, conform
celor prevăzute în Directivele UE.
13. Achizițiile se realizează ținând cont de situația de pe piața de aprovizionare și de necesitatea unei
dezvoltări sustenabile a competitivității și capacității.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluarea calitativă și cantitativă a practicilor operaționale curente, în baza unei
analize a rapoartelor și datelor statistice și incluzând interviuri cu elaboratorii de politici, entitățile
contractante și agenții economici:





Evaluarea planificării achizițiilor și pregătirii procedurilor.
Studierea documentelor de licitație și a procedurilor de atribuire.
Evaluarea managementului și evaluării contractului de după atribuire.
Evaluarea utilizării acordurilor cadru, achizițiilor electronice și operațiunilor de achiziții
centralizate, dacă sunt.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:




rapoartele, documentele de licitație, contractele și altă documentație;
informația culeasă din interviuri;
statistici oficiale cu privire la achiziții din partea autorităților competente.

Indicatori










Cota contractelor deja anunțate în planurile publice de achiziții sau anunțuri indicative.
Cota contractelor atribuite prin proceduri competitive.
Cota contractelor atribuite doar în baza prețului de achiziție.
Cota contractelor modificate după atribuire.
Cota contractelor supuse post-evaluării formale.
Numărul mediu de oferte prezentate per contracte de bunuri care urmează să fie achiziționate.
Numărul mediul de oferte prezentate per contracte de lucrări care urmează să fie achiziționate.
Numărul mediul de oferte prezentate per contracte de servicii care urmează să fie achiziționate.
Măsura în care sunt utilizate tehnicile și metodele moderne de achiziții.

Principiul 14: Autorităţile şi entităţile contractante dispun de capacităţile cuvenite,
îndrumări şi instrumente practice pentru asigurarea managementului profesional al
întregului ciclu de achiziţie.
1. Fiecare autoritate sau entitate contractantă dispune de funcția desemnată și specializată de
achiziție cu capacitățile necesare și capabilități de a-și îndeplini responsabilitățile și obligațiile în
mor eficient și efectiv.
2. Funcționarii vizând achizițiile sunt recunoscuți ca deținând abilități, roluri și responsabilități
specifice, și există politici și măsuri concrete pentru instruirea adecvată și dezvoltarea personalului.
3. Există și sunt utilizate instrumente bine-documentate de planificare și gestionare pentru toate
etapele procesului de achiziție, în special pentru analiză, bugetare, documentația de elaborare a
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contractului, alegerea strategiei de contractare și metoda de licitare, determinarea criteriilor de
selectare și atribuire, evaluarea ofertelor, atribuirea și gestionarea contractelor.
Există și sunt utilizate sisteme și rutine administrative pentru îmbunătățirea competiției, sporirea
transparenței și reducerea costurilor.
Documentația de suport (cum ar fi manuale și îndrumări, modele ale documentelor de licitație,
formate de evaluare, model de anunțuri de licitație și atribuire, modele ale condițiilor contractelor
de lucrări, bunuri și servicii) este gata și disponibilă pentru funcționarii din domeniul achizițiilor și
agenții economici.
Există și sunt disponibile mijloace pentru monitorizarea achizițiilor publice, în special pentru
colectarea datelor privind achizițiile, cu scopul de a măsura performanța și rezultatele (atât la nivel
național, cât și la nivel de fiacre autoritate/entitate contractantă) și identificarea potențialului
pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice.
Funcția dedicată și specializată în achiziții a autorității sau entității contractante își înțelege pe
deplin rolul în calitate de prestator de servicii și menține relații excelente cu toate părțile vizate,
atât cele externe, cât și interne.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate includ evaluări calitative și cantitative, susține de interviuri:




Analiza cadrului regulator, organigramelor și instrucțiunilor.
Analiza documentației de susținere și datelor statistice.
Realizarea interviurilor pentru a analiza practicile de lucru. În scopul colectării de informații și
interviurilor, urmează de identificat principalele entități contractante, care reprezintă o bună parte
din achizițiile publice naționale.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:




regulamentele relevante și instrucțiunile și organizările interne;
reprezentanții unui număr semnificativ de entități contractante de diferite tipuri și dimensiuni și
a unui număr de cumpărători, agenți economic și alți actori;
departamentele de monitorizare și raportare ale instituțiilor de achiziții publice și autorităților
contractante.

Indicatori



Natura și măsura îndrumărilor și instrucțiunilor clare și prietenoase utilizatorului, documentelor
standard și altor instrumente disponibile autorităților contractante și funcționarilor de achiziție.
Profesionalizarea funcționarilor din domeniul achizițiilor.
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Cerinţa cheie: Cadrul constituţional şi legal garantează independenţa, mandatul şi organizarea
Instituţiei Supreme de Audit pentru a-şi realiza competenţele în mod autonom conform
standardelor aplicate activităţilor sale de audit, facilitând audite de calitate înaltă cu impact
asupra funcţionării sectorului public.
Un sistem public de responsabilitate financiară necesită un control independent și profesional a
managementului realizat de executiv a finanțelor publice din partea ISA. Capitolul 32 a procesului de
negociere a aderării la UE pune în discuție existența unei ISA independente din punct de vedere
operațional și financiar. Acest fapt implică existența unei ISA cu o bază solidă în Constituție și o lege
specifică vizând ISA în baza Declarației de la Lima58 și funcționează conform principiilor Organizației
Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) și Standardelor Instituțiilor Supreme de Audit
(ISSAI). SIGMA a încercat să identifice cerințele minime ale unei ISA care funcționează sub egida acestei
categorii.
Cadrul legal trebuie să autorizeze ISA să supună auditului toate operațiunile financiare publice, fără a ține
cont de faptul dacă și cum sunt acestea reflectate în bugetul național, precum și să întreprindă un șir de
audite financiare, a performanței și regularității, care sunt fixate în standardele internaționale. Acesta mai
trebuie să mențină independența ISA oferindu-i resursele financiare, operaționale și umane necesare
pentru a-și realiza responsabilitățile. Adițional, toți membrii ISA și personalul de audit trebuie să dețină
calificările și integritatea profesională necesară pentru realizarea sarcinilor atribuite în măsură deplină. O
ISA trebuie să-și realizeze toate sarcinile în corespundere cu standardele de audit, asigurând fiabilitate și
consistență prin adoptarea manualelor de audit și aplicarea procedurilor efective de asigurare a calității.
Prezentarea rapoartelor de audit profesionale și obiective la timp este o condiție cheie pentru asigurarea
credibilității instituției. ISA trebuie să se preocupe ca activitatea sa să influențeze sectorul public sector
prin consolidarea responsabilității Guvernului și entităților sectorului public în general. În acest context,
acesta trebuie să dețină procedurile corespunzătoare pentru a monitoriza implementarea recomandărilor
auditului și pentru a ajusta activitatea de audit conform necesităților pe care le consideră a fi potrivite.

Principiul 15: Independenţa, mandatul şi organizarea Instituţiei Supreme de Audit sunt
stabilite şi protejate de cadrul constituţional şi legal, fiind respectate în practică.
1. Instituția Supremă de Audit și nivelul său necesar de independență sunt stabilite în Constituție sau
într-un cadru legal comparabil. Detaliile pot fi prevăzute în legislație (Standardele Internaționale
ale Instituțiilor Supreme de Audit).
2. Independența șefului (sau membrilor, în cazul organelor colegiale) Instituției Supreme de Audit
este protejată în mod legal. Numirea în funcție, termenii de ocupare, îndepărtarea, eliberarea din
funcție și imunitatea șefului ISA (sau a membrilor, în cazul organelor colegiale) pe parcursul
îndeplinirii normale a obligațiunilor sunt garantate de prevederile legale sau constituționale
relevante.
3. Mandatul de audit este exhaustiv și ISA dețin discreție deplină în realizarea responsabilităților
sale. Acest fapt include și dreptul de a realiza audite financiare, a performanței și conformității.
4. Personalul ISA dispun de dreptul nerestricționat de acces în încăperile organelor supuse auditului
pentru a-și realiza activitatea de audit și pentru a decide de ce informație au nevoie pentru audit.
Legea le garantează dreptul nerestricționat de acces la înregistrări, documente și informații.
5. Cadrul legal prevede independența financiară a ISA de executiv și ISA are dreptul să utilizeze
fondurile alocate prin linie bugetară separată la discreția sa.
6. ISA dispune de structuri de management și de suport care-i permite să-și implementeze mandatul.
7. ISA îmbunătățește dezvoltarea profesională teoretică și practică a personalului și membrilor prin
intermediul programelor interne, externe și internaționale.
8. ISA este împuternicită și obligată de Constituție să raporteze constatările anual și în mod

58

http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1-the-lima-declaration.html
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independent către Parlament sau orice alt organ public responsabil și raportul dat este publicat.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza principiului dat sunt calitative, utilizând Constituția și legislația ce
guvernează ISA, inclusiv regulile și procedurile interne, precum și alte documente relevante. Datele sunt
suplimentate cu interviuri:















Examinarea Constituției și legislația ISA pentru a se asigura ca aceasta prevede clar și în detaliu
independența ISA (ISSAI 10, Principiile 1 și 2).
Determinarea faptului dacă absența interferenței din partea executivului este asigurată în
practică. ISA trebuie să fie gestionat în mod autonom, ținând cont de legile administrative
aplicabile întregului sector public.
Asigurarea ca legislația să include prevederi care susțin libertatea ISA de a-și programa
activitatea de audit (ISSAI 1, Secțiunea 13; ISSAI 10, Principiile 3 și 6). Examinarea și asigurarea
ca programul anual de activitate să fie stabilit conform procedurilor interne ale ISA. Verificarea ca
aceste audite să fie realizate în practică.
Determinarea faptului dacă ISA dispune de acces nerestricționat la informație (ISSAI 10,
Principiul 4). Restricțiile pentru ca ISA să acceseze informația care este percepută ca fiind
necesară pentru a-și realiza activitatea de audit pot fi aplicate și trebuie să fie recunoscute de
prevederile legale relevante, adică legea ce reglementează auitul extern. De asemenea
examinarea faptului dacă există proceduri pentru a soluționa cazurile în care accesul la
informație este negat. Informația poate fi restricționată sau chiar negată atunci când este necesar
de protejat securitatea națională, intimitatea individuală sau confidențialitatea comercială (ISSAI
1, Secțiunea 16 [3]).
Verificarea faptului dacă există o structură organizațională aprobată și aplicată, care să asigure ca
responsabilitatea pentru toate activitățile realizate de ISA să fie desemnate în mod clar.
Evaluarea disponibilității resurselor financiare și materiale corespunzătoare, de ex. oficii și acces
la centre de instruire, arhivă, hardware și software IT care oferă angajaților posibilitatea de a
comunica, pentru a accesa informația și documenta activitatea întreprinsă.
Evaluarea procedurilor de luare a deciziilor, volumului de suport administrative și proporției de
resurse umane, financiare și de altă natură utilizate de ISA în legătură cu cele alocate în mod
specific activității de audit.
Examinarea și compararea resurselor utilizate pentru auditele obligatorii cu cele care sunt
utilizate pentru auditele selectate în mod independent de ISA. Evaluarea proporției de resurse
alocate de ISA pentru auditele solicitate.
Verificarea existenței undei strategii sau a unui plan pentru o infrastructură fizică, tehnologii
informaționale și facilități de arhivare care să ofere posibilitatea stocării calitative a tuturor
înregistrărilor relevante.
Evaluarea disponibilității personalului corespunzător. Verificarea în ce măsură strategia de
management al resurselor umane a ISA inspiră politica resurselor umane, în special cu privire la
activitățile de instruire (internă sau externă), precum și relevanța acestora față de standardele și
activitatea de audit (ISSAI 40, Elementul 4). Evaluarea faptului cum funcțiile procesului de
recrutare asigură în practică ca persoanelor potrivite să fie angajate. Evaluarea numărului
zilelor de instruire, ținând cont de faptul că îndrumările publice de Federația Internațională a
Contabililor promovează ideea de cinci zile de instruire per auditor per an.
Evaluarea dacă planul de dezvoltare strategică sau un alt document similar se bazează pe
revizuiri interne (de ex. auto-evaluările) și revizuiri externe colegiale a funcționării organizației,
care este revizuită în mod regulat (adică cel puțin o dată pe an). De asemenea, evaluarea
faptului dacă propunerile propuse cu privire la decizii au indus progrese în realizarea scopurilor
instituției.
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Determinarea faptului dacă ISA este abilitată să raporteze privind activitatea sa anual și în mod
independent către Parlament sau orice alt organ responsabil și în ce măsură o face. De exemplu,
raportul anual urmează să acopere toate activitățile ISA, cât și orice alte constatări de o
importanță specifică pe parcursul anului (ISSAI 1, Secțiunea 16; ISSAI 10, Principiul 5).
Determinarea faptului dacă ISA deține libertatea de a decide asupra conținutului și timpului de
prezentare a rapoartelor sale, cu excepția cerințelor specifice prevăzute de lege.

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:















Constituția;
legea ISA;
legea organică a bugetului sau echivalentul;
declarațiile financiare anuale ale statului;
legea cu privire la securitatea socială sau echivalentul;
legea cu privire la consiliul fiscal;
legea cu privire la întreprinderile publice;
legea privind serviciul public și regulamentele aferente, după caz;
regulamentul internaționale cu privire la ISA;
strategia multianuală de audit, planul anual de audit, schimbările în planurile anuale de audit,
modele de rapoarte de audit:
o strategia/politica de comunicare;
o strategia ISA vizând resursele umane;
o evaluarea necesităților de instruire a ISA și a strategiei de instruire;
o statistici cu privire la numărul de personal, locuri vacante, recrutare, dezvoltarea
personalului, studiile personalului;
o statistici cu privire la dezvoltarea profesională continuă, de ex. prezența la instruire,
certificarea personalului și calificarea colaboratorilor;
o serii ale bugetelor anuale ale ISA (acoperă trei-patru ani).
raportul de activitate anuală a ISA;
observarea la fața locului a încăperilor și echipamentului ISA;
interviuri cu oficialii ISA, membrii și președinții comitetelor parlamentare, subiecții supuși
auditului, comunitatea internațională, organizațiile nonguvernamentale și mediul academic
specializat.

Indicatori






Diferența între bugetul aprobat și cheltuielile realizate de ISA.
Cota bugetului ISA în bugetul de stat.
Volumul resurselor utilizate pentru auditele obligatorii în comparație cu resursele pentru auditele
selectate în mod independent de ISA.
Măsura în care cerința fundamentală pentru independența, mandatul și organizarea ISA este
stabilită și protejată de cadrul legal și constituțional.
Măsura în care managementul ISA asigură dezvoltarea instituției.

Principiul 16: Instituţia Supremă de Audit aplică standardele într-un mod neutru şi obiectiv
pentru a asigura audite de calitate înaltă, cu un impact pozitiv asupra funcţionării sectorului
public.
1. ISA aplică standarde de audit și de activitate emise de Organizația Internațională a Instituțiilor
Supreme de Audit sau alte organe care au emis standarde recunoscute.
2. Activitatea ISA se bazează pe hotărâri profesionale independente și analize temeinice și robuste.
3. ISA planifică și realizează activitatea sa prin aplicarea de principii fundamentale față de
angajamentele de audit din sectorul public, permițând ca auditul financiar, al performanței și
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conformității să promoveze responsabilitatea și transparența activităților publice și realizarea
responsabilităților sale în mod deplin și obiectiv.
ISA menține procedurile pentru controlul calității și cele de etică la nivel organizațional, oferind
asigurare rezonabilă precum că ISA și personalul său se conformează standardelor profesionale,
inclusiv celor de integritate, independență, obiectivitate, confidențialitate și competență.
Există un mecanism formal pentru ca Parlamentul să analizeze rapoartele ISA.
ISA oferă legislativului, în special comisiilor legislative, informație relevantă, obiectivă și la timp.
Rapoartele ISA sunt clare și concise. Acestea includ recomandări relevante și utile în baza
constatărilor ISA și stabilesc procedurile pentru urmărirea rapoartelor de audit.
ISA comunică pe larg și la timp asupra activităților sale și rezultatelor de audit prin media, site-uri
web și alte mijloace, și pune rapoartele sale la dispoziția publicului la timp.

Cadru analitic
Abordarea metodologică
Metodele utilizate pentru analiza acestui principiu sunt evaluări calitative și cantitative, în baza analizei
documentației relevante, complementate de interviuri:













Verificarea dacă ISA aplică cunoștințele, abilitățile și experiențele sale colective pentru procesul
de audit, mai cu seamă dacă introduce și aplică standarde pentru activitatea sa și informează
personalului despre aceste standarde. Revizuirea unui număr (aproximativ cinci) de fișiere de
audit și rapoarte de audit și analiza conținuturilor acestora în comparație cu standardele de
audit.
Verificarea dacă manualele existente de audit corespund principiilor fundamentale de audit
(ISSAI 100, 200, 300, 400) și sunt aplicate în practică, adică dacă planificarea auditului se
bazează pe riscuri și materialitate, dacă activitatea de audit prevede dovezi de audit și
documentație suficientă, și dacă concluziile auditului sunt echilibrate.
Examinarea codului de etică a ISA sau a echivalentului și asigurarea ca există prevederi (inclusiv
reguli pentru măsuri de corectare) pentru a monitoriza implementarea acestor cerințe, precum și
a faptului că ISA aplica aceste măsuri în cazuri de neconformare.
Evaluarea faptului dacă ISA ține cont de viziunile entității supuse auditului, după caz (ISSAI 10,
Principiul 6).
Examinarea dacă politicile și procedurile de control a calității care există mențin standarde înalte
de audit, inclusiv aderența la cerințele etice. Verificarea faptului dacă există personal suficient
cu competențe și capacități corespunzătoare și dacă activitatea este supravegheată și revizuită
în mod obiectiv pentru a asigura ca activitatea să fie realizată în mod neutru și obiectiv și în
conformitate cu cele mai înalte standarde.
Examinarea faptului dacă raportul de audit este prezentat de ISA la termen, conține indicatori
măsurabili și este reflectat (după caz) în statisticile sale. Trebuie să existe un cadru legal sau de
timp convenit pentru prezentarea rapoartelor de audit.
Evaluarea faptului dacă există mecanisme efective de urmărire a recomandărilor ISA (ISSAI 10,
Principiul 7), dacă există o comisie parlamentară cu o bună funcționare care să examineze,
discute și acționeze asupra rapoartelor ISA, precum și dacă există bune practici de comunicare cu
legislativul, executivul și sectorul judiciar (ISSAI 20, Principiul 7).
Studierea măsurii în care ISA întreprinde măsuri pentru a asigura ca activitatea sa de audit să
influențeze funcționarea sectorului public. ISA va raporta (dup caz) asupra măsurilor de
urmărire întreprinse cu privire la recomandările sale (ISSAI 12, Principiul 3.6).

Surse de informare
Lista surselor consultate cuprinde următoarele:


standardele ISA, manualul de audit, programele individuale de audit, instrucțiunile interne și
îndrumările cu privire la selectarea și utilizarea procedurilor de audit;
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strategia multianuală și anuală de audit, cât și programele de audit;
un șir de rapoarte de audit, fișiere de audit, documente de lucru, dacă e posibil;
rapoarte de control a calității (dacă există);
legea ISA, codul de etică sau documentul echivalent;
organigrama ISA care identifică relațiile cu presa și media;
strategia sau politica de comunicare ISA;
conferințe de presă, comunicate de presă, analiza conținutului reportajelor media;
raportul anual de activitate a ISA;
date statistice, dacă există, cu privire la urmărirea recomandărilor;
interviuri cu managementul ISA și actorii externi, de ex. ONG-urile, MF și subiecți supuși
auditului și ale entități ale sectorului public, de ex. sectorul judiciar, membrii Parlamentului și
reprezentanții media;
Regulamentul Parlamentului.

Indicatori





59

Proporția rapoartelor de audit publicate pe site-ul web al ISA în comparație cu numărul total de
rapoarte audit adoptate.
Cota recomandărilor auditului acceptate și implementate de subiecții supuși auditului.
Cota rapoartelor de audit la timp59.
Măsura în care ISA utilizează standardele pentru a asigura calitatea activității de audit.

Oportunitatea este măsurată prin compararea numărului de rapoarte ISA adoptate la timp (adică în termenii
individuali fixaţi de regulile interne ale ISA) cu numărul rapoartelor planificate pentru an.
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