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ORDIN 

 

 

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016  

 

 

 

06 noiembrie 2012     Nr. 503 

 

 

În vederea executării Domeniilor de intervenţie specifice 7.1.2.; 7.1.5; 7.1.6 din Anexa 

Legii nr. 231 din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 

6).  

 

 

ORDON: 

 

 1. Se aprobă Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, conform Anexei nr. 1. 

 

2. Se aprobă Matricea cu privire la modul de probare a realizării acţiunilor de către 

instituţiile responsabile de implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, conform Anexei nr. 2. 

 

 

Ministru                                                      Oleg EFRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 MИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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Anexa nr. 1 

 

Metodologia de monitorizare a implementării  Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016  

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

1. Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016 (în continuare - Metodologia) stabileşte modul de realizare al 

procesului de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, aprobată prin Legea nr.231 din 25 noiembrie 2011 (în continuare - 

Strategia) şi al Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 

2012 (în continuare - Planul de acţiuni). 

 

2. În sensul prezentei Metodologii, monitorizarea implementării Strategiei este un proces 

continuu de colectare, analiză şi sinteză a informaţiei în vederea stabilirii progresului privind 

implementarea Strategiei şi al Planului de acţiuni în conformitate cu obiectivele şi indicatorii 

stabiliți de acestea.  

 

3. Monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni are următoarele obiective: 

a) identificarea nivelului de executare şi aprecierea modului de realizare al domeniilor de 

intervenţie specifice din Strategie şi al acțiunilor din Planul de acţiuni;   

b) identificarea cauzelor care generează deficienţe în realizarea domeniilor de intervenţie 

specifice sau acțiunilor şi determinarea soluţiilor pentru depăşirea acestora; 

c) elaborarea recomandărilor în vederea asigurării implementării corespunzătoare a 

Strategiei şi a Planului de acţiuni;  

d) difuzarea informaţiei privind progresul de implementare a Strategiei şi a Planului de 

acţiuni. 

 

4. Subiecţii procesului de monitorizare a implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni 

sunt: 

a) Instituţiile responsabile – instituţiile desemnate în Strategie şi Planul de acţiuni;  

b) Grupurile de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonilor I-VI ai 

Strategiei şi Planului de acţiuni (în continuare - Grupurile sectoriale);  

c) Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei şi a Pilonului VII (în 

continuare - Grupul de coordonare); 

d) Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept (în 

continuare - Consiliul Naţional). 

 

5. Instituţia indicată prima în şirul instituţiilor responsabile pentru implementarea unei 

acțiuni din Planul de acţiuni, are calitatea de coordonator pentru realizarea acesteia, stabilind 

de comun acord cu restul instituţiilor responsabile măsurile pe care le implică 

implementarea acţiunii date. Instituția coordonatoare este responsabilă pentru raportarea cu 

privire la modul de realizare a acțiunii respective Grupurilor sectoriale.  

 

6. Grupurile sectoriale şi Grupul de coordonare îşi exercită funcţiile în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016 aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 278 din 13 iunie 2012 (în 

continuare - Regulament) şi a prezentei Metodologii. 

 

7. Reprezentanţii societăţii civile, ai donatorilor, precum şi ai altor parteneri de dezvoltare 

monitorizează implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni, atât în virtutea participării 
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acestora în activitatea Grupurilor sectoriale şi a Grupului de coordonare (în calitate de 

membri cu drepturi depline sau observatori), cât şi independent de acest proces. 

 

8.  Organizaţiile societăţii civile, donatorii, partenerii de dezvoltare sau alte entităţi, care 

contribuie la implementarea unor acţiuni prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, prezintă 

informaţia respectivă Grupurilor sectoriale relevante în conformitate cu principiile şi 

tehnicile prevăzute de prezenta Metodologie.  

 

9. Studiile/rapoartele de monitorizare privind implementarea Strategiei şi a Planului de 

acţiuni efectuate de societatea civilă sau de alţi subiecţi interesaţi, care coordonează 

individual procese de monitorizare, sunt examinate în cadrul şedinţelor Grupului sectorial în 

a căror competență de monitorizare se încadrează acţiunile-subiect al studiilor/rapoartelor 

şi/sau în cadrul şedinţelor Grupului de coordonare.  

 

10. Procesul de monitorizare se bazează pe respectarea următoarelor principii:  

-  principiul cooperării şi participării – în procesul monitorizării implementării Strategiei şi 

a Planului de acţiuni subiecţii procesului de monitorizare cooperează activ între ei, cu 

Secretariatul grupurilor de lucru instituit în baza Regulamentului (în continuare - 

Secretariat), cu reprezentanţii societăţii civile, ai mass-mediei, donatorilor şi ai altor 

parteneri de dezvoltare, asigurând antrenarea şi consultarea tuturor subiecţilor interesaţi; 

- principiul obiectivităţii, imparțialității şi neutralităţii – în procesul monitorizării 

implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni subiecţii procesului de monitorizare 

utilizează în activitatea lor multiple surse de informare şi metode de estimare, în scopul 

evaluării imparţiale şi corecte a nivelului de realizare a acţiunilor, obiectivelor prevăzute şi 

rezultatelor obţinute; 

- principiul responsabilităţii şi a profunzimii analizei – subiecţii care desfăşoară 

monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni cunosc obiectivele acţiunii 

monitorizate, iar subiecţii responsabili de implementare prezintă informaţii calitative şi 

complete, conform criteriilor de raportare stabilite de prezenta Metodologie;  

- principiul transparenţei – informaţiile privind iniţierea, desfăşurarea şi rezultatele 

procesului de monitorizare a implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni se fac publice 

prin plasarea lor pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei, care se actualizează permanent. 

 

Capitolul II. Procesul de monitorizare 

 

Secţiunea I. Etapele procesului de monitorizare  

 

11. Procesul de monitorizare a implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni se realizează 

în trei etape. 

 

12. În cadrul primei etape a procesului de monitorizare Grupurile sectoriale colectează, 

analizează şi sintetizează informaţia privind implementarea acţiunilor prevăzute de Strategie 

şi Planul de acţiuni. Informaţia colectată este analizată conform tehnicii prevăzute în 

Secţiunea II, Capitolul II din prezenta Metodologie. Grupurile sectoriale, cu suportul 

Secretariatului, sintetizează informaţia primită în conformitate cu prevederile prezentei 

Metodologii sub forma Rapoartelor de monitorizare sectoriale.   

 

13.  Informaţia colectată de către Grupurile sectoriale cu suportul Secretariatului este 

clasificată în funcţie de natura sursei de la care este recepţionată, după cum urmează:  

a) informaţie din surse primare - informaţia cu privire la implementarea acţiunilor din 

Strategie şi Planul de acţiuni prezentată Grupurilor sectoriale de către instituţiile 

responsabile; 

b) informaţie din surse secundare - informaţia colectată de către Grupurile sectoriale cu 

suportul Secretariatului pe parcursul activităţii de monitorizare prin intermediul dialogului 
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cu reprezentanţii donatorilor şi partenerilor de dezvoltare, societăţii civile, altor entități, sau 

prin orice altă modalitate de colectare a informaţiei identificată de către Grupurile sectoriale.  

 

14. Grupurile sectoriale colectează informația din surse primare, solicitând în cadrul fiecărei 

ședințe prezentarea Informației tipizate din partea instituțiilor responsabile, precum și 

elaborarea periodică a Rapoartelor de activitate ale instituțiilor, în conformitate cu 

prevederile Secțiunii III, Capitolul II din prezenta Metodologie. Instituțiile responsabile oferă 

informația relevantă cu privire la implementarea acțiunilor din Strategie și Planul de acțiuni ori 

de câte ori aceasta este solicitată de către Grupul sectorial. 

 

15. Informația tipizată este întocmită conform prevederilor punct.46 din prezenta 

Metodologie pentru fiecare acțiune prevăzută în Strategie și Planul de acțiuni, având aceeași 

formă ca și Raportul de activitate al instituției. Informația tipizată se întocmește în formă 

scrisă şi se transmite Secretariatului cu trei zile înainte de şedinţa Grupului sectorial, în format 

electronic și/sau în mod formal, fiind însoțită de probele necesare pentru fiecare tip de acţiune 

în conformitate cu prevederile Matricii cu privire la modul de probare a implementării 

acțiunilor de către instituțiile responsabile de implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (în continuare - Matricea). 

 

16. În cadrul celei de-a doua etape a procesului de monitorizare, Grupul de coordonare 

analizează semestrial Rapoartele de monitorizare sectoriale şi își expune poziția vis-a-vis de 

acestea, formulând propuneri, recomandări şi concluzii. În baza rapoartelor de monitorizare 

sectoriale anuale prezentate de către Grupurile sectoriale, Grupul de coordonare, cu asistenţa 

Secretariatului, elaborează Raportul de monitorizare general anual conform prevederilor 

Secțiunii II, Capitolul II din prezenta Metodologie.    
 

17. În cazul în care, cu privire la aceleeași acțiune, de la instituții diferite se recepționează 

informații neconcordante, Secretariatul comunică cu toate instituțiile implicate în implementarea 

acțiunii, cu scopul de a stabili informația finală care urmează a fi introdusă în rapoartele de 

monitorizare.  
 

18. În cazul în care Grupul de coordonare depistează discrepanţe între informaţia prezentată 

de către Grupurile sectoriale sau reprezentanții societății civile și partenerilor de dezvoltare 

şi rezultatele reale ale implementării acţiunilor din Strategie şi Planul de acţiuni, acesta este 

în drept de a solicita instituţiilor responsabile prezentarea informaţiei suplimentare cu 

argumentările de rigoare. Aceste informaţii se discută în cadrul şedinţei cu prezenţa 

obligatorie a preşedintelui Grupului sectorial, raportul căruia este pus în discuţie. 
 

19. În cadrul etapei a treia a procesului de monitorizare Consiliul Naţional examinează 

Raportul de monitorizare anual prezentat de Grupul de coordonare.   

 

Secţiunea II. Tehnica de apreciere a nivelului de implementare a acţiunilor   

 

20. Grupurile sectoriale analizează măsurile întreprinse de către instituţiile responsabile în 

vederea implementării fiecărei acţiuni din Strategie și Planul de acțiuni.  

 

21. Pentru implementarea fiecărei acţiuni în mod separat se constată natura fondurilor şi 

asistenţei utilizate, stabilindu-se dacă au fost implicaţi donatori, parteneri de dezvoltare, 

societatea civilă sau alte entități.  

 

22. Membrii Grupurilor sectoriale analizează implementarea acţiunii în măsura şi limita 

constatării realizării obiectivului și indicatorilor de rezultat al acesteia prevăzuți în Planul de 

acțiuni. Realizarea acțiunilor se apreciază calitativ și cantitativ.  
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23. Nivelul de implementare al acţiunilor din Strategie şi Planul de acţiuni este determinat în 

cuantum cantitativ (numeric) prin stabilirea numărului exact al acţiunilor realizate, realizate 

parțial și nerealizate. 

 

24. Sub aspect calitativ, Grupurile sectoriale analizează dacă acţiunea a fost realizată în 

termenul stabilit de Planul de acţiuni și dacă corespunde obiectivului și indicatorilor stabiliți 

de către acesta.  

 

24/1. În baza termenului și a specificului măsurilor de implementare, Grupurile de lucru 

clasifică acțiunile în acțiuni scadente, acțiuni cu caracter continuu și acțiuni cu termen de 

realizare mai mare. Acțiunile scadente sunt cele pentru care termenul de implementare 

prevăzut de Planul de acțiuni a expirat; Acțiunile cu caracter continuu sunt cele pentru care 

termenul de implementare prevăzut de Planul de acțiuni nu a expirat, însă specificul acțiunii 

solicită ca implementarea să se desfășoare printr-o serie de măsuri de executare deplină la un 

moment dat, dar repetate cu o periodicitate anumită în cadrul termenului de implementare; 

Acțiunile cu termen de realizare mai mare sunt cele care nu sunt scadente la momentul 

analizei, și nu au specificul de realizare al acțiunilor cu caracter continuu. 

 

24/2. Pentru acțiunile scadente Grupurile sectoriale constată următoarele situaţii:  

- acţiune realizată - acţiunea a fost pe deplin realizată conform obiectivului și indicatorilor 

de rezultat stabilite de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte 

cu culoare albastră; 

- acțiune realizată parțial – acțiunea este în proces de realizare. Aceste acţiuni se marchează 

în rapoarte cu culoare galbenă; 

- acţiune nerealizată - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, obiectivului și 

indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se 

marchează în rapoarte cu culoare roşie; 

- acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, 

obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, pentru că, 

în condițiile actuale, realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli 

nejustificate sau, în general, realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor 

obiective create. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare portocalie. 

 

25. Nivelul de implementare a acțiunilor cu caracter continuu și a acțiunilor cu termen de 

realizare mai mare se apreciază în baza planului de implementare al acțiunii respective 

stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce vizează realizarea acțiunii 

respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan rezonabil de implementare adecvată a 

acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni. Acest tip de acțiune se consideră: 

- realizată pentru perioada raportată, dacă s-au întreprins toate măsurile preconizate pentru 

perioada respectivă conform planului de implementare stabilit de instituție; Aceste acţiuni se 

marchează în rapoarte cu culoare albastră; 

- realizată parțial pentru perioada raportată, dacă s-au întreprins acțiuni semnificative 

pentru implementarea acțiunii, dar nu toate cele prevăzute de planul de implementare al  

instituției; Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare galbenă; 

- nerealizată pentru perioada raportată, dacă nu s-au întreprins măsuri semnificative pentru 

implementarea respectivei acțiuni, deși acestea trebuiau întreprinse în baza planului de 

implementare al instituției și/sau ținând cont de termenele limită stabilite de Strategie și 

Planul de acțiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare roşie; 

– n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de instituția responsabilă, și a 

estimării unui plan rezonabil de implementare adecvată a acțiunii respective, nu s-a 

desfășurat nicio acțiune de implementare, termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca 

acțiunea să fie realizată deplin la o etapă ulterioară. 

 

26.  
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27. Nerealizarea unei acțiuni în termenul prevăzut nu duce la excluderea acțiunii din rândul 

celor ce urmează a fi implementate, ci la executarea acesteia în termen restrâns imediat 

următor termenului prevăzut de Planul de acțiuni. În cazul acțiunilor nerealizate în termenul 

stabilit, instituţia responsabilă comunică Grupului sectorial noul termen de executare, iar 

Grupului sectorial supraveghează respectarea acestuia. Din momentul realizării, astfel de 

acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare albastră. 

 

28. În cazul în care se stabileşte că acţiunea este nerealizată, Grupurile sectoriale constată 

cauzele care au generat un asemenea rezultat, determină instituţia responsabilă şi formulează 

concluzii şi recomandări în baza datelor și propunerilor solicitate de la instituţiile 

responsabile.   

 

29. Concluziile formulate de către Grupurile sectoriale se remit spre examinare instituţiilor 

responsabile. În cazul în care instituţia responsabilă nu este de acord cu aceste concluzii, 

aceasta se poate adresa Grupului de coordonare, care își exprimă poziția cu privire la 

sesizarea dată în decurs de 14 zile calendaristice. 

 

Secţiunea III. Procesul de raportare 

 

30. În procesul de monitorizare se întocmesc: 

a) rapoarte de activitate ale instituţiilor responsabile (semestrial);  

b) rapoarte de monitorizare sectoriale (semestrial); 

c) rapoarte de monitorizare generale (anual); 

d) raport de monitorizare final.  

 

31. Rapoartele de monitorizare se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei. 

 

32. Rapoartele de activitate ale instituţiilor responsabile privind rezultatele implementării 

fiecărei acţiuni din Strategie şi din Planul de acţiuni sunt prezentate Secretariatului.  

 

33. Instituțiile responsabile prezintă rapoarte semestrial, reflectând evoluțiile cu privire la 

implementarea Planului de acțiuni și a Strategiei. Raportul cuprinzând progresul și evoluțiile 

până la data de 30 iunie a anului se prezintă până la data de 15 iulie a anului în care se 

raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 31 decembrie a 

anului se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.  

 

34. Grupurile sectoriale prezintă semestrial Grupului de coordonare rapoarte de 

monitorizare sectoriale cu privire la derularea activităţii lor şi progresele înregistrate la 

implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni. 

 

35. Rapoartele de monitorizare sectoriale se elaborează cu asistenţa Secretariatului, se 

examinează şi se aprobă în şedinţele de lucru ale Grupurilor sectoriale. În vederea asigurării 

unui stil unitar, Secretariatul este în drept să redacteze textele care urmează a fi incluse în 

rapoartele de monitorizare sectoriale, păstrând sensul primar al informației recepționate.  

 

36. Rapoartele de monitorizare sectoriale se examinează în cadrul şedinţelor de lucru ale 

Grupurilor sectoriale. În cazul în care se constată deficienţe în rapoartele prezentate, 

instituţiile responsabile, la necesitate, raportează suplimentar în cadrul unei şedinţe 

ulterioare, pentru înlăturarea acestora. 

 

37. Rapoartele de monitorizare sectoriale conțin două secțiuni: partea analitică și partea 

tabelară. În partea analitică se expune în formă succintă informația privind progresul 

realizării acțiunilor sub aspect cantitativ și calitativ, provocările cu caracter semnificativ, 
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rezultatele cooperării cu donatorii şi partenerii de dezvoltare, precum și concluziile şi 

recomandările cu caracter general. Partea tabelară se întocmește conform punct.46 al 

prezentei Metodologii și include informația despre implementarea fiecărei acțiuni conform 

termenelor și indicatorilor de rezultat stabiliți de Planul de acțiuni. Partea tabelară se 

structurează în 3 secțiuni: I. Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni cu caracter 

continuu în perioada raportată; III. Acțiuni cu termen mai mare de realizare. 

 

38. Raportul de monitorizare sectorial cuprinzând evoluțiile până la data de 30 iunie se 

elaborează cu suportul Secretariatului până la data de 15 august a anului în curs şi se aprobă 

de Grupul sectorial până la data de 15 septembrie a anului în curs. Raportul se remite spre 

examinare Grupului de coordonare în termen de cinci zile lucrătoare de la aprobare. 

 

39. Grupul de coordonare examinează Rapoartele de monitorizare sectoriale cuprinzând 

evoluțiile până la data de 30 iunie prezentate de Grupurile sectoriale până la data de 15 

octombrie a anului în curs. 

 

40. Raportul de monitorizare sectorial cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie se 

elaborează cu suportul Secretariatului până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de 

raportare şi se aprobă de Grupul sectorial până la data de 10 februarie a aceluiași an.   

 

41. Rapoartele de monitorizare sectoriale cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie 

se transmit Grupului de coordonare de către fiecare din Grupurile sectoriale până la data de 

15 februarie a anului următor anului de raportare.  

 

42. Grupul de coordonare, cu asistenţa Secretariatului, sintetizează informația primită de la 

Grupurile sectoriale și elaborează Raportul de monitorizare general privind implementarea 

Strategiei şi a Planului de acţiuni. În vederea asigurării unui stil unitar, Secretariatul este în 

drept să redacteze textele care urmează a fi incluse în rapoartele de monitorizare generale, 

păstrând sensul primar al informației recepționate.  

 

43. Raportul de monitorizare general anual include două secțiuni: partea analitică 

generalizată în formă narativă și partea tabelară, conținând informație prezentată în mod 

analogic celei din rapoartele de monitorizare sectoriale. 

 

44. Grupul de coordonare, prin decizie, poate institui compartimente suplimentare la 

rapoartele elaborate în baza prezentei Metodologii.  

 

45. Raportul de monitorizare general, aprobat de Grupul de coordonare, este transmis 

Consiliului Naţional până la data de 25 martie a anului următor celui de raportare.  

 

46. Rapoartele prevăzute de prezenta Metodologie, precum și informația tipizată se 

întocmesc în baza următorului tabel: 
Numărul 

domeniului 

de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii  

Măsurile 

întreprinse 

(descriere 

succintă, 

concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementarea 

al acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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47. Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii 

raportate, conform Planului de acţiuni; 

în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea 

raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii 

raportate; 

în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu 

indicarea perioadei de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, 

descrierea conținând o estimare cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În 

cazul în care conform Planului de acțiuni sunt mai multe instituţii responsabile pentru 

realizarea acțiunii, în descriere sunt specificate măsurile întreprinse de fiecare instituție în 

parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform 

prevederilor prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune 

nerealizată, acțiune irelevantă; acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune 

realizată parțial (pentru perioada de raportare), acţiune nerealizată (pentru perioada de 

raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică 

mijloacele financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică 

cheltuielile reale bugetate, care au fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care 

acțiunea se realizează cu alocări suplimentare suportului bugetar, se indică și se descrie 

natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii respective și donatorul și/sau partenerul 

de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de 

implementare a acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în 

termenul stabilit de Planul de acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun 

concluziile şi recomandările privind înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi 

care se anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în 

dependență de acțiune în conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2.  

 

48. La finele implementării Strategiei, în termen de o lună de la expirarea termenului de 

implementare, instituţiile responsabile prezintă Secretariatului Raportul de monitorizare 

final privind implementarea acțiunilor prevăzute în Strategie și Planul de acțiuni pentru care 

au fost desemnate responsabile. Raportul final se elaborează de către Grupul de coordonare 

cu suportul Secretariatului conform prevederilor Capitolului III al prezentei Metodologii. 

 

Capitolul III. Stabilirea nivelului de realizare a obiectivelor Strategiei 

 

49. În perioada imediat următoare expirării termenului de implementare a Strategiei și 

Planului de acțiuni, Grupul de coordonare stabileşte nivelul de realizare al obiectivelor 

prevăzute de Strategie pentru fiecare Pilon în parte. 

 

50. Stabilirea nivelului de realizare al obiectivelor Strategiei se efectuează cu următoarele 

calificative: 

a) realizat – atingerea obiectivelor Strategiei realizate în măsură deplină; 
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b) realizat parţial – atingerea obiectivelor Strategiei realizate incomplet;  

c) nerealizat – obiectivele Strategiei nu au fost atinse.  

 

51. Procesul de monitorizare se finalizează cu întocmirea Raportului de monitorizare final,  

elaborat de către Grupul de coordonare cu suportul Secretariatului.   

 

52. Raportul de monitorizare final sintetizează informația cu privire la progresul de 

implementare al acțiunilor în raport cu atingerea obiectivelor prevăzute de Strategie şi 

Planul de acţiuni pe parcursul întregii perioade de realizare a acestora și conţine o evaluare 

obiectivă a succesului implementării Strategiei, a provocărilor care au existat, precum şi a 

perspectivelor de dezvoltare. Raportul cuprinde următoarele elemente de bază: 

a) rezumatul activităţilor de implementare şi de monitorizare efectuate; 

b) nivelul de realizare al obiectivelor Strategiei;  

c) rezultatele obţinute, inclusiv impactul acţiunilor implementate; 

d) nivelul bugetului utilizat, cu indicarea cheltuielilor efectuate comparativ cu cele 

planificate. Dacă sunt necesare ajustări la buget acestea sunt indicate în raport; 

e) deficienţele şi riscurile înregistrate; 

f) analiza modului de utilizare a resurselor financiare alocate în scopul realizării 

obiectivelor; 

g) concluzii şi recomandări. 

 

53. Raportul de monitorizare final se aprobă de Grupul de coordonare şi se transmite 

Consiliului Naţional până la data de 15 aprilie a anului următor finalizării implementării 

Strategiei.  


