
 

 
 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

 

O R D I N 

mun. Chişinău 

 

 

8 iunie  2022                                                                                    Nr.144      

 
 

privind instituirea mecanismului de monitorizare  

a implementării Strategiei privind asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției  

pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni 

 

În vederea asigurării monitorizării implementării consecvente și în termen a 

măsurilor trasate în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, adoptată prin Legea 

nr.211 din 6 decembrie 2021, precum și în vederea aprecierii atingerii obiectivelor setate 

și evaluării impactului scontat al acestora, în temeiul pct.9 subpct. 11) al Regulamentului 

cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 698/2017, 

 

 

O R D O N: 

 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de 

monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității 

sectorului justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni, conform anexei nr.1. 

 

2. Se aprobă Metodologia de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei 

privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiţiei pentru anii 2022-2025 

și a Planului de acțiuni, conform anexei nr.2. 

 

 

                Ministru               Sergiu LITVINENCO  

  

 

 



Anexa nr. 1 

 

 

REGULAMENT 

 

cu privire la organizarea și funcționarea Grupului de monitorizare 

a implementării Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni 

 

 

 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

1. Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupului de monitorizare a implementării 

Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 

2022-2025 și a Planului de acțiuni stabileşte procedura de formare şi de organizare a 

activităţii acestuia. 

 

2. Grupul de monitorizare se formează prin ordinul ministrului justiţiei din 

reprezentanții instituțiilor implementatoare și reprezentanții societății civile.  

 

3. În caz de eliberare din funcția deținută/suspendare a raporturilor de serviciu a unor 

membri ai Grupului de monitorizare, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără a se emite alt ordin de către 

Ministerul Justiției. 

 

 

Capitolul II 

Procedura de organizare a activității  

Grupului de monitorizare 

 

4. Grupul de monitorizare este constituit în vederea realizării următoarelor sarcini: 

a) evaluarea semestrială a gradului de implementare a Strategiei și a Planului de 

acțiuni, potrivit metodologiei de monitorizare și evaluare a implementării;  

b) semnalarea riscurilor de executare tardivă sau de neexecutare a măsurilor din 

Planul de acțiuni;  

c) aprecierea realizării obiectivelor din Strategie și evaluarea impactului scontat al 

acestora.  

 

5. Grupul de monitorizare se întrunește semestrial în ședințe ordinare. La necesitate, 

în scopul discutării unor obiective/acțiuni specifice din Planul de acțiuni, grupul de 

monitorizare se poate întruni și în ședințe extraordinare. 

 

6. La ședințele Grupului de monitorizare pot fi invitați și reprezentanți ai altor 

instituții publice, reprezentanți ai societății civile și partenerilor de dezvoltare. 

 

7. Unul dintre secretarii de stat ai Ministerului Justiției este de drept Președintele 



Grupului de monitorizare. În lipsa Președintelui, membrii Grupului de monitorizare 

desemnează o altă persoana care va exercita atribuțiile Președintelui pentru ședința 

respectivă. 

 

8. Președintele Grupului de monitorizare: 

a) prezidează şedinţele grupului de lucru;  

b) asigură respectarea ordinii de zi, precum şi focusarea discuţiilor pe subiectele 

relevante;  

c) semnează procesele-verbale ale ședințelor. 

 

9. În cadrul şedinţelor Grupului de monitorizare au loc raportări, discuţii şi dezbateri, 

la care participă toate persoanele prezente la şedinţă. În procesul adoptării deciziilor şi 

recomandărilor drept de vot au doar membrii, care pot fi înlocuiţi de membri-supleanţi prin 

delegarea acestora de către instituţia reprezentată. Reprezentanţii secretariatului, precum şi 

persoanele terţe invitate nu au drept de vot. 

 

10. Şedinţa este deliberativă, dacă la ea sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din 

membrii cu drept de vot. 

 

11. Deciziile şi recomandările sunt adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi. 

Deciziile şi recomandările se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 

 

Capitolul III 

Secretariatul Grupului de monitorizare 

 

12. Secretariatul Grupului de monitorizare va fi asigurat de către Direcția analiză, 

monitorizare și evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Justiției. În cadrul 

secretariatului pot fi antrenați consultanți tehnici contractați în acest sens. 

 

13. Secretariatul va sprijini Grupul de monitorizare în desfășurarea activităților de 

monitorizare și: 

1) va colecta, stoca și sintetiza informațiile prezentate de instituțiile implementatoare 

și va elabora proiectele rapoartelor semestriale și anuale privind implementarea Strategiei 

și a Planului de acțiuni;  

2) va asigura organizarea ședințelor Grupului de monitorizare; 

3) va asigura informarea în format electronic a membrilor Grupului de monitorizare 

despre data și ora ședinței cu expedierea a materialelor necesare cu cel puțin 10 zile până 

la data stabilită a ședinței; 

4) va asigura întocmirea proceselor-verbale ale ședințelor; 

5) va asigura interacțiunea cu comisia parlamentară de profil și va participa la 

organizarea ședințelor anuale de evaluare și raportare a nivelului realizării Strategiei și a 

Planului de acțiuni; 

6) va oferi suport metodologic persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor 

implementatoare. 

 



Anexa nr. 2 

 

 

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei 

privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiţiei pentru 

anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni 

 

Capitolul I.  

Dispoziţii generale 

 

1. Metodologia de monitorizare (în continuare - Metodologia) stabileşte modul de 

realizare al procesului de monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiţiei pentru anii 2022-2025 (în continuare – 

Strategia) şi al Planului de acţiuni aferent implementării acesteia (în continuare - Planul 

de acţiuni). 

 

2.  Monitorizarea implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni are următoarele 

obiective: 

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

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

b) identificarea cauzelor care generează deficienţe în realizarea acțiunilor şi 

determinarea soluţiilor pentru depăşirea acestora; 

c) elaborarea recomandărilor în vederea asigurării implementării corespunzătoare 

a Strategiei şi a Planului de acţiuni; 

d) diseminarea informaţiei privind progresul de implementare a Strategiei şi a 

Planului de acţiuni. 

 

3.  Subiecţii procesului de monitorizare a implementării Strategiei şi a Planului 

de acţiuni sunt: 

a) instituţiile implementatoare – instituţiile identificate în Planul de acţiuni; 

b) persoanele responsabile din cadrul instituțiilor implementatoare – „focal point”; 

c) grupul de monitorizare; 

d) secretariatul grupului de monitorizare; 

e) forul decidenților din sectorul justiției; 

f) comisia parlamentară de profil (comisia juridică numiri și imunități). 

 

4. 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, cu excepția acțiunilor care implică implementarea în mod 

individual de către toate instituțiile indicate. Instituția coordonatoare este responsabilă 

pentru raportarea cu privire la modul de realizare a acțiunii respective. Pentru acțiunile care 

implică implementarea în mod individual de către toate instituțiile indicate, se va raporta 

în mod individual de către fiecare, și nu doar de către instituția indicată prima. 

 

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

a) principiul cooperării şi participării – în procesul monitorizării implementării 

Strategiei şi a Planului de acţiuni subiecţii procesului de monitorizare cooperează activ 



între ei, cu Secretariatul grupului de monitorizare, cu reprezentanţii societăţii civile, ai 

mass-mediei, partenerilor de dezvoltare, asigurând antrenarea şi consultarea tuturor 

subiecţilor interesaţi; 

b) principiul obiectivităţii și imparțialității – 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, şi a rezultatelor obţinute; 

c) principiul responsabilităţii şi a profunzimii analizei – subiecţii responsabili de 

implementare prezintă informaţii calitative şi complete, conform criteriilor de raportare 

stabilite de prezenta Metodologie; 

d) 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 web oficială a Ministerului Justiţiei. 

 

 

Capitolul II. Procesul de monitorizare 

 

Secțiunea I. Etapele procesului de monitorizare 

 

6. Procesul de monitorizare a implementării Strategiei şi a Planului de acţiuni se 

realizează în trei etape. 

 

7. În cadrul primei etape a procesului de monitorizare persoanele responsabile din 

cadrul instituțiilor implementatoare - „focal point” vor asigura furnizarea tuturor 

informațiilor necesare/relevante Secretariatului și prezentarea rapoartelor instituției privind 

gradul de implementare a Planului de acțiuni.  

 

8. Secretariatul grupului de monitorizare colectează, stochează şi sintetizează 

informaţia prezentată de instituțiile implementatoare și elaborează proiectele rapoartelor 

semestriale și anuale privind implementarea acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni.  

 

9. În cazul în care, cu privire la aceeași 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 raportul de monitorizare.  

 

10. În vederea asigurării unui stil unitar, Secretariatul este în drept să redacteze textele 

care urmează a fi incluse în rapoartele de monitorizare, păstrând sensul primar al 

informației recepționate. 

 

11. Informaţia colectată de către Secretariat 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 Planul de acţiuni prezentată de către instituţiile implementatoare; 

b) informaţie din surse secundare - informaţia colectată de către Secretariat pe 

parcursul activităţii de monitorizare prin intermediul dialogului cu reprezentanții 

partenerilor de dezvoltare, societății civile, altor entități. 

 



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

monitorizare evaluează semestrial Rapoartele de monitorizare privind implementarea 

Strategiei și a Planului de acțiuni şi își expune poziția vis-a-vis de acestea, formulând 

propuneri, recomandări şi concluzii. Totodată va semnala riscurile de executare tardivă sau 

de neexecutare a măsurilor din Planul de acțiuni. 

 

13. În cazul în care Grupul de monitorizare depistează discrepanţe între informaţia 

prezentată de către instituțiile implementatoare şi rezultatele reale ale implementării 

acţiunilor, acesta este în drept de a solicita instituţiilor responsabile prezentarea informaţiei 

suplimentare cu argumentările de rigoare.  

 

14. Forul decidenților din sectorul justiției va asigura sprijinul decizional pentru 

implementarea armonioasă a obiectivelor/acțiunilor de către o instituție implementatoare 

sau depășirea blocajelor la realizarea unor obiective/acțiuni ce implică mai multe instituții 

implementatoare care au poziții divergente este asigurat de către Forul decidenților. Forul 

se va întruni la necesitate și va oferi îndrumare strategică în procesul de implementare a 

Strategiei și a Planului de acțiuni. 

 

15. Forul decidenților se întrunește în următoarea componență: ministrul justiției, 

președintele Consiliului Superior al Magistraturii, președintele Consiliului Superior al 

Procurorilor, președintele Curții Supreme de Justiție, Procurorul General, directorul 

Institutului Național al Justiției, președintele Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 

președintele Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, președintele 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, președintele Consiliului de Mediere. În 

cazul în care problemele abordate în cadrul forului implică cheltuieli bugetare, la discuții 

se invită ministrul finanțelor.  

 

16. În cadrul etapei a treia a procesului de monitorizare Comisia juridică, numiri și 

imunități a Parlamentului examinează Raportul anual privind gradul de implementare a 

Strategiei și a Planului de acțiuni prezentat de către Ministerul Justiției. 

 

Secțiunea II. Tehnica de apreciere a nivelului de implementare a acțiunilor 

 

17. Secretariatul grupului de monitorizare analizează măsurile întreprinse de către 

instituţiile responsabile în vederea implementării fiecărei acţiuni din Plan. Realizarea 

acțiunilor se apreciază cantitativ și calitativ. 

 

18. Nivelul de implementare al acţiunilor din Plan este determinat în cuantum cantitativ 

(numeric) prin stabilirea numărului exact al acţiunilor realizate, realizate parțial și 

nerealizate. 

 

19. Sub aspect calitativ, se analizează dacă acţiunea a fost realizată în termenul stabilit 

de Planul de acţiuni și dacă corespunde obiectivului și indicatorilor stabiliți de către acesta. 

 

20. Ca indicatori de progres pentru toate domeniile Strategiei vor servi următoarele 

surse, care însă nu sunt exhaustive: 

1) studiile/sondajele privind nivelul de satisfacție a justițiabililor (realizate ca parte a 

sistemului de management al performanței sectorului justiției sau de către observatori 



externi), care atestă nivelul încrederii societății în justiție în general și independența, 

transparența, competența și responsabilitatea în special; 

2) rapoartele de monitorizare a proceselor judiciare efectuate de observatori 

independenți; 

3) rapoartele mecanismelor internaționale în domeniul drepturilor omului; 

4) reducerea anuală a numărului de încălcări sistemice constatate de CtEDO; 

5) reducerea anuală a numărului de cauze înregistrate la CtEDO; 

6) reducerea anuală a constatărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 

privind neaplicarea măsurilor individuale stabilite în hotărârile CtEDO privind Republica 

Moldova; 

7) reducerea anuală a numărului de cazuri în care Republica Moldova este criticată de 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei pentru neîntreprinderea măsurilor generale în 

vederea executării unei hotărâri a CtEDO privind Republica Moldova; 

8) creșterea poziției Republicii Moldova potrivit indicatorilor internaționali relevanți 

privind performanța sistemului judiciar, și anume potrivit clasamentelor Băncii Mondiale 

(Indicele statului de drept și Indicele controlului asupra corupției), Freedom House, 

Proiectului Justiției Mondiale (Indicele statului de drept), Transparency International; 

9) recunoașterea progresului înregistrat de Republica Moldova în administrarea 

justiției, menționat în rapoartele Uniunii Europene și în diverse documente de dialog 

politic; 

10) recunoașterea progresului în independența, responsabilitatea și competența 

sistemului judiciar al Republicii Moldova, menționat în rapoartele intermediare și finale 

ale activităților donatorilor și în rapoartele altor observatori informați, inclusiv 

organizațiile societății civile, organizațiile internaționale. 

 

21. În baza termenului și a specificului măsurilor de implementare, acțiunile se 

clasifică în: 

a) acțiuni scadente – sunt cele pentru care termenul de implementare prevăzut de 

Planul de acțiuni a expirat; 

b) acțiuni 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; 

c) acțiuni 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. 

 

22. Pentru acțiunile scadente se constată următoarele situaţii: 

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

indicatorilor de rezultat stabiliți. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare 

albastră; 

b) acțiune realizată parțial – acțiunea este în proces de realizare. Aceste acţiuni se 

marchează în rapoarte cu culoare galbenă; 

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

indicatorilor de rezultat. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare roşie; 

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

termenelor, obiectivului și indicatorilor de rezultat prevăzute, 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. 

 

23. Nivelul de implementare a acțiunilor cu caracter continuu și a acțiunilor cu 

termen de realizare mai mare se apreciază în baza planurilor anuale de activitate ale 

instituțiilor responsabile, sau a estimării unui termen rezonabil de implementare 

adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni. Acest tip de 

acțiune se consideră: 

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

preconizate pentru perioada respectivă conform planului anual de activitate a 

instituției. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare albastră; 

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

semnificative pentru implementarea acțiunii, dar nu toate cele prevăzute în planul 

anual de activitate a instituției. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare 

galbenă; 

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

semnificative pentru implementarea respectivei acțiuni, deși acestea trebuiau 

întreprinse în baza planului anual de activitate al instituției și/sau ținând cont de 

termenul limită stabilit în Planul de acțiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte 

cu culoare roşie; 

d) n/a (nu se aplică) - dacă în baza planificărilor stabilite de instituția 

responsabilă, și a estimării unui termen rezonabil de implementare adecvată a acțiunii 

respective, nu s-a întreprins nici o măsură de implementare, termenul stabilit de Planul 

de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată deplin la o etapă ulterioară. 

 

24. 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 termenului prevăzut de Planul de acțiuni. Din momentul realizării, 

astfel de acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare albastră. 

 

Secţiunea III. Procesul de monitorizare 

 

25. În procesul de monitorizare se întocmesc: 

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

b) rapoarte de monitorizare (semestriale); 

c) rapoarte de monitorizare anuale; 

d) raport de monitorizare final. 

 

26. Rapoartele de activitate ale instituţiilor responsabile privind rezultatele 

implementării acţiunilor din Plan sunt prezentate, în format electronic, Secretariatului 

grupului de monitorizare. Rapoartele se prezintă semestrial și anual, până la data de 15 a 

lunii următoare termenului scadent 

 

27. Secretariatul grupului de monitorizare prezintă semestrial Grupului de 

monitorizare raportul de monitorizare.  

 

28. În baza rapoartelor semestriale de monitorizare, se întocmește raportul anual care 

se expediază Comisiei juridice, numiri și imunități a Parlamentului. 

 



29. Rapoartele de monitorizare 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, 

rezultatele cooperării cu partenerii de dezvoltare, concluzii și recomandări cu caracter 

general. Partea tabelară include informație despre implementarea fiecărei acțiuni conform 

termenilor și indicatorilor de rezultat stabiliți, și are următoarea structură: 

 
Obiectivul 

specific 

Acțiunea Termenul 

limită de 

implementare 

Indicatori 

de 

rezultat 

Instituții 

responsabile 

Costuri 

(mii 

lei) 

Gradul de 

realizare a 

acțiunii 

Dificultăți, riscuri, 

concluzii, 

recomandări 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

30. Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea tabelului: 

1) în coloana 1: se indică numărul obiectivului specific conform Planului de acţiuni; 

2) în coloana 2: se indică numărul și denumirea acţiunii raportate conform Planului 

de acţiuni; 

3) în coloana 3: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru 

implementarea acţiunii raportate; 

4) în coloana 4: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

5) în coloana 5: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru 

acţiunea raportată; 

6) în coloana 6: 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; 

7) în coloana 7: se indică nivelul/gradul 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). De asemenea, se indică măsurile 

întreprinse în vederea realizării acțiunii și referința nemijlocită la documentele/acțiunile 

care probează executarea. 

8) 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. 

 

31. Procesul de monitorizare se finalizează cu întocmirea Raportului de monitorizare 

final, elaborat de către Secretariatul grupului de monitorizare. 

 

32. 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) deficienţele şi riscurile înregistrate; 

e) analiza modului de utilizare a resurselor financiare alocate în scopul 

realizării obiectivelor; 

f) concluzii şi recomandări. 

 

 


