
METODOLOGIA  
de monitorizare şi de evaluare a implementării Strategiei  

naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015  
   

INTRODUCERE  
Managementul Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2015, denumită în continuare Strategie, se 

realizează într-o succesiune de etape, ale căror părţi componente sînt monitorizarea şi evaluarea implementării, 
raportarea rezultatelor. Etapele de monitorizare şi de evaluare desfăşurate corect şi eficient vor determina în 
mare parte succesul Strategiei.  

Conform capitolului VI din Strategie, responsabili de supravegherea implementării prezentului 
document de politici sînt: conducătorii autorităţilor şi instituţiilor responsabile de realizarea planurilor de 
acţiuni, comisia parlamentară de profil, Grupul de monitorizare şi Secretariatul Grupului de monitorizare.  

Rolul principal în activitatea de monitorizare şi de evaluare a Strategiei îi revine Grupului de 
monitorizare. Funcţia de Secretariat al Grupului de monitorizare este exercitată de Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei.  

Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea eficientizării activităţii Grupului de monitorizare şi 
acordării unui suport metodologic în desfăşurarea activităţilor.  

Metodologia include o serie de instrumente şi de metode a căror aplicare furnizează date cu privire la 
modul în care Strategia a fost implementată. Aceste activităţi creează baza raportării rezultatelor, estimării 
impactului şi identificării priorităţilor de viitor, materializate într-un nou document de politici.  

Accentul principal în Metodologie se pune pe aspectele specifice procesului de monitorizare şi de 
evaluare: periodicitatea colectării informaţiei şi standardizarea rapoartelor, metodele şi sursele de colectare 
a informaţiei, periodicitatea elaborării rapoartelor de monitorizare şi de evaluare, responsabilităţile în 
procesul de monitorizare şi de evaluare.  

Procesul de monitorizare şi de evaluare va fi realizat prin respectarea următoarelor principii:  
- principiul responsabilităţii, care presupune atît responsabilitatea membrilor Grupului de monitorizare 

în desfăşurarea activităţii, cît şi responsabilitatea subiecţilor Strategiei de prezentarea unor informaţii 
calitative, conform criteriilor solicitate de raportare;  

- principiul transparenţei, care obligă Grupul de monitorizare şi Secretariatul să asigure transparenţa 
activităţilor prin actualizarea permanentă a site-ului Grupului de monitorizare (site-ul www.cccec.md 
încorporează un modul aparte atribuit Grupului de monitorizare), prin desfăşurarea de şedinţe deschise 
publicului şi organizarea unor conferinţe de presă;  

- principiul cooperării, care impune membrilor Grupului de monitorizare şi Secretariatului să coopereze 
prin antrenarea reprezentanţilor societăţii civile şi ai mass-mediei în activităţile de monitorizare şi de evaluare;  

- principiul eficienţei, care implică utilizarea de către Grupul de monitorizare şi Secretariat a multiplelor 
surse de informare şi metode de estimare în scopul evidenţierii corecte a rezultatelor pozitive şi negative, al 
asigurării unei evaluări imparţiale a impactului acţiunilor întreprinse.  

   
I. MONITORIZAREA  

Monitorizarea implementării Strategiei reprezintă un proces continuu de colectare şi de analiză a 
informaţiei relevante modului de realizare a politicii anticorupţie în scopul fundamentării procesului 
decizional, asigurîndu-se transparenţă şi furnizînd o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.  

Instrumentul de bază în implementarea Strategiei îl constituie Planul de acţiuni. În vederea monitorizării 
implementării Strategiei şi realizării planurilor de acţiuni, atingerii obiectivelor generale şi specifice, luării de 
măsuri, necesare atingerii lor şi efectuării acţiunilor concrete din plan, a fost elaborat un sistem de control, 
care include o serie de indicatori măsurabili.  

Indicatorii de progres reprezintă caracteristici cantitative sau calitative, care oferă mijloace simple de 
măsurare a succesului activităţilor desfăşurate:  

- indicatorii cantitativi sînt exprimaţi în termeni numerici sau procentuali;  
- indicatorii calitativi pot măsura percepţia şi pot descrie anumite comportamente.  
Monitorizarea implementării Strategiei are drept scop:  



- desfăşurarea adecvată şi promptă a activităţilor incluse în Planul de acţiuni;  
- acordarea de suport subiecţilor Strategiei în implementarea practicilor pozitive şi eliminarea factorilor 

de risc;  
- informarea Parlamentului, a Guvernului şi a publicului larg despre realizările obţinute, deficienţele 

depistate şi despre sectoarele care necesită atenţie;  
- creşterea credibilităţii în faţa donatorilor care realizează diferite proiecte în Republica Moldova în 

vederea susţinerii activităţilor anticorupţie.  
Subiecţii supuşi monitorizării sînt:  
- organele centrale de specialitate ale administraţiei publice;  
- autorităţile administraţiei publice locale;  
- alte instituţii publice şi organizaţii;  
- beneficiari şi grupuri-ţintă ale diferitelor proiecte în domeniul anticorupţie.  
Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou şi monitorizarea pe teren, precum şi 

întocmirea rapoartelor de monitorizare.  
Monitorizarea de birou constă în acumularea şi în examinarea diferitelor informaţii în cadrul şedinţelor 

Grupului, raportarea Secretariatului Grupului de monitorizare, audieri ale subiecţilor implicaţi în 
implementarea Strategiei, ale diferiţilor experţi în domeniu.  

Monitorizarea pe teren constă în acumularea şi verificarea informaţiilor în cadrul vizitelor efectuate la 
autorităţile şi instituţiile responsabile de implementarea Strategiei, conform hotărîrii Grupului de monitorizare. 
Această monitorizare se efectuează ulterior monitorizării de birou, în cazul în care raportul prezentat de 
subiecţii supuşi monitorizării este superficial, necalitativ.  

Rapoartele de monitorizare reprezintă produsul activităţii Grupului de monitorizare şi pot fi de 3 tipuri: 
raport de monitorizare pe teren (pentru fiecare vizită la autorităţi şi instituţii publice), raport de monitorizare 
trimestrial şi raport de monitorizare anual, întocmite în baza informaţiilor din diferite surse  

Sursele de colectare a informaţiilor  
Surse de colectare a informaţiilor sînt:  
- rapoartele trimestriale, prezentate de autorităţile şi instituţiile publice responsabile (conform 

prevederilor din compartimentul 5.2 din Strategie, informaţia despre rezultatele îndeplinirii fiecărei acţiuni din 
Plan şi despre dificultăţile întîmpinate la realizarea acestor acţiuni va fi prezentată Secretariatului Grupului de 
monitorizare pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune);  

- informaţiile acumulate în deplasările pe teren;  
- audierile din cadrul şedinţelor Grupului de monitorizare;  
- paginile web oficiale ale subiecţilor supuşi monitorizării;  
- rapoartele de monitorizare a autorităţilor şi instituţiilor publice, elaborate de reprezentanţi ai societăţii 

civile (consilii civile);  
- mass-media;  
- sondajele, cercetările şi rapoartele de progres, elaborate atît de experţi naţionali, cît şi de cei 

internaţionali.  
Rapoartele trimestriale vor fi prezentate în mod obligatoriu de autorităţile şi instituţiile responsabile în 

formă tabelară, după următorul model:  
  

Nr. crt.  
Acţiunea 
din plan 

Indicatorii de progres Nivelul de realizare Măsurile întreprinse Dificultăţile,  
problemele 

1 2 3 4 5 

  
La îndeplinirea tabelului se vor respecta următoarele cerinţe:  
la rubrica 1 se indică numărul curent şi fiecare acţiune din perioada raportată;  
la rubrica 2 se scriu indicatorii de progres incluşi în plan şi cei real obţinuţi, aferenţi fiecărei acţiuni;  
la rubrica 3 se consemnează calificativele nivelului de realizare: realizat, în proces de derulare, 

nerealizat;  



la rubrica 4 se descriu măsurile întreprinse pentru realizarea acţiunii, indicîndu-se perioada (luna) în care 
au fost îndeplinite. Activităţile vor fi expuse clar, concludent, estimate cantitativ şi calitativ conform 
indicatorilor prevăzuţi;  

la rubrica 5 se elucidează, după caz, dificultăţile din procesul de realizare a acţiunii, problemele care au 
favorizat tergiversarea realizării acţiunii, se va indica modul lor de soluţionare.  

Audierile din cadrul şedinţelor se vor efectua după un grafic, aprobat de Grupul de monitorizare la 
începutul anului calendaristic. Rapoartele de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor privind implementarea 
Strategiei le vor prezenta factorii decizionali responsabili de prevenirea corupţiei în cadrul autorităţii sau al 
instituţiei publice. Raportorii vor fi informaţi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă privitor la tematică, la 
timpul regulamentar de raportare etc.  

În cadrul audierii vor fi respectate următoarele cerinţe:  
- se vor face referiri la toate acţiunile din perioada raportată (indicîndu-se termenul de realizare) şi se va 

nominaliza autoritatea sau instituţia publică raportoare – executor sau coexecutor – conform Planului de 
acţiuni;  

- se va califica nivelul de executare a acţiunilor în baza următorului indicator: executat, în proces de 
derulare, neexecutat;  

- se vor menţiona măsurile întreprinse de autoritatea şi instituţia publică pentru realizarea acţiunii 
respective, indicîndu-se perioada (luna) în care au fost îndeplinite;  

- se vor elucida dificultăţile din procesul de realizare a acţiunii, problemele care au favorizat 
tergiversarea realizării acţiunii, se va indica modul lor de soluţionare;  

- se vor expune suplimentar măsurile întreprinse de autoritatea sau instituţia publică pentru 
implementarea politicii conflictului de interese, rezultatele autoevaluării riscurilor de corupţie şi 
implementarea planurilor interne de integritate. 

  
Raportul de monitorizare  
Raportul de monitorizare pe teren reprezintă produsul activităţii comisiei, formată prin hotărîre a 

Grupului de monitorizare, care efectuează verificarea în teritoriu în scopul evaluării plenitudinii realizării 
Planului de acţiuni.  

În aceste activităţi, Grupul de monitorizare poate antrena experţi din exterior, inclusiv reprezentanţi ai 
ONG-urilor, cu activităţi specifice în domeniu.  

Comisia de verificare în teritoriu va activa conform unui plan, aprobat de preşedintele (vicepreşedintele) 
Grupului de monitorizare. Pe lîngă sarcinile specifice puse în faţa comisiilor, planul de control va include în 
mod obligatoriu:  

- evaluarea nivelului de desfăşurare a activităţii de autoevaluare a riscurilor de corupţie/de realizare a 
planurilor de integritate;  

- evaluarea sistemelor şi a procedurilor de soluţionare a conflictelor de interese;  
- evaluarea funcţionării mecanismului de sesizare a actelor de corupţie;  
- evaluarea nivelului de cunoştinţe al funcţionarilor publici în domeniul anticorupţie (integritate 

instituţională, etică în serviciul public şi politică a conflictului de interese). Pentru executarea acestei măsuri 
din plan va fi aplicat un chestionar special.  

Raportul de monitorizare pe teren va include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la 
înlăturarea deficienţelor depistate.  

Raportul de monitorizare pe teren se plasează pe site-ul Grupului de monitorizare şi se examinează în 
şedinţă de lucru. Despre înlăturarea deficienţelor nominalizate în raport autoritatea sau instituţia publică va 
raporta suplimentar.  

Raportul trimestrial şi raportul anual de monitorizare se elaborează de Secretariatul Grupului de 
monitorizare, se examinează şi se aprobă de Grupul de monitorizare.  

Rapoartele nominalizate au următoarele componente:  
- priorităţile de acţiuni;  
- acţiunile concrete de realizare;  
- termenele stabilite şi nivelul de executare;  



- responsabilii de realizarea planurilor de acţiuni;  
- indicatorii care descriu caracteristicile măsurabile ale acţiunilor din plan;  
- informaţia generalizată şi analizată sub aspectul nivelului de executare, acumulată din sursele 

menţionate mai sus.  
Raportul de monitorizare se remite comisiei parlamentare de profil spre dezbatere, precum şi Guvernului 

cu titlu de informare, şi se plasează pe site-ul Grupului de monitorizare.  
   

II. EVALUAREA  
Evaluarea reprezintă aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizîndu-se 

informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea include analiza modului de implementare a 
Strategiei şi a eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea politicii anticorupţie.  

Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul activităţilor desfăşurate şi gradul de 
atingere a rezultatului scontat.  

Evaluarea activităţilor se va efectua în anumite etape conform schemei de mai jos: 
  

   
  
Evaluarea intermediară este activitatea desfăşurată pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei.  
Obiectivele evaluării intermediare sînt:  
- oferirea unui suport în luarea deciziilor cu privire la activităţile desfăşurate în vederea implementării 

Strategiei;  
- obţinerea, din toate sursele existente, a informaţiilor despre realizările, insuccesele şi cauzele lor;  
- îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate;  
- identificarea practicilor de succes care ar putea fi extinse;  
- elaborarea de recomandări pentru perfecţionarea Strategiei şi a planurilor de acţiuni.  
Rezultatele evaluării intermediare se reflectă în Raportul naţional “Progrese şi perspective în 

reprimarea corupţiei”.  
Raportul de evaluare se elaborează anual de către Grupul de monitorizare cu asistenţa Secretariatului, se 

mediatizează pe larg şi se remite spre informare Parlamentului.  
Pentru evitarea factorilor de risc ale evaluării (raport superficial şi necalitativ, efort speculativ ce nu 

corespunde realităţii, victimă a manipulării politice), proiectul Raportului de evaluare va fi examinat de 
diferiţi experţi şi actori ai implementării documentului de politici, de publicul larg prin plasarea proiectului pe 
site-ul Grupului de monitorizare.  

Raportul de evaluare va ţine cont în mod obligatoriu de concluziile Conferinţei Naţionale Anticorupţie 
şi se va centra nu doar pe enumerarea activităţilor întreprinse, dar şi pe progresele realizate şi pe compararea 
progreselor cu planul. Raportul va conţine, de asemenea, explicarea succintă a devierilor de la plan şi 
descrierea acţiunilor de remediere întreprinse sau care ar trebui sa fie întreprinse.  

Raportului de evaluare trebuie să conţină:  
- obiectivele;  
- activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor;  
- evaluarea proceselor prin viziunea obiectivelor atinse;  
- evaluarea situaţiei prin prisma opiniei diferiţilor experţi naţionali şi internaţionali, sondaje şi cercetări;  
- deficienţele înregistrate şi priorităţile de implementare.  
Evaluarea finală se va face la finele anului 2015 şi va oferi o imagine clară a atingerii obiectivelor 

propuse în Strategie. Prin concluziile expuse în Raportul de evaluare finală vor fi identificate problemele 
prioritare existente în ţară la capitolul “corupţie”. Concluziile vor specifica obiectivele şi direcţiile de activităţi 
necesare implementării acestora în noul document de politici.  

Raportul de evaluare finală va fi elaborat cu antrenarea unor experţi independenţi.  
   

III. CONFERINŢA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE  



Conferinţa Naţională Anticorupţie reprezintă un for naţional, organizat anual de Secretariatul Grupului 
de monitorizare, cu asistenţa factorilor interesaţi.  

Conferinţa se organizează cu suportul Guvernului şi al proiectelor externe de finanţare a implementării 
documentelor de politici anticorupţie (în cazul în care există).  

Participanţi la conferinţă sînt:  
- responsabilii de supravegherea implementării Strategiei;  
- reprezentanţii subiecţilor implementării Strategiei;  
- diferite persoane oficiale;  
- reprezentanţi ai ONG-urilor, mass-mediei, organismelor internaţionale;  
- experţi naţionali şi internaţionali.  
Agenda conferinţei va fi coordonată cu Grupul de monitorizare şi comisia parlamentară de profil. 

Tematicile sesiunilor de lucru vor corespunde elementelor-cheie stipulate în Strategie.  
Scopul principal al conferinţei rezidă în evaluarea eforturilor anticorupţie depuse de autorităţile publice 

şi de societatea civilă pe parcursul anului de gestiune în consolidarea practicilor de monitorizare anticorupţie şi 
în identificarea priorităţilor strategice pentru anul următor. În acest sens, conferinţa va finaliza cu adoptarea 
unei rezoluţii, căreia i se va da citire în faţa audienţei şi care va fi publicată. Aceste concluzii vor constitui 
baza modificărilor în documentele de politici planificate spre realizare în perioada ulterioară.  

   
IV. RESPONSABILITĂŢI  

Subiecţii procesului de monitorizare şi de evaluare a Strategiei sînt: comisia parlamentară de profil, 
Grupul de monitorizare, Secretariatul Grupului de monitorizare, autorităţi, instituţii şi organizaţii, ale căror 
responsabilităţi sînt prezentate în tabelul următor: 

  
Responsabilităţi Instrumentele de 

monitorizare şi de 
evaluare 

Autorităţile, instituţiile şi 
organizaţiile 

Secretariatul Grupului de 
monitorizare 

Grupul de monitorizare Comisia parlamentară 
de profil 

1 2 3 4 5 

1. Planul de acţiuni 
pentru 
implementarea 
Strategiei 

Participarea la elaborarea şi 
la avizarea proiectului de 
plan sau a propunerilor de 
modificare a planului 
existent, conform procedurii 
stabilite 
Termen: octombrie-
noiembrie, anual 

Elaborarea, expunerea spre 
dezbateri publice şi 
transmiterea proiectului spre 
coordonare finală şi 
aprobare 
Termen: pînă la 15 
decembrie, anual 

Avizarea/ completarea 
proiectului de plan  
Termen: pînă la 10 
decembrie, anual 

Este informată  
Termen: pînă la 10 
decembrie, anual 

2. Documente de 
politici sectoriale/ 
planuri de 
integritate 

Elaborarea/ actualizarea 
anuală  
Termen: la început de an/ la 
finele autoevaluării 
riscurilor de corupţie 

Acordarea de asistenţă 
metodologică 
Termen: la solicitare 

Este informat  
Termen: trimestrial 

Este informată  
Termen: trimestrial 

3. Raport de 
monitorizare pe 
teren 

Asigurarea unei bune 
desfăşurări a controalelor şi 
furnizarea informaţiilor 
Termen: pe parcursul 
controlului 
 
Înlăturarea deficienţelor 
constatate şi raportarea 
Termen: în termenul stabilit 
prin hotărîre a Grupului de 
monitorizare 

Acordarea de asistenţă 
tehnică în desfăşurarea 
controalelor şi elaborarea 
raportului  
Termen: pe parcursul 
controlului 
 
Controlul asupra înlăturării 
deficienţelor depistate  
Termen: în trimestrul 
următor celui de gestiune 

Elaborarea raportului  
Termen: la finele fiecărui 
control conform 
termenului stabilit 
 
Examinarea raportului la 
şedinţă şi adoptarea unei 
hotărîri  
Termen: în termenul 
stabilit 

Este informată  
Termen: trimestrial 

4. Rapoarte de 
monitorizare, 
trimestriale şi 
anuale 

Prezentarea rapoartelor în 
corespundere cu cerinţele 
unificate, propunere de 
soluţii pentru înlăturarea 

Recepţionarea şi stocarea 
datelor, generalizarea 
informaţiilor şi elaborarea 
rapoartelor de monitorizare  

Examinarea/ completarea 
rapoartelor de 
monitorizare 
 

Este informată  
Termen: trimestrial, 
anual 



deficienţelor  
Termen: în decursul a 15 
zile de la finalizarea 
perioadei de gestiune 

Termen: trimestrial, pînă la 
finele lunii următoare 
perioadei de gestiune 
 
Asigurarea coordonării 
acţiunilor întreprinse de 
autorităţile şi instituţiile 
responsabile  
Termen: permanent 

Evaluarea nivelului de 
îndeplinire a planurilor  
 
Aprobarea rapoartelor de 
monitorizare şi 
publicarea acestora  
Termen: la finele lunii 
următoare perioadei de 
gestiune 

5. Şedinţe ordinare 
de lucru 

Rapoarte la şedinţe  
Termen: conform graficului 
stabilit  
 
Furnizarea de informaţii 
Secretariatului  
Termen: la solicitare 

Organizarea şedinţelor şi 
distribuirea materialelor  
Termen: cel puţin cu 4 zile 
înainte de şedinţă  
 
Asigurarea transparenţei 
şedinţelor prin invitarea 
mass-mediei, plasarea pe 
site a comunicatelor de 
presă, a rapoartelor şi a 
hotărîrilor adoptate  
Termen: în 3 zile după 
şedinţă 

Analiza succeselor 
obţinute şi a problemelor 
identificate 
 
Adoptarea de hotărîri pe 
marginea acestora  
Termen: în cadrul 
şedinţei 

Este informată  
Termen: trimestrial 

6. Raport anual de 
evaluare 

Furnizarea informaţiilor 
solicitate  
Termen: la solicitare 

Asistarea Grupului de 
monitorizare în pregătirea 
raportului  
Termen: ianuarie-februarie, 
luna următoare anului supus 
evaluării 

Aprobarea structurii 
raportului, elaborarea 
proiectului de raport şi 
plasarea pe pagina web a 
Grupului de monitorizare  
Termen: pînă la 15 
ianuarie 
  
Examinarea şi 
completarea raportului cu 
obiecţiile parvenite  
Termen: pînă la 1 
februarie  
 
Mediatizarea şi remiterea 
raportului către 
Parlament spre informare  
Termen: pînă la 10 
februarie 

Dezbaterea raportului/ 
identificarea succeselor 
şi luarea deciziilor 
referitoare la politicile 
anticorupţie  
Termen: pînă la 25 
februarie 

7. Conferinţa 
Naţională 
Anticorupţie 

Participarea la lucrările 
conferinţei  
Termen: prima decadă a 
lunii decembrie 

Organizarea conferinţei  
Termen: iniţierea lucrărilor 
începînd cu 1 octombrie, 
anual 

Luarea deciziilor 
privitoare la agenda 
conferinţei  
Termen: cel tîrziu pînă la 
15 noiembrie  
 
Participarea activă la 
lucrările conferinţei 

Participarea la lucrări, 
prezentarea rezoluţiei 
conferinţei  
Termen: în cadrul 
lucrărilor, inclusiv în 
ziua de încheiere a 
conferinţei 
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