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INTRODUCERE
Odată cu aprobarea Legii nr.68 din 5 mai 2012, Strategia Națională de Descentralizare (în
continuare SND) a devenit principalul document de politici în domeniul administrației publice
locale, care determină mecanismele naționale în domeniul descentralizării și asigurării unei
autonomii locale autentice pentru autoritățile administrației publice locale.
Scopul acestei Strategii este asigurarea unei administrații publice locale care să funcționeze
democratic și autonom, să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a furniza servicii
publice conform necesităților și cerințelor beneficiarilor, inclusiv din perspectiva drepturilor
grupurilor vulnerabile în condiții de eficiență, eficacitate, echitate și disciplină financiară. În
baza acestuia au fost stabilite 7 componente de bază ale reformei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descentralizarea serviciilor și competențelor
Descentralizarea financiară
Descentralizarea patrimonială
Dezvoltarea locală
Capacitatea administrativă
Capacitatea instituțională
Democrație, etică, drepturile omului și egalitate de gen – va fi evaluat din perspectiva
fiecărui component în parte, respectiv nu va apărea ca component separat

Respectiv, și procesul de monitorizare și evaluare se va focusa pe obținerea datelor privind
rezultatele și atingerea obiectivelor în aceste domenii.
Actualitatea Metodologiei de Monitorizare și evaluare
Conform SND procesul de monitorizare și evaluare va începe odată cu lansarea acesteia, în
vederea identificării în timp util a eventualelor incorectitudini și lacune în derularea acțiunilor
prevăzute.
Responsabilitatea de bază pentru elaborarea, în termen util de la aprobarea prezentei Strategii,
a metodologiei și bazei de date necesară pentru calcularea indicatorilor de rezultat și de
progres ai Strategiei, formatul rapoartelor de lucru (pentru informare, monitorizare și evaluare)
este pusă pe seama Cancelariei de Stat (Direcția generală politici de descentralizare și
administrare locale).
Scopul Metodologiei de Monitorizare și Evaluare
Scopul de bază al Metodologiei de Monitorizare și Evaluare este de a asigura un proces eficient
de monitorizare și evaluare a rezultatelor implementării Strategiei Naționale de Descentralizare,
stabilind:
- conceptul și cadrul de M&E
- sistemul și mecanismele de monitorizare și evaluare
- procesul de M&E , divizînd clar rolurile în acest proces și calendarul activităților propriuzise
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- indicatorii de măsurare a progresului (performanțelor) și a rezultatelor în realizarea
reformei de descentralizare
- criteriile de eficiență și a metodelor de evaluare a performanțelor implementării
reformei de descentralizare, inclusiv performanțele generale ale realizării reformei de
descentralizare, a indicatorilor de eficacitate a gradului de îndeplinire a Planului de
acțiuni a SND, eficacitatea costurilor implementării reformei
- planul de monitorizare și evaluare

Scopul monitorizării și evaluării
Scopul monitorizării și evaluării Strategiei Naționale de Descentralizare este determinat de
Legea nr.68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare și a
Planului de Acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii
2012-2015 și constă în oferirea ”informațiilor privind atingerea de obiective și obținerea de
rezultate în domeniile pasibile descentralizării, conform reglementărilor în vigoare”.
Procesului de monitorizare se va realiza pentru ca:
-

-

să se asigure că obiectivele/activitățile realizate și termenele de realizare corespund cu
obiectivele/activitățile și termenele de realizare planificate în Planul de actiuni privind
implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare;
să se identifice progresul, rezultatele obținute și problemele apărute în implementarea
reformei de descentralizare.

Procesul de evaluare va permite:
-

identificarea nivelului de realizare a obiectivelor
analiza și explicarea divergențelor apărute, dacă e cazul, dintre acțiunile/obiectivele
realizate și cele planificate
analiza relevanței, eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului.
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I.

CONCEPTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Conceptul de Monitorizare și Evaluare se focusează și a fost dezvoltat în baza următoarelor
definiții.
Monitorizarea este procesul continuu de colectare și analiză a datelor prin intermediul căruia
factorii de decizie măsoară regulat progresul Strategiei Naționale de Descentralizare în
conformitate cu obiectivele și rezultatele planificate.
Spre deosebire de multe alte definiții care tratează monitorizarea drept un proces de revizuire a
progresului obținut în implementarea activităților și acțiunilor, definiția utilizată în Metodologia
respectivă se focusează pe revizuirea progresului obținut în atingerea obiectivelor.
Instrumentul de bază în implementarea Strategiei îl constituie Planul de acțiuni. În vederea
monitorizării implementării Strategiei și realizării planului de acțiuni, atingerii scopului și a
obiectivelor specifice, precum și luării la timp a deciziilor de modificare a planului, adecvate
schimbărilor apărute, a fost elaborat un sistem de indicatori de progres, de rezultat și de impact
(cantitativi și calitativi).
Monitorizarea va asigura sistematic persoanele interesate cu informația privind devierile de la
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare și va ajuta la
identificarea problemelor în realizarea Strategiei.
Evaluarea va fi tratată drept o analiză riguroasă a activităților finalizate sau pe parcurs de
implementare pentru a determina nivelul de realizare a obiectivelor planificate și contribuția
acestora la atingerea scopului final al Strategiei.
Criteriile principale de evaluare pe care se vor baza indicatorii de performanță vor fi:
-

-

-

Relevanța – gradul de consistență a activităților, produselor și rezultatelor finale cu
strategia de descentralizare și necesitățile beneficiarilor
Eficacitatea – gradul de atingere a rezultatelor finale sau nivelul de progres atins în
realizarea acestor rezultate, precum și nivelul de abordare a problemelor sociale și de
incluziune gender, egalitatea și emanciparea.
Eficiența – cît de economicos resursele utilizate au fost transformate în rezultate
Sustenabilitatea – prezența condițiilor sociale, economice, politice, instituționale și
altele, și, în baza acestei analize, pronosticarea capacității naționale de menținere,
management și asigurarea rezultatelor de dezvoltare pe viitor, inclusiv în domeniul
gender, excluderii sensibilității și abordării bazate pe drepturile omului.
Impactul – schimbările realizate în dezvoltarea umană și bunăstarea oamenilor
asigurată prin implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare, direct sau
indirect. La fel se vor analiza și impactul la nivel de bărbați și femei prin realizarea
acțiunilor Strategiei.

Procesul de Monitorizare și evaluare a Strategiei se va face la 4 nivele:
1.
2.
3.
4.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul I
Autoritățile administrației publice locale de nivelul II
Autoritățile administrației publice centrale
Cancelaria de Stat/Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală
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Rolul principal în activitatea de monitorizare și evaluare a Strategiei îi revine Direcției generale
politici de descentralizare și administrare locală din cadrul Cancelariei de Stat.
Raportarea, ca instrument de prezentare a rezultatelor M&E Strategiei Naționale de
Descentralizare, va fi realizată în 3 etape:
1) Raport anual de monitorizare și evaluare (la finele fiecărui an de gestiune)
2) Raport de evaluare intermediară (la necesitate sau la mijlocul perioadei de realizare a
Strategiei)
3) Raport de evaluare finală
Rezultatele monitorizării și evaluării, precum și posibilele schimbări propuse în realizarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare vor fi discutate și aprobate în cadrul Comisiei paritare pentru
descentralizare, Guvernului și Parlamentului.
Sistemul de monitorizare și evaluare urmează să răspundă la următoarele întrebări:
-

Ce urmează să fie monitorizat și evaluat
Care sunt sursele de colectare a informației
Cine este responsabil de monitorizare și evaluare
Cînd au loc activitățile de monitorizare și evaluare
Cum are loc procesul de monitorizare și evaluare (metodele)
Ce resurse și date sunt necesare pentru realizarea monitorizării și evaluării

Principiile de bază care vor fi respectate în procesul de monitorizare și evaluare sunt
următoarele:
1. Responsabilitate – presupune atît responsabilitatea Direcției generale politici de
descentralizare și administrare locală din cadrul Cancelariei de Stat în gestiunea
procesului și prezentarea la timp a rapoartelor către Comisia paritară pentru
descentralizare, Guvern și Parlament, cît și responsabilitatea autorităților administrației
publice locale și centrale în oferirea datelor veridice și prezentarea informațiilor
calitative, conform criteriilor solicitate de raportare.
2. Transparență – obligă Cancelaria de Stat să asigure accesul liber la rapoartele de
monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Descentralizare, prin plasarea
rapoartelor pe pagina web (www.descentralizare.gov.md), actualizarea permanentă a
paginii web și desfășurarea unor ședințe deschise pentru donatori, societatea civilă și
organizarea conferințelor de presă
3. Cooperare – presupune cooperare la toate cele 4 nivele menționate mai sus, precum și
antrenarea reprezentanților societății civile în procesul de monitorizare și evaluare
4. Onestitate – implică prezentarea datelor și informațiilor reale, veridice, în conformitate
cu formulele de calcul prezentate în metodologia de monitorizare și evaluare
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II.

SISTEMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Reieșind din Conceptul monitorizării și evaluării Strategiei Naționale de Descentralizare,
Sistemul de M&E va include următoarele elemente:
 Mecanismul de Monitorizare și Evaluare – descrie formele, metodele și instrumentele
de monitorizare și evaluare
 Cadrul de monitorizare și evaluare – descrie subiecții implicați în procesul de
monitorizare și evaluare și rolurile acestora, nivelele de monitorizare și evaluare, cît și
sistemul de indicatori pentru fiecare nivel care măsoară progresul (performanțele),
rezultatul (efectele și impactul) și succesul în realizarea reformei descentralizării.
 Procesul de monitorizare și evaluare – descrie mecanismul de coordonare și
modalitățile de implementare a acțiunilor de monitorizare și evaluare
 Calendarul activităților de monitorizare și evaluare – descrie graficul activităților de
monitorizare și evaluare pentru fiecare nivel în parte

2.1.

Mecanismul de monitorizare și evaluare

Odată ce atît monitorizarea cît și evaluarea Strategiei Naționale de Descentralizare se va
desfășura la diferite nivele, formele de monitorizare pentru toate nivelele vor fi diferite, pe cînd
metodele și instrumentele absolut identice pentru toate nivelele.
Astfel încît, ca forme de bază ale monitorizării pentru autoritățile administrației publice centrale
vor fi utilizate monitorizarea de birou, monitorizarea pe teren și raportarea, iar pentru
autoritățile publice locale de nivelul I și II formele de bază vor constitui doar monitorizarea de
birou și raportarea.
Monitorizarea de birou presupune analiza informațiilor și datelor relevante, a rezultatelor și a
activităților/obiectivelor planificate, calculul indicatorilor în baza datelor obținute, etc.
Monitorizarea pe teren (pentru APC) constă în vizitele efectuate la autoritățile publice locale,
examinarea informațiilor acestora, datelor existente, efectuarea interviurilor, organizarea
ședințelor comune de monitorizare, etc.
Raportarea constă în expunerea rezultatelor monitorizării și raportării, conform unor forme
standardizate prezentate în anexă la prezenta Metodologie.
Instrumentele care vor fi utilizate în procesul de M&E sunt următoarele: documentele/datele
statistice, sistemul de indicatori din prezenta metodologie, studii, chestionare, forme de
evaluare, ședințele cu factorii interesați/grupurile de lucru, interviurile, planurile de activitate,
rapoartele, etc.
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2.2.

Cadrul de monitorizare și evaluare

2.2.1. Subiecții implicați și responsabilitățile acestora

Conform Legii pentru aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare și a Planului de acțiuni
privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare pentru anii 20122015, ”instituţiile implicate în procesul de implementare, monitorizare şi evaluare sînt:
a) Parlamentul;
b) Guvernul, prin intermediul Comisiei paritare pentru descentralizare şi al Cancelariei de
Stat;
c) autorităţile APC;
d) autorităţile APL de nivelul întîi şi de nivelul al doilea;
e) asociaţiile reprezentative ale autorităţilor APL (CALM);
f) reprezentanţii societăţii civile, ai mediului academic şi ştiinţific, partenerii de dezvoltare.”
Parlamentul va exercita controlul parlamentar asupra realizării prezentei Strategii, asupra
respectării şi realizării prevederilor legislaţiei în vigoare privind procesul de descentralizare şi de
consolidare a autonomiei locale.
Guvernul prin intermediul Comisiei paritare pentru descentralizare, care este prezidată de Primministru compusă din reprezentanţi ai autorităţilor APC şi ai autorităţilor APL de nivelul întîi şi
nivelul al doilea, din reprezentantul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, reprezentantul
societăţii civile, desemnat de Consiliul Naţional pentru Participare.
Comisia paritară pentru descentralizare monitorizează şi promovează procesul de
descentralizare în conformitate cu legislaţia în vigoare. Pentru asigurarea pe termen lung a unui
cadru instituţional de dialog între APC şi APL, societatea civilă, mediul academic şi cel ştiinţific,
partenerii de dezvoltare, precum şi pentru fundamentarea într-o manieră participativă şi
consensuală a deciziilor strategice privind continuarea procesului de descentralizare, Comisia
paritară a creat grupurile de lucru pentru descentralizare.
Cancelaria de Stat, prin intermediul Direcţiei generale politici de descentralizare şi administrare
locală, monitorizează implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni conform obiectivelor,
priorităţilor şi etapelor distincte ale procesului de descentralizare.
Cadrul instituţional utilizat pentru procesul de implementare şi monitorizare a Strategiei este
constituit din grupurile de lucru pentru descentralizare, care activează pe lîngă Comisia paritară
pentru descentralizare şi au avantajul structurii sale democratice şi participative.
În cadrul autorităţilor APC şi al ministerelor în special, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea realizării Strategiei sînt coordonate de către direcţiile de analiză, monitorizare şi
evaluare a politicilor sau de către alte subdiviziuni, desemnate responsabile prin ordinul
conducătorului autorităţii respective.
Autorităţile APL, sînt implicate în realizarea Strategiei şi consultate la toate etapele procesului
de elaborare, modificare şi aprobare a documentelor de politici şi a actelor normative, inclusiv
prin intermediul asociaţiilor reprezentative ale autorităţilor APL constituite în condiţiile legii
(CALM).
În vederea unei monitorizări şi evaluări cît mai transparente şi participative a implementării
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prezentei Strategii, vor fi organizate regulat dezbateri publice cu participarea reprezentanţilor
societăţii civile, ai mediului academic şi ştiinţific, ai partenerilor de dezvoltare, echilibrate din
perspectivă de gen, cu participarea unor grupuri diverse de populaţie, inclusiv a grupurilor
vulnerabile.
2.2.2. Nivelele de monitorizare și evaluare

Odată ce realizarea Strategiei Naționale de Descentralizare cuprinde activități ce se realizează la
diferite nivele, procesul de monitorizare și evaluare a Strategiei se va realiza la fel pe nivele:
1.
2.
3.
4.

Autoritățile administrației publice locale de nivelul I
Autoritățile administrației publice locale de nivelul II
Autoritățile administrației publice centrale
Cancelaria de Stat/Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală

Fiecare nivel de monitorizare și evaluare va avea setul său de indicatori care urmează a fi
completat, inclus în raportul anual al autorității și transmis Cancelariei de Stat (Direcției
generale politici de descentralizare și administrare locală) care îl va plasa pe pagina web pentru
a asigura accesul tuturor la rapoartele respective.
2.2.3. Sistemul de indicatori

Sistemul de indicatori elaborat constă din: indicatorii de performanță pentru monitorizarea
progresului realizării reformei descentralizării la diferite nivele (APL, APC, Cancelaria de Stat),
indicatorii de evaluare a rezultatului (impactului și capacităților) și indicatorii de determinare a
succesului realizării Strategiei.
Cadrul de indicatori include următoarele componente:
Pentru monitorizare:




Indicatorii de produs – care se referă la activitățile planificate (Planul de acțiuni pentru
Implementarea Strategiei)
Valoarea iniţială și ținta finală a indicatorilor de produs;
Sursele de informaţie, metodele şi instrumentele de colectare a datelor primare,
formulele de calcul a datelor secundare, persoanele implicate în colectarea informaţiei.

Pentru evaluare:






Indicatorii de rezultat – care analizează gradul de atingere a rezultatelor planificate și
reflectă impactul reformei asupra beneficiarilor, societății, cetățenilor;
Valoarea inițială și ţinta finală a indicatorilor de rezultat care descrie valoarea la
începutul reformei și valoarea indicatorului ce trebuie atinsă la sfîrşitul perioadei de
realizare a Strategiei Naționale de Descentralizare;
Sursele de informaţie, metodele şi instrumentele de colectare a datelor primare,
formulele de calcul a datelor secundare, persoanele implicate în colectarea informaţiei.
Indicatori de succes – care măsoară succesul realizării Strategiei Naționale de
Descentralizare și care vor fi utilizați doar pentru evaluarea finală a acesteia.
Valoarea ţintă a indicatorilor de rezultat care descrie valoarea indicatorului ce trebuie
atinsă la sfîrşitul perioadei de realizare a Strategiei Naționale de Descentralizare;
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Sursele de informaţie, metodele şi instrumentele de colectare a datelor primare,
formulele de calcul a datelor secundare, persoanele implicate în colectarea informaţiei.

Unele acţiuni preconizate în Planul de implementare a Strategiei de reformă a APC pot fi
măsurate numeric, dar nu toate. De aceea sistemul de indicatori pentru monitorizare şi
evaluare include indicatori cantitativ şi calitativi.
Sistemul de indicatori de monitorizare și evaluare, separat pe fiecare nivel în parte (APL, APC,
Cancelaria de Stat) se prezintă în Anexa 1.
Datele despre valoarea efectivă a indicatorilor de monitorizare și evaluare primită de la
ministere şi alte autorităţi administrative centrale trebuie stocată în fişiere digitale la care să
aibă acces consultanţii Cancelariei de Stat (Direcției generale politici de descentralizare și
administrare locală).
Datele primare pentru monitorizarea progresului şi evaluarea rezultatului reformei de
descentralizare vor fi primite de la autoritățile APC și APL, folosind instrumentele (tehnicile) de
monitorizare şi evaluare (vizite de monitorizare pe teren, forme de evaluare, studii, chestionare,
seminare, etc.).

2.3.

Procesul de monitorizare și evaluare

Responsabilitățile pentru monitorizare și evaluare sunt descrise în Legea privind aprobarea
Strategiei Naționale de Descentralizare și reflectate în subcapitolul 2.2.1 din prezenta
Metodologie.
Reieșind din situația actuală, în care Strategiile sectoriale de descentralizare nu sînt aprobate,
sistemul de monitorizare și evaluare a SND va face abstracție de acestea și va trebui modificat
odată cu aprobarea lor.
Pînă atunci, Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală va fi unica
responsabilă de generalizarea și stocarea datelor parvenite de la autoritățile administrației
publice locale și centrale, precum și elaborarea rapoartelor de monitorizare și evaluare a
Strategiei.
Astfel, pentru asigurarea unui proces eficient, toate autoritățile administrației publice centrale
și locale urmează să includă în sistemele sale proprii de monitorizare și evaluare anuală (a PDS)
calculul indicatorilor descriși în Anexa 1 (pentru nivelul respectiv).
Pentru a se asigura de prezentarea la termen a datelor din partea autorităților APL și APC,
Direcția generală politici de descentralizare și administrare locală (DGPDAL) va solicita, prin
dispoziția Secretarului General de Stat al Guvernului, prezentarea informației în formatul
solicitat de prezenta Metodologie.
După acumularea, stocarea și generalizarea informației în cadrul Cancelariei de Stat, DGPDAL va
plasa datele cu privire la indicatorii de bază pe pagina web www.descentralizare.gov.md și
www.date.gov.md pentru a asigura accesul liber la acestea.
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Ca urmare a prelucrării datelor respective, DGPDAL va elabora raportul de monitorizare, fie de
evaluare, în dependență de datele disponibile.
Pentru realizarea activității de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de
Descentralizare, Cancelaria de Stat (Direcția generală politici de descentralizare și administrare
locală) poate utiliza serviciile consultanților externi sau suportul organizațiilor nonguvernamentale, etc.

2.4.

Calendarul activităților de monitorizare și evaluare

Pentru elaborarea în termen a Rapoartelor anuale de monitorizare și evaluare a Strategiei
Naționale de Descentralizare și prezentarea acestora Comisiei paritare pentru descentralizare,
Guvernului și Parlamentului, Cancelaria de Stat va asigura realizarea calitativă și în termen a
următorului calendar al activităților de monitorizare și evaluare:
Activitatea
Elaborarea și transmiterea
către APL și APC a sistemului
de indicatori (pentru fiecare
nivel forme diferite)

Includerea sistemului de
indicatori primit de la
Cancelaria de Stat în
sistemele sale interne de
monitorizare și evaluare

Realizarea instrumentelor de
monitorizare periodică
(vizite pe teren, seminare,
interviuri, mese rotunde,
sondaje, etc.)
Organizarea sesiunilor de
instruire pentru APL /APC
privind utilizarea
Metodologiei și a calculului
corect a indicatorilor de
monitorizare și evaluare

Responsabil

Termenul
de Notă*
realizare
Cancelaria de Stat 10
decembrie Termenul
de
(DGPDAL)
2013*
realizare indicat cu
asterisc este valabil
doar pentru primul
5-10 martie
an de implementare
a
Metodologiei,
ulterior
aceasta
realizîndu-se în luna
martie
APL I, APL II, APC, 10-20 martie
Pentru asigurarea
Cancelaria de Stat
realizării
activităților
de
monitorizare
și
evaluare a SND,
acestea urmează a
fi
incluse
în
planurile anuale de
acțiuni
a
autorităților
Cancelaria de Stat, Pe parcursul anului
APC, APL I, APL II

DGPDAL, APC de 25 noiembrie – 1 Pentru primul an de
specialitate
decembrie
implementare
a
Metodologiei,
datele urmează a fi
identificate
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Elaborarea și transmiterea
indicații
din
partea
Cancelariei de Stat cu
solicitarea
prezentării
datelor în formatul solicitat
de Metodologie
Completarea formelor de
raportare în conformitate cu
formatul
indicat
și
prezentarea
acestora
Cancelariei de Stat
Procesarea datelor obținute
Organizarea mesei rotunde
cu participarea APL, APC și
modificarea de comun
acord, în caz de necesitate, a
setului de indicatori
Plasarea datelor cu privire la
indicatorii de bază ai
descentralizării pe
www.descentralizare.gov.md
și www.date.gov.md
Elaborarea raportului de
monitorizare și evaluare
Discutarea și prezentarea
raportului de monitorizare și
evaluare în cadrul ședinței
Comisiei paritare pentru
descentralizare

Cancelaria de Stat 1 decembrie
(DGPDAL)

Pentru primul an de
implementare
a
Metodologiei, acest
termen va fi - 10
decembrie

APL I, APL II, APC, 30 decembrie
DGPDAL

DGPDAL
DGPDAL

1 martie
1-5 martie

DGPDAL, Centru E- 5 martie
Guvernare

DGPDAL

15 martie

DGPDAL

25 martie

11

III.

CADRUL DE RAPORTARE

Cadrul de raportare va fi constituit din 3 tipuri de rapoarte distincte:
1. Raportul anual de monitorizare și evaluare
2. Raportul intermediar de evaluare a SND (la necesitate)
3. Raportul final de evaluare a succesului realizării SND.

12

Anexa 1. Sistemul de indicatori pentru Cancelaria de Stat
Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Realizarea Strategiei Naționale
de Descentralizare

IR.1

Ponderea acțiunilor
realizate din Strategie

Asigurarea dezvoltării regionale
uniforme (diminuarea
discrepanțelor regionale)

II.1

Evoluția Indicelui de
Deprivare a Ariilor Mici
(rata creșterii celui mai mic
IDAM și celui mai inalt
IDAM, comparativ cu anul
trecut)

Dezechilibrul vertical

Cota transferurilor către
bugetele subnaționale
Dezechilibrul orizontal subII.3
Alocații (Cheltuielile) locale
național
ale APL X /Populația totală
în APL X
I.
Descentralizarea serviciilor și competențelor
Determinare, stabilire și
IR.2
Ponderea acțiunilor
transfer al competențelor
realizate din
autorităților APL de nivelul I și II
componenta ”descentraliza
rea serviciilor și
competențelor”

Valoar
ea
inițială
0

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

100%

Nr. acțiuni realizate/Nr total de
acțiuni planificate pentru
perioada de referință*100%

Cancelaria
de Stat

IDAM minx-IDAMminx-1 x 100%
IDAMminx-1
IDAM maxx-IDAMmaxx-1 x100%
IDAMmaxx-1
Transferul către APL X/
Cheltuieli totale locale APL X

II.2

IP.1

Nomenclatorul
competențelor APL
elaborat

Se calculează pentru
tot Planul de acțiuni
privind
implementarea SND

Ministerul
Construcți
ilor și
Dezvoltării
regionale

MF, APL II,
APL I
MF, APL II,
APL I

0

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

Cancelaria
de Stat

Nu

Da

DA/NU

Cancelaria
de Stat

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific I

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Acoperire financiară a
transferului de competențe
realizat

Prestare calitativă și eficientă a
serviciilor către populație

Codul
indicator

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

IR.3

Ponderea competențelor
transferate către APL

0

100%

IR.4

Ponderea competențelor
transferate și neacoperite
financiar

80%

10%

Cancelaria
de Stat,
AAPC
AAPC, APL
II, APL I

IR.5

Ponderea cheltuielilor
necesare de a fi acoperite
în APL II și APL I
Ponderea populației care
are acces la serviciile
publice calitative
Ponderea cetățenilor
satisfăcuți de calitatea
serviciilor prestate

80%

10%

Nr. competențe transferate/Nr
total de competențe ce urmau a
fi transferate
Nr competențelor transferate
fără acoperire financiară/Nr
total de competențe
transferate
Volumul cheltuielilor necesare
în APL/Volumul total cheltuieli
în APL
Nr populației care au acces la
servicii/ Nr total al populației
Nr cetățenilor satisfăcuți/Nr
total de cetățeni care au
beneficiat de servicii

AAPC

-

Cancelaria
de Stat

-

Cancelaria
de Stat

Nr acte normative conforme
principiului egalității de gen și a

Cancelaria
de Stat

IR.6

IR.7

Funcționari publici instruiți în
domeniul descentralizării
eficiente și eficace, sensibile și
la dimensiunea de gen
Sistem instituțional și juridic
(cadrul legal) revizuit și
perfecționat, inclusiv prin
prisma egalității de gen și a
drepturilor omului

IP.2

Nr funcționarilor publici
instruiți prin programele de
studii

IP.3

Acte normative elaborate și aprobate privind sistemul
de delegare a
competențelor către AAPL

IP.4

Ponderea actelor
normative modificate care

80%

80%

-

APL II, APL
I
AAPC, APL
II, APL I
Necesită utilizarea
sondajelor de opinie
anual fie centralizat,
fie la nivel de fiecare
serviciu în parte

Se va analiza nu doar
numărul, dar și
denumirea și
prevederile lor

1

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Elaborarea documentelor de
politici sectoriale de
descentralizare

Codul
indicator

IP.5

II.
Descentralizarea financiară
Realizarea acțiunilor din
IR.8
Strategie

Sistem de finanțe publice locale
care asigură autonomia
financiară a APL stabilit

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

asigură implementarea
principiului egalității de gen
și a drepturilor omului
Ponderea sectoarelor
0
acoperite de politici
sectoriale de
descentralizare

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

drepturilor omului/Nr total de
acte normative modificate
80%

Nr sectoarelor care dispun de
strategii sectoriale de
descentralizare / Nr total de
sectoare care necesită strategii
sectoriale de descentralizare

Cancelaria
de Stat

Cancelaria
de Stat

Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”descentraliza
re financiară”

0

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

Legea privind finanțele
publice locale adoptată

Nu

Da

-

IR.9

Ponderea cheltuielilor
locale în buget

27,6%
(2010)

Cheltuielile consolidate ale
APL/Cheltuielile bugetare totale

Ministerul
Finanțelor

IR.10

Ponderea veniturilor locale
în buget

26%
(2010)

Veniturile consolidate ale
APL/Veniturile bugetare totale

Ministerul
Finanțelor

II.4

Rata creșterii Indicelui de
autonomie locală

Indicele autonomiei locale
an .x/ Indicele autonomiei
locale an.x-1

Ministerul
Finanțelor

IP.6

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific II

Monitorul
Oficial

2

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

III.
Descentralizare patrimonială
Realizarea acțiunilor din
IR.11
Strategie

Patrimoniu public de stat
delimitat și transmiterea
patrimoniului care nu
reprezintă interes național sau
a cărui gestiune este ineficientă
de la nivel central în
proprietatea UAT.

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”descentraliza
rea patrimonială”

0

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

IP.7

Ponderea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

Nr de bunuri incluse în Registrul
Cadastral/Nr total de bunuri
aflate pe teritoriile APL*100%

IP.8

Valoarea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

IP.9

Ponderea bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea

Suma totală a costurilor
evaluate ale bunurilor
înregistrate în Registrul
Cadastral
Nr de bunuri aflate pe teritoriul
APL pentru care nu este clar
definită proprietatea/Nr total
de bunuri aflate pe teritoriile
APL*100%

IP.10

Valoarea bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea

IR.12

Veniturile anuale de la
bunuri publice (exceptînd
vînzările) aflate pe
teritoriul APL

Suma totală a costurilor
evaluate ale bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea
Suma totală a veniturilor de la
bunurile publice (arendă, cost
producție, etc.) aflate pe
teritoriul APL, exceptînd

Sursa de
Comentarii
informație

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific III
Registrul
cadastral,
APL I și II

Registrul
cadastral,
APL I și II

APL
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

Cadrul de reglementare a
gestionării patrimoniului
elaborat și aprobat

Codul
indicator

Denumire indicator

IR.13

Veniturile anuale de la
vînzările bunurilor publice
aflate pe teritoriul APL
Acte normative elaborate și
aprobate (documentație
cadastrală, standarde de
evidență, regimul juridic al
bunurilor imobile,
mecanisme de cooperare
public-privat, public-publicprivat)

IP.11

IV.
Dezvoltare locală
Realizarea acțiunilor din
IR.14
Strategie

Mecanisme eficiente de
susținere și stimulare a
dezvoltării locale

IP.12

IP.13

IR.15

Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”dezvoltare
locală”

Instrumente noi de
impulsionare a dezvoltării
locale elaborate și
aprobate
Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate cu suport
(Instruiri și consultanță)
Ponderea APL care sunt
satisfăcuți de mecanismele
/ instrumentele de

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

vînzările
Suma totală a veniturilor de la
vînzările bunurilor publice,
aflate pe teritoriul APL
Numărul de acte normative
elaborate și aprobate

0

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

Sursa de
Comentarii
informație

APL

Agenția
Relații
Funciare și
Cadastru

Cancelaria
de Stat

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific IV

Nr de instrumente noi de
Cancelaria
impulsionare a dezvoltării locale de Stat
elaborate și aprobate
50%

100%

0

80%

Nr de PUG elaborate cu
suport/Nr total de PUG

Cancelaria
de Stat,
APL II, APL
I
Nr de APL satisfăcuți/Nr total de APL II, APL
APL
I

Prin intermediul
sondajului
4

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

IP.14

Autoritățile APL cu capacități
adecvate de susținere a
dezvoltării locale a
comunităților

IR.16

IR.17

IR.18

V.
Capacitate administrativă
Realizarea acțiunilor din
IR.19
Strategie

Structura administrativteritorială optimizată aprobată.
Autoritățile APL cu capacități

IP.15
IP.16

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

impulsionare a dezvoltării
locale nou aprobate
Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate prin prisma
drepturilor omului și
egalității de gen
Cota APL cu o pondere a
întreprinderilor profitabile
mai mare de 50%
Rata creșterii numărului de
proiecte transfrontaliere
implementate cu succes de
autoritățile APL
Rata creșterii volumului
finanțării externe atrase
prin intermediul
programelor europene de
susținere a cooperării
transfrontaliere
Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”capacitate
administrativă”

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

100%

Nr PUG și strategii elaborate
prin prisma drepturilor omului/
Nr total de PUG și strategii
elaborate

AAPC

100%

Nr APL în care peste 50% de
întreprinderi sunt profitabile /
Nr total de APL
Nr proiecte anul x - Nr proiecte
anul x-1/Nr proiecte anul x-1 *
100%

APL II, APL
I

25%
anual

V Fin anul x – V Fin anul x-1/V Fin
anul x-1 * 100%

AAPC

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

Cancelaria
de Stat

DA

-

DA

-

Cancelaria
de Stat
Cancelaria

25%
anual

0

Politică publică elaborată în NU
baza studiului
Metodologie de evaluare a NU

AAPC

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific V
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

adecvate pentru furnizarea
eficientă a serviciilor
IR.20

VI.
Capacitate instituțională
Realizarea acțiunilor din
IR.21
Strategie

Cadrul instituțional și juridic de
management al resurselor
umane ale autorităților APL
aprobat și adecvat autonomiei
locale

IP.17

IR.22

IR.23

Mecanism decizional
transparent, instrumente de

IR.24

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

capacităților autorităților
APL elaborată și aprobată
Ponderea proiectelor de
cooperare municipală
implementate cu succes

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație
de Stat

40

-

Cancelaria
de Stat,
APL

Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”capacitate
instituțională”

0

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

Cancelaria
de Stat

Document de politici
publice privind dezvoltarea
profesională și instruire
continuă a funcționarilor
publici și aleșilor locali
elaborat
Ponderea APL care
beneficiază de autonomie
locală în ceea ce privește
structura instituțională și
politica de personal
Ponderea APL care au
elaborat și implementează
proiecte de asistență
tehnică
Ponderea APL care dispun
de Planuri/Programe

NU

DA

-

Cancelaria
de Stat

50%

Nr APL care dispun de
autonomie în alegerea structurii
instituționale și politicii de
personal/Nr total de APL

APL II, APL
I

80%

Nr APL care implementează
proiecte/ Nr total de APL

APL II, APL
I

100%

Nr APL care dispun de PS/Nr
total de APL

APL II, APL
I

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
și pentru realizarea
Obiectivului specific VI
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

responsabilizare a autorităților
APL funcționale, create prin
prisma drepturilor omului și a
egalității de gen

Codul
indicator

IR.25

Denumire indicator

strategice în vigoare
Ponderea APL care
organizează dezbateri
publice/consultări pe
marginea documentelor
strategice

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

80%

Nr APL care organizează
consultări publice/Nr total de
APL

Sursa de
Comentarii
informație

Chestionarea APL II,
APL I
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Anexa 2. Indicatori pentru AAPC (de inclus în sistemele de M&E ale Strategiilor sectoriale)
Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Realizarea Strategiei
Sectorialede Descentralizare

IR.1

Ponderea acțiunilor
realizate din Strategie

Asigurarea dezvoltării regionale
uniforme (diminuarea
discrepanțelor regionale)

II.1

Evoluția Indicelui de
Deprivare a Ariilor Mici
(rata creșterii celui mai mic
IDAM și celui mai inalt
IDAM, comparativ cu anul
trecut)

Valoar
ea
inițială
0

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

100%

Nr. acțiuni realizate/Nr total de
acțiuni planificate pentru
perioada de referință*100%

AAPC

IDAM minx-IDAMminx-1 x 100%
IDAMminx-1
IDAM maxx-IDAMmaxx-1 x100%
IDAMmaxx-1

Se calculează pentru
tot Planul de acțiuni
privind
implementarea SND

Ministerul
Construcți
ilor și
Dezvoltării
regionale

Descentralizarea serviciilor și competențelor
Determinare, stabilire și
transfer al competențelor
autorităților APL de nivelul I și II

IR.2

Ponderea localităților cu
acces al cetățenilor la
servicii de peste 70%
Acoperirea cu servicii a
grupurilor vulnerabile

0

IR.4

Ponderea competențelor
transferate către APL

0

100%

IR.5

Ponderea competențelor
transferate și neacoperite
financiar

80%

10%

IR.3

Acoperire financiară a
transferului de competențe
realizat

100%

Nr. APL cu pondere de acces la
servicii mai mare de 70%/Nr
total de APL*100%

AAPC

În dependență de
domeniul de activitate

AAPC

Nr. competențe transferate/Nr AAPC
total de competențe ce urmau a
fi transferate
Nr competențelor transferate
AAPC
fără acoperire financiară/Nr
total de competențe
8

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Prestare calitativă și eficientă a
serviciilor către populație

IR.7

Ponderea cetățenilor
satisfăcuți de calitatea
serviciilor prestate

Funcționari publici instruiți în
domeniul descentralizării
eficiente și eficace, sensibile și
la dimensiunea de gen
Sistem instituțional și juridic
(cadrul legal) revizuit și
perfecționat, inclusiv prin
prisma egalității de gen și a
drepturilor omului

IP.1

Nr funcționarilor publici
instruiți prin programele de
studii

IP.2

Acte normative elaborate și aprobate privind sistemul
de delegare a
competențelor către AAPL

IP.3

Ponderea actelor
normative modificate care
asigură implementarea
principiului egalității de gen
și a drepturilor omului
Strategii sectoriale
0

Elaborarea documentelor de
politici sectoriale de
descentralizare

IP.4

I.
Descentralizare patrimonială
Realizarea acțiunilor din
IR.10
Strategie

Ponderea acțiunilor
realizate din
componenta ”descentraliza
rea patrimonială”

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

80%

0

Formula de calcul

transferate
Nr cetățenilor satisfăcuți/Nr
total de cetățeni care au
beneficiat de servicii

Sursa de
Comentarii
informație

AAPC

-

AAPC

-

AAPC

Nr acte normative conforme
principiului egalității de gen și a
drepturilor omului/Nr total de
acte normative modificate

AAPC

80%

Nr sectoarelor care dispun de
strategii sectoriale de
descentralizare / Nr total de
sectoare care necesită strategii
sectoriale de descentralizare

Cancelaria
de Stat

100%

Nr. activități realizate/Nr total
de activități planificate pentru
perioada de referință*100%

-

Necesită utilizarea
sondajelor de opinie
anual fie centralizat,
fie la nivel de fiecare
serviciu în parte

Se va analiza nu doar
numărul, dar și
denumirea și
prevederile lor

Se calculează doar
pentru activități
planificate pentru
perioada de gestiune
9

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație
și pentru realizarea
Obiectivului specific III

Patrimoniu public de stat
delimitat și transmiterea
patrimoniului care nu
reprezintă interes național sau
a cărui gestiune este ineficientă
de la nivel central în
proprietatea UAT.

Cadrul de reglementare a

IP.7

Ponderea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

Nr de bunuri incluse în Registrul
Cadastral/Nr total de bunuri
aflate pe teritoriile APL*100%

IP.8

Valoarea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

IP.9

Ponderea bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea

Suma totală a costurilor
evaluate ale bunurilor
înregistrate în Registrul
Cadastral
Nr de bunuri aflate pe teritoriul
APL pentru care nu este clar
definită proprietatea/Nr total
de bunuri aflate pe teritoriile
APL*100%

IP.10

Valoarea bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea

IR.11

Veniturile anuale de la
bunuri publice (exceptînd
vînzările) aflate pe
teritoriul APL

IR.12

Veniturile anuale de la
vînzările bunurilor publice
aflate pe teritoriul APL
Acte normative elaborate și

IP.11

Suma totală a costurilor
evaluate ale bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea
Suma totală a veniturilor de la
bunurile publice (arendă, cost
producție, etc.) aflate pe
teritoriul APL, exceptînd
vînzările
Suma totală a veniturilor de la
vînzările bunurilor publice,
aflate pe teritoriul APL
Numărul de acte normative

Registrul
cadastral,
APL I și II

Registrul
cadastral,
APL I și II

APL

APL

Agenția
10

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

gestionării patrimoniului
elaborat și aprobat

II.
Dezvoltare locală
Mecanisme eficiente de
IP.12
susținere și stimulare a
dezvoltării locale

Autoritățile APL cu capacități
adecvate de susținere a
dezvoltării locale a
comunităților

Denumire indicator

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

aprobate (documentație
cadastrală, standarde de
evidență, regimul juridic al
bunurilor imobile,
mecanisme de cooperare
public-privat, public-publicprivat)

elaborate și aprobate

Relații
Funciare și
Cadastru

Instrumente noi de
impulsionare a dezvoltării
locale elaborate și
aprobate

Nr de instrumente noi de
Ministerul
impulsionare a dezvoltării locale Construcți
elaborate și aprobate
ilor și
Dezvoltării
Regionale
Nr de PUG elaborate cu
Ministerul
suport/Nr total de PUG
Construcți
ilor și
Dezvoltării
Regionale
Nr PUG și strategii elaborate
AAPC
prin prisma drepturilor omului/
Nr total de PUG și strategii
elaborate

IP.13

Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate cu suport
(Instruiri și consultanță)

IP.14

Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate prin prisma
drepturilor omului și
egalității de gen
Rata creșterii numărului de
proiecte transfrontaliere
implementate cu succes de
autoritățile APL
Rata creșterii volumului
finanțării externe atrase
prin intermediul

IR.16

IR.17

Valoar
ea
inițială

50%

Ținta
finală

100%

100%

25%
anual

Nr proiecte anul x - Nr proiecte
anul x-1/Nr proiecte anul x-1 *
100%

AAPC

25%
anual

V Fin anul x – V Fin anul x-1/V Fin
anul x-1 * 100%

AAPC
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

programelor europene de
susținere a cooperării
transfrontaliere
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Anexa 3. Sistemul de indicatori pentru APL I și APL II

Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Dezechilibrul vertical

II.2

Denumire indicator

Cota transferurilor către
bugetele subnaționale
Dezechilibrul orizontal subII.3
Alocații (Cheltuielile) locale
național
ale APL X /Populația totală
în APL X
I.
Descentralizarea serviciilor și competențelor
Acoperire financiară a
IR.3
Ponderea competențelor
transferului de competențe
transferate și neacoperite
realizat
financiar
IR.4

Prestare calitativă și eficientă a
serviciilor către populație

IR.5

IR.6

Funcționari publici instruiți în
domeniul descentralizării
eficiente și eficace, sensibile și
la dimensiunea de gen

IP.2

Ponderea cheltuielilor
necesare de a fi acoperite
în APL II și APL I
Ponderea populației care
are acces la serviciile
publice calitative
Ponderea cetățenilor
satisfăcuți de calitatea
serviciilor prestate

Nr funcționarilor publici
instruiți prin programele de
studii

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

80%

10%

80%

10%

80%

80%

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

Transferul către APL X/
Cheltuieli totale locale APL X

MF, APL II,
APL I
MF, APL II,
APL I

Nr competențelor transferate
fără acoperire financiară/Nr
total de competențe
transferate
Volumul cheltuielilor necesare
în APL/Volumul total cheltuieli
în APL
Nr populației care au acces la
servicii/ Nr total al populației

APL II, APL
I

Nr cetățenilor satisfăcuți/Nr
total de cetățeni care au
beneficiat de servicii

APL I, APL
II

-

APL I, APL
II

APL II, APL
I
APL II, APL
I
Necesită utilizarea
sondajelor de opinie
anual fie centralizat,
fie la nivel de fiecare
serviciu în parte
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ponderea cheltuielilor
locale în buget

IR.9

Ponderea veniturilor locale
în buget

II.4

II.
Descentralizarea financiară
Sistem de finanțe publice locale
care asigură autonomia
IR.8
financiară a APL stabilit

III.
Descentralizare patrimonială
Patrimoniu public de stat
IP.7
delimitat și transmiterea
patrimoniului care nu
reprezintă interes național sau
a cărui gestiune este ineficientă
de la nivel central în
IP.8
proprietatea UAT.

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

27,6%
(2010)

Cheltuielile consolidate ale
APL/Cheltuielile bugetare totale

Ministerul
Finanțelor

26%
(2010)

Veniturile consolidate ale
APL/Veniturile bugetare totale

Ministerul
Finanțelor

Rata creșterii Indicelui de
autonomie locală

Indicele autonomiei locale
an .x/ Indicele autonomiei
locale an.x-1

Ministerul
Finanțelor

Ponderea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

Nr de bunuri incluse în Registrul
Cadastral/Nr total de bunuri
aflate pe teritoriile APL*100%

Registrul
cadastral,
APL I și II

Valoarea bunurilor supuse
inventarierii (înregistrate în
cadastru)

Suma totală a costurilor
evaluate ale bunurilor
înregistrate în Registrul
Cadastral
Nr de bunuri aflate pe teritoriul
APL pentru care nu este clar
definită proprietatea/Nr total
de bunuri aflate pe teritoriile
APL*100%

IP.9

Ponderea bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea

IP.10

Valoarea bunurilor pentru

Ținta
finală

Registrul
cadastral,
APL I și II

Suma totală a costurilor
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

Codul
indicator

Denumire indicator

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

care nu este clar definită
proprietatea
IR.11

Veniturile anuale de la
bunuri publice (exceptînd
vînzările) aflate pe
teritoriul APL

IR.12

Veniturile anuale de la
vînzările bunurilor publice
aflate pe teritoriul APL

IV.
Dezvoltare locală
Mecanisme eficiente de
IP.12
susținere și stimulare a
dezvoltării locale
IP.13

IR.14

IP.14

Autoritățile APL cu capacități

IR.15

Instrumente noi de
impulsionare a dezvoltării
locale utilizate
Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate cu suport
(Instruiri și consultanță)
Ponderea APL care sunt
satisfăcuți de mecanismele
/ instrumentele de
impulsionare a dezvoltării
locale nou aprobate
Ponderea PUG și a
strategiilor de dezvoltare
elaborate prin prisma
drepturilor omului și
egalității de gen
Cota APL cu o pondere a

Formula de calcul

evaluate ale bunurilor pentru
care nu este clar definită
proprietatea
Suma totală a veniturilor de la
bunurile publice (arendă, cost
producție, etc.) aflate pe
teritoriul APL, exceptînd
vînzările
Suma totală a veniturilor de la
vînzările bunurilor publice,
aflate pe teritoriul APL
Nr de instrumente noi de
impulsionare a dezvoltării locale
utilizate
Nr de PUG elaborate cu
suport/Nr total de PUG

Sursa de
Comentarii
informație

APL I, APL
II

APL I, APL
II

APL I, APL
II

50%

100%

APL II, APL
I

0

80%

Nr de APL satisfăcuți/Nr total de APL II, APL
APL
I

100%

Nr PUG și strategii elaborate
prin prisma drepturilor omului/
Nr total de PUG și strategii
elaborate

APL I, APL
II

100%

Nr APL în care peste 50% de

APL II, APL

Prin intermediul
sondajului
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Rezultatul/ obiectivul evaluat

adecvate de susținere a
dezvoltării locale a
comunităților

Codul
indicator

IR.16

IR.17

V.
Capacitate instituțională
Cadrul instituțional și juridic de IR.21
management al resurselor
umane ale autorităților APL
aprobat și adecvat autonomiei
locale
IR.22

Mecanism decizional
transparent, instrumente de
responsabilizare a autorităților
APL funcționale, create prin
prisma drepturilor omului și a
egalității de gen

IR.23

IR.24

Denumire indicator

întreprinderilor profitabile
mai mare de 50%
Proiecte transfrontaliere
implementate cu succes de
autoritățile APL
Rata creșterii volumului
finanțării externe atrase
prin intermediul
programelor europene de
susținere a cooperării
transfrontaliere
Ponderea APL care
beneficiază de autonomie
locală în ceea ce privește
structura instituțională și
politica de personal
Ponderea APL care au
elaborat și implementează
proiecte de asistență
tehnică
Ponderea APL care dispun
de Planuri/Programe
strategice în vigoare
Ponderea APL care
organizează dezbateri
publice/consultări pe
marginea documentelor
strategice

Valoar
ea
inițială

Ținta
finală

Formula de calcul

Sursa de
Comentarii
informație

întreprinderi sunt profitabile /
Nr total de APL
Numărului de proiecte
transfrontaliere implementate
cu succes
V Fin anul x – V Fin anul x-1/V Fin
anul x-1 * 100%

I

50%

Nr APL care dispun de
autonomie în alegerea structurii
instituționale și politicii de
personal/Nr total de APL

APL II, APL
I

80%

Nr APL care implementează
proiecte/ Nr total de APL

APL II, APL
I

100%

Nr APL care dispun de PS/Nr
total de APL

APL II, APL
I

80%

Nr APL care organizează
consultări publice/Nr total de
APL

APL II, APL
I

25%
anual

APL I, APL
II
APL I, APL
II

Chestionarea APL II,
APL I
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