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SUMMARY
The need for state intervention in the economy has been discussed for centuries. To-

day the question is not to intervene or not. The focus is on effective intervention. Many 
methods of research, both quantitative and qualitative, can be used to analyze the 
effectiveness of public intervention in the economy. The diversity of methods used in 
the evaluation of interventions in the economy (public policies and regulations) requires 
the application of standard models generally accepted for all public authorities. As such 
model, at present, can serve the results-based management model. This model enables 
the measurement and evaluation of the changes that occur in the business environ-
ment. Using this model allows to measure and assess both organizational performance 
of public institutions and business performance modeled after public intervention.

Evaluarea impactului unei reglementări 
nu este un exerciţiu facil, iar alegerea me-
todei de cercetare prin intermediul căreia 
ne propunem să realizăm o evaluare pro-
spectivă (ex-ante) sau o evaluare retrospec-
tivă (ex-post) pune amprenta pe întregul 
proces de evaluare. Diversitatea metodo-
logică a evaluării politicilor publice şi a 
reglementărilor ne pune la dispoziţie un 
spectru foarte larg de tehnici şi instrumen-
te care pot fi utilizate în procesul evaluării 
impactului.

Evaluatorii politicilor publice şi ai re-
glementărilor au la dispoziţie un instru-
mentar larg al metodelor cantitative (ana-
liza cost-beneficiu, analiza cost-eficacitate, 
analiza statistică, anchetele cantitative, 
tehnicile econometrice ş. a.), metodelor ca-
litative (interviul, observaţia, analiza calita-
tivă a documentelor, analiza SWOT, analiza 
legislaţiei şi a documentelor sociale ş. a.), 
metodelor mixte (experimentul, pilotarea, 
metodele cvasiexperimentale ş. a.), pre-
cum şi posibilitatea de a îmbina în cadrul 

aceleiaşi evaluări diverse metode de eva-
luare.

În selectarea metodelor şi tehnicilor de 
cercetare utilizate la evaluarea impactului 
reglementărilor (EIR) este nevoie de atras 
atenţia asupra unei serii de aspecte esen-
ţiale de la care orice demers de evaluare 
trebuie să pornească, şi anume:

- ce fel de informaţie dorim să obţinem 
prin evaluare (alegerea incorectă a meto-
dei sau tehnicii de cercetare poate condu-
ce la obţinerea informaţiilor empirice ne-
relevante pentru interesele de cercetare);

- ce costuri şi tehnici de cercetare impli-
că metoda pe care intenţionăm să o utili-
zăm în procesul de evaluare;

- posibilitatea culegerii informaţiei/da-
telor dorite;

- care sunt actorii implicaţi în problema 
publică;

- care sunt actorii care realizează evalu-
area;

- care sunt obiectivele evaluării. [1, p. 
56]
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 Este evident că instrumentele şi teh-
nicile necesită a fi adaptate fiecărui caz în 
parte, luând în consideraţie natura şi am-
ploarea reglementării şi timpul pe care îl 
au la dispoziţie evaluatorii. 

Toate acestea ne sugerează o cantitate 
enormă de variante posibile de îmbinare 

între metodele utilizate în evaluarea dife-
ritelor reglementări. Adică de la un caz la 
altul ele pot fi diferite ca număr şi ca na-
tură (cantitative şi calitative). În această 
situaţie, autorităţile publice care realizea-
ză evaluarea reglementărilor trebuie să 
adopte nişte standarde, nişte modele ge-
neral acceptate, care vor asigura calitatea 
evaluărilor realizate, ceea ce presupune 
eficienţa atât a procesului de evaluare, cât 
şi a resurselor publice utilizate. 

Deoarece procesul de evaluare este 
un proces integrat în întregul ciclu al po-
liticilor publice şi nu poate fi rupt din con-
text, criteriile sau standardele de evaluare 
a unei reglementări trebuie să reiasă din 
problema publică pe care acestea  inten-
ţionează să o soluţioneze. Aici evaluatorii 
trebuie să se axeze nu doar pe resurse con-
sumate şi activităţi realizate, ci şi pe rezul-
tatele obţinute şi impactul produs, adică 
evaluarea trebuie să măsoare adevărata 

schimbare produsă în urma intervenţiei/
reglementării.

Analizând fig. 1. observăm, că evalua-
rea trebuie să treacă dincolo de  măsura-
rea resurselor utilizate şi activităţilor re-
alizate pentru a putea măsura atingerea 
obiectivelor specifice şi globale ale unei 

Fig. 1. Sfera managementului bazat pe rezultate în domeniul 
intervenţiilor publice

Sursa. Elaborată de autor.

intervenţii (reglementări).
Aici autorul menţionează că, rezultatul 

reprezentând o performanţă în ansamblul  
etapelor  logice  de la intenţie la acţiunii, iar 
de la acţiuni la rezultat, nu trebuie separat 
de mijloacele şi activităţile prin care acesta 
a fost obţinut, deoarece un rezultat anali-
zat de unul singur nu este relevant, ci doar 
în comparaţie cu efortul aplicat (resurse, 
activităţi). Astfel, analiza rezultatului unei 
reglementări în lanţul logic dat, de fapt, re-
prezintă încă sub un aspect conceptul de 
eficienţă economico-socială. Analiza re-
zultatelor/performanţelor în legătură doar 
cu obiectivele reglementării, fără luarea în 
consideraţie a resurselor folosite şi activi-
tăţilor realizate, va caracteriza eficacitatea 
procesului.

Aderând la  Declaraţia  OCDE  din  2005   
de la Paris, comunitatea internaţională,   in-
clusiv Republica Moldova, şi-a asumat  an-
gajamentul  de a îmbunătăţi sistemele  de  
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monitorizare şi evaluare, plasând accen-
tul pe rezultatele obţinute şi schimbările 
produse (rezultat/impact). Astfel, comuni-
tatea internaţională (UE, ONU şi agenţiile 
sale, Banca Mondială etc.) promovează şi 
aplică modele de monitorizare şi evaluare 
bazate pe rezultate care ajută la: 

- obţinerea informaţiei despre progre-
sul activităţii (dovada rezultatelor);

- cunoaşterea lucrurilor care funcţio-
nează bine şi unde trebuie efectuate ajus-
tări (învăţarea);

- adoptarea deciziilor strategice în baza 
datelor  monitorizării şi evaluării (guverna-
re/reglementare). [2; p.156]

Deci în vizorul evaluatorului trebuie să 
fie rezultatele produse în urma schimbării, 
care pot fi de diferită natură în funcţie de 
domeniul reglementării. Rezultatele pot 
apărea atât pe durata implementării unei 
reglementări, cât şi după finalizarea aces-
teia. O serie de rezultate conduc la atin-
gerea unui obiectiv.  Pentru a se asigura 
că  obiectivul  şi  rezultatele  sunt  realiste  
şi  că  pot  fi  atinse,  acestea  trebuie  să  
fie  definite  în  mod  riguros  şi  trebuie  
să  corespundă  cu  resursele disponibile. 
Din această cauză, stabilirea   unui   sistem   
de   monitorizare şi evaluare     bazat   pe   
rezultate   se   realizează încă  la etapa de 
planificare/elaborare a unei intervenţii/re-
glementări.

Rezultatele unei reglementări pot fi 
exprimate în schimbarea în capacităţi, 
performanţe, percepţii, atitudini şi com-
portament ale beneficiarilor acestora, ob-
ţinerea produselor/resurselor tangibile, 
obţinerea produselor/resurselor cunoaş-
terii (knowledge products), obţinerea pro-
duselor informării/conştientizării asupra 
unor lucruri/fenomene, performanţa unor 
sisteme şi/sau instituţii. 

Astfel, rezultatele pot fi clasificate:
a) după natura lor: rezultate tangibile (fi-

zice, financiare, tehnologice, de infrastruc-
tură ş. a.) şi intangibile (schimbări ale per-
cepţiilor, atitudinilor şi de comportament);

b) după perioada de timp în care apar: 
rezultate imediate, rezultate de lungă du-
rată (impact);

c) după categoria părţilor interesate 
afectate: rezultatele care privesc pe bene-
ficiarii reglementării, rezultate care privesc 
anumite grupuri şi/sau entităţi economice, 
rezultate care privesc anumite pături soci-
ale, rezultate care se răsfrâng asupra socie-
tăţii în ansamblu;

d) după categoria de performanţe: per-
formanţe interne ale sistemului (eficienţa 
procesului de reglementare) şi performan-
ţa externă a sistemului (eficacitatea regle-
mentării în raport cu obiectivele stabilite). 

Pentru sfera publică, deseori, exprima-
rea obiectivelor/rezultatelor dorite se face 
într-o formă nonfinanciară şi/sau intangi-
bilă. De exemplu, în programele naţionale 
din sfera sănătăţii şi educaţiei obiectivele 
(rezultatele) de bază vor fi întotdeauna îm-
bunătăţirea sănătăţii populaţiei şi creşte-
rea nivelului de educaţie a acesteia.

Este evident că atunci când este vor-
ba de sfera antreprenoriatului, rezultate-
le sunt preponderent tangibile, naturale, 
fizice, numerice, financiare, dar şi cele 
nonfinanciare şi intangibile completează 
tabloul întregului sistem antreprenorial, 
iar combinarea acestor rezultate scoate în 
evidenţă schimbarea  produsă.

În opinia autorului, rezultatele regle-
mentărilor în domeniul antreprenoriatu-
lui trebuie să fie totalitatea elementelor 
(tangibile şi intangibile) ce contribuie la 
creşterea performanţei sistemului antre-
prenorial într-o economie. Dar iniţiatorii şi 
proiectanţii reglementărilor în domeniul 
antreprenoriatului trebuie să fie conşti-
enţi, că performanţa sistemului antrepre-
norial depinde atât de elementele interne 
ale sistemului (resurse umane, financiare, 
naturale, informaţionale, structura, cultu-
ră, valori, stiluri manageriale, comunica-
re, tehnologie ş. a.), cât şi de elementele 
externe ale acestuia (situaţie geografică, 
condiţii climaterice, situaţie economică, si-
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tuaţie demografică, disponibilitatea resur-
selor, relaţiile concurenţiale ş. a.).

Cea mai tradiţională analiză a factori-
lor mediului extern al afacerii se reduce 
la tehnica PEST (în varianta română, STEP), 
adică analiza factorilor P – politici, E – eco-
nomici, S – sociali, T – tehnologici.

De pe poziţia influenţei reglementări-
lor asupra mediului de afaceri, din această 
tehnică ne interesează cu precădere fac-
torii din categoria „P” – politici, spectrul 
acestor factori fiind destul de larg, şi anu-
me: gradul de stabilitate politică, calitatea 
reglementărilor în domeniul afacerilor, 

politica bugetară, monetară, fiscală şi va-
lutară a statului ş. a. Doar că trebuie să fim 
conştienţi, că aceşti factori constituie doar 
nişte „input-uri” în sistemul antrepreno-
rial, iar rezultatul care se obţine este atât 
performanţa sistemului antreprenorial în 
întregime, cât şi a fiecărei afaceri, fiecărei 
entităţi economice în parte.

Pentru aprecierea performanţei glo-
bale trebuie luată în consideraţie fiecare 
dintre cele trei dimensiuni ale acesteia, şi 
anume performanţa economico-financia-
ră, performanţa socială şi performanţa de 
mediu. [3; p.15]

Fig. 2. Performanţa globală a entităţilor economice.
Sursa. <http://www.stiucum.com/management/managementul-calitatii/Performanta-

managementul-calit75149.php>.
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În esenţa sa, performanţa globală a en-
tităţilor economice este axată pe următoa-
rele repere:

- reperele economice, exprimate sub for-
mă de rentabilitate şi competitivitate;

- reperele juridice ce ţin de conformita-
tea legală şi solvabilitate;

- reperele organizaţionale în sensul de 
competenţă, coerenţă, eficienţă;

- reperele sociale reprezentate de siner-
gia, implicarea, satisfacţia personalului, 
satisfacţia clienţilor, satisfacţia stakeholde-
rilor (acţionarilor, partenerilor de afaceri şi 
altor persoane interesate), dezvoltarea po-
tenţialului, calitatea vieţii şi a muncii.

Creşterea performanţei globale consti-
tuie un obiectiv major pentru orice entita-
te economică. Doar că pentru antrepreno-
riat această performanţă globală constitu-
ie un rezultat intern al sistemului, iar pen-
tru autorităţile care reglementează activi-
tatea antreprenorială această performanţă 
globală constituie un rezultat extern al 
sistemului reglementărilor în domeniul 
antreprenorial. Pe de altă parte, rezultate-
le care pentru reglementare în domeniul 

antreprenorial sunt performanţe interne, 
constituie determinantele pentru mediul 
antreprenorial, influenţând performanţa 
globală a antreprenoriatului.

Aşadar, atunci când este vorba de di-
ferite tipuri de intervenţii/reglementări 
care ţintesc reformarea factorilor externi 
pentru sistemul antreprenorial, ca rezul-
tat, de fapt, se aşteaptă o îmbunătăţire în 
funcţionarea sistemului antreprenorial şi 
obţinerea performanţelor. Numai că astfel 
de intervenţii în stabilirea obiectivelor/re-
zultatelor şi a indicatorilor de măsurare a 
acestora deseori se limitează la situaţia din 
mediul extern al afacerii (la propria perfor-
manţă) sau, rareori, trec dincolo de aces-
tea şi fac o încercare de măsurare a per-
formanţelor sistemului antreprenorial, dar 
fără a preciza contribuţia fiecărui element 
extern sau intern. O sursă de exemple pen-
tru astfel de indicatori, care fac o încercare 
de măsurare a performanţei mediului an-
treprenorial, poate servi Strategia de dez-
voltare a sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii din Republica Moldova pentru anii 
2012-2020 (Tabelul 1).

Tabelul 1
Indicatorii de performanţă din cadrul Strategiei de dezvoltare 

a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Republica Moldova 
pentru anii 2012-2020

Nivelul performanţelor Indicatorii de performanţă
Viziunea strategică.
Întreprinderile mici şi mijlocii 
(IMM) din Republica Moldova 
–  factor al creşterii economice 
durabile şi competitivităţii na-
ţionale.

- creşterea numărului mediu de IMM-uri la 1000 de 
locuitori până la 25 de IMM-uri până în 2020; 
- creşterea numărului de angajaţi în cadrul IMM-uri-
lor până la 65% până în 2020; 
- atingerea unei ponderi de 38% a IMM-urilor în PIB 
până în 2020;
- asigurarea unei concurenţe eficiente prin consoli-
darea competitivităţii şi facilitarea creşterii şi inovării 
IMM-urilor sustenabile;
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Misiunea strategică.
Crearea unui mediu de afaceri 
favorabil, promovarea culturii 
antreprenoriale în vederea sus-
ţinerii IMM-urilor şi asigurării 
coeziunii sociale. 

- coordonarea proceselor cu politicile existente pen-
tru IMM-uri elaborate de către Uniunea Europeană; 
- îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a afacerii; 
- îmbunătăţirea calităţii produselor IMM-urilor; 
- sporirea accesului IMM-urilor la achiziţii publice şi 
sporirea capacităţii de a opera în calitate de subcon-
tractanţi; 
- sporirea implementării programelor de instruire an-
treprenorială; 
- consolidarea rolului IMM, ca entităţi în crearea de 
noi locuri de muncă, care vor contribui la apariţia di-
ferenţelor în dezvoltarea economică a regiunilor; 

Obiectiv specific 2.2.1.
Ajustarea cadrului normativ 
de reglementare la necesităţile 
dezvoltării IMM-urilor. 

- optimizarea timpului destinat satisfacerii cerinţelor 
de reglementare cu 3% către anul 2020 (ceea ce în 
valori absolute ar constitui o reducere a timpului cu 
circa 45 milioane ore per sectorul IMM-urilor);
- sistem unic eficient (electronic) de raportare creat 
şi implementat;
- numărul dărilor de seamă şi numărul întreprinderi-
lor mici şi mijlocii procesate prin sistemul nou;
- numărul de IMM-uri deservite de „ghişeul unic”;
- timpul necesar pentru perfectarea procedurilor va-
male;
- studii, planuri, nomenclatoare elaborate;
- legi adoptate şi implementate;

Obiectiv specific 2.2.2.
Îmbunătăţirea accesului IMM-
urilor la finanţare.

- majorarea ponderii depozitelor în PIB  la 40 % către 
a. 2015 şi 45% - către a. 2020;
- majorarea ponderii creditelor în PIB la 45% către a. 
2015 şi 50% - către a. 2020;
- reducerea  primei  de risc la 7 puncte procentuale 
(p.p.) către a. 2015 şi 9 p.p. - către a. 2020;
- majorarea volumului tranzacţiilor bursiere cu valori 
mobiliare raportat la PIB la 2% către a. 2015 şi la 5% 
-către a. 2020;
- raportul dintre investiţii în capitalul fix şi PIB de mi-
nimum 15%;
- numărul afacerilor care au beneficiat de granturi;
- volumul granturilor acordate;
- numărul de IMM-uri producătoare finanţate;
- numărul beneficiarilor de finanţare nerambursabilă;
- numărul de servicii financiare accesibile;
- durata şi costul transferurilor de remitenţe;
- numărul schemelor eficiente elaborate pentru ga-
rantarea creditelor adresate IMM-urilor;
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Obiectiv specific 2.2.3.
Dezvoltarea capitalului uman 
prin promovarea competenţe-
lor şi culturii antreprenoriale. 

- studii elaborate;
- numărul programelor şi proiectelor de studii antre-
prenoriale; 
- numărul cadrelor didactice instruite în domeniu;
- numărul instituţiilor de învăţământ asigurate cu ne-
cesarul de cadre instruite;
- numărul de instruiri organizate;
- numărul persoanelor instruite (inclusiv, tineri şi fe-
mei);
- numărul persoanelor consultate;
- numărul localităţilor unde au avut loc cursurile de 
instruire;
 - numărul stagiilor efectuate de către tineri în IMM-
uri;
- numărul de business-incubatoare create; 
- numărul întreprinderilor incubate;
- micşorarea ratei de faliment al companiilor nou-
create;
- Centrul Naţional de Excelenţă în Afaceri creat;
- numărul de prestatori de servicii în afaceri certifi-
caţi;
- numărul de ghiduri, pliante, broşuri editate; 

Obiectiv specific 2.2.4. 
Sporirea competitivităţii IMM-
urilor. 

- concepţie şi acte normative elaborate;
- studiul INNOIndex privind determinarea gradului 
de inovare a unui IMM în Republica Moldova;
- evaluarea randamentului infrastructurii inovaţiona-
le existente şi dezvoltarea continuă a acesteia;
- numărul de IMM-uri participante şi beneficiare de 
PC7 al Comunităţii Europene pentru Cercetare şi 
Dezvoltare Tehnologică;
- numărul de clustere create;
- numărul IMM-urilor în cadrul clusterelor;
- numărul studiilor de oportunitate/fezabilitate;
- numărul parcurilor ştiinţifice şi incubatoarelor ino-
vaţionale nou-create;
- reţea de incubatoare de afaceri creată şi funcţiona-
lă;
- numărul de IMM-uri beneficiare de proceduri sim-
plificate;
- numărul de proiecte investiţionale de succes imple-
mentate;
- platformă online de comerţ exterior funcţională;
- numărul de IMM-uri care au certificat  sisteme de 
management;
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Obiectiv specific 2.2.5. 
Facilitarea dezvoltării IMM-uri-
lor în regiuni. 

- numărul de consilii raionale în care au fost îmbună-
tăţite capacităţile administrative;
- numărul consiliilor pe filieră de produs create;
- numărul IMM-urilor participante la proiecte;

Obiectiv specific 2.2.6.
Dezvoltarea parteneriatelor în 
afaceri. 

- propuneri şi măsuri elaborate pentru perfecţiona-
rea parteneriatului social;
- numărul şi impactul acţiunilor realizate în partene-
riat cu sectorul TIC;
- numărul parteneriatelor investiţionale;
- numărul de expoziţii, târguri şi evenimente organi-
zate;
- numărul companiilor participante la evenimentele 
organizate;
- numărul reprezentanţilor organizaţiilor şi întreprin-
derilor cooperaţiei de consum implicaţi în asociaţii;
- consiliul consultativ creat pentru IMM-uri; 
- propuneri de politici elaborate;
- numărul asociaţiilor regionale create;
- planuri de acţiuni regionale de susţinerea IMM-uri-
lor elaborate.

Sursa. Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru 
anii 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 685  din  

13.09.2012.// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 198-204/740 din 21.09.2012.

Analizând indicatorii propuşi spre mă-
surarea performanţei (a rezultatelor şi a im-
pactului),  autorul a ajuns la concluzia că, 
în urma implementării prevederilor unei 
reglementări, apar 2 tipuri de rezultate:

- schimbarea în cadrul mediului extern 
al antreprenoriatului;

- schimbarea în cadrul mediului intern 
al antreprenoriatului.

Bineînţeles că schimbările de primul 
tip (din cadrul mediului extern al antre-
prenoriatului), aduse de diverse PPPR sunt 
mult mai uşor de monitorizat şi de evaluat, 
comparativ cu cele produse în mediul in-
tern al sistemului antreprenorial. Este clar 
că al doilea tip de rezultate (schimbările 
din mediul intern al antreprenoriatului) 
sunt mai greu controlabile şi măsurabile 
de către autorităţile sau evaluatorii inde-
pendenţi, deoarece acestea prezintă o 
simbioză a factorilor externi cu cei interni.

În acest context, autorul nu crede că 
orice reglementare care are tangenţă cu 
activitatea antreprenorială necesită să rea-
lizeze în cadrul său un studiu detaliat des-
pre impactul său asupra acesteia, dar tren-
durile generale (sau legităţile de bază ale 
economiei) trebuie luate în consideraţie.

După cum am menţionat, schimbarea 
din cadrul mediului extern al antreprenori-
atului reprezintă un rezultat intern pentru 
autorităţile regulatorii (administraţia publi-
că). Altfel spus, aceste rezultate reprezintă 
performanţa sistemului administraţiei pu-
blice în raport cu sistemul antreprenorial.

Multă vreme s-a considerat că în secto-
rul public nu poate fi vorba de performan-
ţă,  dar limitele unei astfel de gândiri au 
fost depăşite în managementul public din 
ţările dezvoltate.

Astfel, teoreticienii şi practicienii occi-
dentali pornesc de la 2 premise:
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- prima premisă, potrivit căreia gândirea 
managerilor publici trebuie să se situeze 
undeva la hotarul dintre logica socială şi 
logică concurenţială;

- a doua premisă, potrivit căreia institu-
ţiile publice, prin cadrul legislativ definit, 
au atribuţii în ceea ce priveşte gestiona-
rea resurselor publice pentru realizarea 
unor obiective de interes public. [4; p.17]

Logica socială în  managementul public 
rezultă din aceea că orice iniţiativă a facto-
rilor de decizie în ceea ce priveşte cantita-
tea şi calitatea serviciilor oferite, trebuie să 
fie determinată de interesul public general 
şi orientarea în totalitate către satisfacerea 
acestuia.

Logica concurenţială trebuie percepu-
tă prin elementele sale, numite criterii de 
performanţă, exprimate prin  „cei trei E”: 
economie, eficienţă, eficacitate.

La mijlocul secolului trecut s-a dezvoltat 
ideea, potrivit căreia în sectorul public nu 
poate fi vorba de eficienţă, eficacitate şi de 
performanţă pentru că misiunea unei in-
stituţii publice, dincolo de aceste aspecte, 
este să aplice actele normative şi, astfel, să 
rezolve problemele sociale, indiferent de 
costul pe care îl implica astfel de iniţiative.  
Însă ştiinţa managementului public a evo-
luat şi, începând din ultimul deceniu al se-
colului al XX-lea, specialiştii au demonstrat 
că obiectivul său fundamental este reorien-
tarea sistemului de valori pentru aprecierea 
performanţelor, problema prioritară pentru 
managerii publici fiind gestionarea mai efi-
cientă a resurselor publice pentru satisface-
rea nevoilor sociale generale şi obţinerea 
unui nivel cât mai bun de performanţă, în 
condiţiile asigurării unei funcţionări efici-
ente a sistemului din care face parte autori-
tatea publică. Aşadar, performanţa unei or-
ganizaţii publice depinde de modul în care 
resursele materiale, financiare,  umane şi in-
formaţionale sunt utilizate pentru a realiza 
obiectivele propuse la nivelul aşteptărilor 
beneficiarilor de servicii.

Actualmente, multe instituţii publice 

din ţările dezvoltate au elaborat sisteme 
de indicatori de performanţă prin care se 
poate aprecia pe o scală valorică la ce nivel 
au fost satisfăcute interesele publice şi cu 
ce cheltuieli. Totodată, reieşind din prac-
tica evaluării performanţelor, majoritatea 
specialiştilor recunosc că procesul de mă-
surare a performanţei în sectorul public 
este unul deosebit de dificil. Această difi-
cultate se datorează mai multor motive:

- multitudinea şi diversitatea stake-hol-
derilor unei instituţii publice: clienţii cu-
renţi şi potenţiali, organizaţiile nonprofit, 
grupurile profesionale, sindicatele, mana-
gerii publici, agenţii economici şi asociaţii-
le acestora etc.;

- diferenţele de valori şi percepţiile de 
performanţă pe care le au diferiţi stake-
holderi;

- inexistenţa unui mediu concurenţial  
datorită poziţiei de monopol pentru anu-
mite servicii pe care o au unele instituţii 
publice sau autorităţi administrative;

- natura serviciului public oferit;
- complexitatea mediului sociopolitic 

care generează o serie de riscuri cu influen-
ţă directă asupra obţinerii performanţelor;

- influenta valorilor politice. [4; p.18]
Şi totuşi, aceste dificultăţi nu fac im-

posibilă implementarea managementului 
public bazat pe performanţă, aceasta ne-
cesitând existenţa unui suport de date (in-
formaţional) adecvat, o cooperare intra- şi 
interinstituţională în autorităţile publice, 
o participativitate mai largă şi mai inten-
să a reprezentanţilor sectorului afacerilor, 
sectorului civil, a ONG-urilor atât în lua-
rea deciziilor publice, cât şi în procesul de 
monitorizare a activităţilor  şi evaluare a 
rezultatelor/performanţelor, toate acestea 
aplicând noi metode şi tehnici de manage-
ment, prin care să se asigure legătura între 
obiective şi performanţe.

În ţările dezvoltate, care deja practică 
de ceva timp un management public ba-
zat pe performanţă, experienţa instituţii-
lor publice a permis să fie  identificate mai 
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multe categorii de performanţe: perfor-
manţe financiare, performanţe bugetare, 
performanţe manageriale, performanţe 
politice şi performanţe profesionale. 

Unii cercetători în domeniu (Cărbună-
rean F., Profiroiu M.) consideră că concep-
tul de performanţă în cadrul unei organi-
zaţii publice presupune stabilirea  unei  re-
laţii  între  rezultate,  mijloace  şi  obiective 
ori, mai  precis,  este necesară o abordare 
din punctul de vedere al eficacităţii, efici-
enţei şi  al  bugetării (resurselor).  

Dar, în opinia autorului, această viziune 

(abordare triunghiulară) poate fi dezvolta-
tă, cel puţin, din 2 perspective:

- măsurarea performanţei nu se limitea-
ză doar la folosirea eficientă a resurselor şi 
eficacitate, dar poate include şi alte aspec-
te, cum ar fi relevanţa, siguranţa, calitatea 
ş. a.;

- performanţa are nu doar o conotaţie 
internă pentru o organizaţie, dar şi una 
externă, cea care trece dincolo de cadrul 
organizaţional şi se află la „intersecţia” ac-
tivităţii administraţiei publice şi sectorului 
antreprenorial (Figura 3.).

Fig. 3. Interferenţa sferei performanţei externe a administraţiei publice 
cu businessul şi întreaga societate.

Sursa. Elaborată de autor.
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Toate aceste segmente de interferenţă a 
activităţii Guvernului cu sfera afacerilor, în 
mod evident, depind de performanţa ad-
ministraţiei publice pe intern, dar pe antre-
prenori îi afectează cu precădere nu ceea 
ce ţine de „bucătăria” internă a autorităţii 
publice, ci ceea ce vine din exterior, ceea 
ce formează mediul în care activează antre-
prenorii, şi anume:

- calitatea şi viteza serviciilor publice 
prestate;

- transparenţa în procesul decizional şi 
consultarea cu reprezentanţii mediului de 
afaceri în luarea deciziilor; 

- cuantumul taxelor şi impozitelor;
- tarifele la înregistrarea întreprinderilor 

şi la realizarea diferitelor tipuri de activităţi;
- mărimea subsidiilor şi condiţiile de ob-

ţinere a acestora;
- condiţiile de plasare a mărfurilor pe 

pieţele externe, negociate de autorităţi;
- caracterul datelor, numărul rapoartelor 

şi documentelor care entitate economică 
trebuie să prezinte statului pentru realiza-
rea activităţii sale;

- integritatea sistemului de soluţionare a 
litigiilor;

- stabilitatea politică şi securitatea soci-
ală.

Aşadar, anume aceste aspecte trebuie 
să stea la baza formulării indicatorilor de 
impact al reglementărilor asupra activităţii 
antreprenoriale, având la bază modelul ma-
nagementului bazat pe rezultate, deoarece 
măsurarea performanţei unei organizaţii 
publice este definită nu doar de  aspecte ce 
ţin de modul în care resursele sunt utilizate 

în  vederea  realizării  obiectivelor  propuse  
de  acea  organizaţie,  dar şi  de  nivelul  aş-
teptărilor  şi  gradul  de  mulţumire  al  benefi-
ciarilor  faţă  de  serviciile furnizate. 

Un sistem ideal de măsurare a perfor-
manţei în sectorul public ar trebui să reflec-
te cât mai complet modul în care autorită-
ţile publice reuşesc să-şi exercite responsa-
bilităţile. Astfel, indicatorii de performanţă 
ce reprezintă fiecare domeniu de activitate 
al administraţiei, trebuie să aibă atât aşa-
numitele evaluări „obiective” (de obicei, 
indicatorii care se referă la resursele finan-
ciare şi de personal), cât şi cele „subiective” 
(adică cele care au în vedere evaluarea sa-
tisfacţiei beneficiarilor serviciilor publice), 
culese atât prin metode cantitative, cât şi 
prin cele calitative. Aici, ca un principiu ge-
neral al elaborării unui sistem de măsurare 
a performanţei, ar trebui să fie proporţiona-
litatea resurselor alocate pentru colectarea 
indicatorilor de performanţă cu beneficiul 
pe care aceştia îl aduc atât autorităţii, cât şi 
beneficiarilor serviciilor acesteia.

Şi totuşi, în pofida dificultăţilor întâm-
pinate, managementul public bazat pe 
performanţă (pe măsurarea rezultatelor şi 
a impactului) poate fi implementat în insti-
tuţiile publice din R. Moldova. În secolul al 
XXI-lea, o astfel de abordare ar însemna res-
ponsabilitatea autorităţilor publice pentru 
deciziile luate atât faţă de unele formaţiuni 
socioeconomice ale societăţii (agenţii eco-
nomici, asociaţii ale acestora) prin prisma 
criteriilor economice, cât şi responsabilita-
tea generală faţă de întreaga societate prin 
prisma valorilor general acceptate.
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