
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REFORMEI SECTORULUI DE SECURITATE 

 
 

Monitorizarea şi evaluarea sunt două tipuri de acţiuni ce se derulează simultan cu implementarea 

reformei sectorului de securitate. Monitorizarea asigură corespondenţa obiectivelor stabilite cu 

acţiunile propuse spre implementare, iar evaluarea cuantifică rezultatele obţinute în urma 

implementării şi furnizează bazele următorului ciclu de politici. 

 

Monitorizarea reformei sectorului de securitate cuprinde tehnici preponderent cantitative, prin care se 

încearcă acoperirea distanţei dintre intenţii, proiecte, concepte şi materializări ale reformei. Altfel spus, 

se încearcă de a se elucida dacă ceea ce a fost plănuit sau transpus în documente de politici a fost 

realizat în practică (conform termenilor, costurilor, criteriilor, etc. stabilite iniţial). 

 

Monitorizarea este o sursă primară de cunoştinţe despre implementarea reformei sectorului de 

securitate. Respectiva procedură aduce informaţii cu privire la cauzele şi consecinţele reformei, fiind 

interesată în primul rînd de stabilirea premiselor factuale ale respectivului proces, avînd la bază 

principiul Acta non verba (din lat. Fapte, nu vorbe!). 

 

Monitorizarea:  

 este interesată de efectele relevante ale reformei; 

 este centrată asupra scopului reformei sectorului de securitate; 

 este orientată către schimbare; 

 este preocupată de măsurarea obiectivă şi subiectivă a efectelor reformei. 

 

Monitorizarea evidenţiază:  

 modificările instituţionale survenite în urma implementării reformei; 

 situaţia costurilor implementării la un moment dat;  

 respectarea termenelor şi a conţinutului activităţilor prevăzute în planul de acţiuni;  

 întîrzieri/dificultăţi în realizarea activităţilor.  

 

Monitorizarea răspunde în primul rînd la întrebările: Ce s-a întîmplat? Cum s-a întîmplat? De ce s-a 

întamplat? 

 

 

 

 



   

 

 

În realizarea procesului de monitorizare putem formula următoarele întrebări, ale căror răspunsuri 

surprind dimensiunile cele mai importante ale acesteia:  

 

 Ce? – care sunt efectele relevante ale reformei;  

 Cum? – care sunt indicatorii semnificativi;  

 De ce? – există numeroase motive pentru care se procedează la monitorizarea reformei 

sectorului de securitate pe parcursul derulării acesteia, cele mai importante fiind: 

- administrarea optimă a resurselor;  

- realizarea reformei în concordanţă cu standardele proiectate iniţial – uneori bugetul 

scade sau creşte, raţiuni politice schimbă concepţia celor implicaţi asupra reformei, aşa 

încît aceste modificări trebuie cunoscute pentru a estima cît mai exact cum se va finaliza 

procesul de reformare a sectorului de securitate; 

- informarea publicului larg şi a părţilor interesate privitor la implementarea reformei 

sectorului de securitate. 

 

Evaluarea ca proces vizează obţinerea unui răspuns la următoarele întrebări:  

 Care sunt rezultatele (produsele) obţinute în urma acţiunii guvernamentale?  

 Care sunt efectele şi impactul generat de reformă?  

 Care este raportul dintre rezultatele obţinute şi mijloacele utilizate în acest sens?  

 

În procesul de evaluare, agentul care realizează evaluarea foloseşte indicatori de performanţă. Aceşti 

indicatori se află în strînsă legătură cu obiectivele politicii şi contribuie la măsurarea realizării acestora. 

 

Indicatorii ce pot fi utilizaţi în evaluarea reformei pot fi clasificaţi în mai multe categorii: 

 

 indicatori de rezultat şi de impact: sunt cei care pun în evidenţă volumul produselor şi serviciilor 

furnizate de către autorităţile publice şi efectele obţinute în urma acestora. Spre exemplu, în 

contextul reformei poliţiei, indicatorul de rezultat poate fi numărul de poliţişti care au rămas în 

sistem în cazul în care se trasează ca obiectiv optimizarea numărului de poliţişti, în timp ce indicatorii 

de impact se referă la reducerea numărului de infracţiuni. 

 

 indicatori de eficacitate: reprezintă acea categorie de indicatori care conţin informaţii asupra 

gradului în care obiectivele reformei au fost realizate şi respectiv, eficienţa acestora. De obicei, 

indicatorii de eficacitate ar trebui să conţină informaţii despre gradul în care se produc efecte pozitive 

sau negative, respectiv despre calitatea serviciilor prestate în raport cu necesităţile şi aşteptările 

părţilor destinatare. 

 

 indicatori de activitate, de proces: se utilizează pentru substituirea indicatorilor de eficacitate 

deoarece sunt mai uşor de calculat. Astfel de indicatori pot fi: numărul de dosare soluţionate, 

numărul de cereri la care s-a dat răspuns, numărul petiţii, numărul de angajaţi optimizaţi, etc. indicii 

în vederea realizării obiectivului vizat de reformă. 

 



   

 

 

 indicatori de eficienţă: se utilizează pentru a pune în corelaţie rezultatele obţinute cu volumul de 

resurse consumate în acest scop.  

 

Exemple de indicatori (Salvadore Schiavo-Campo, în Strenghtening Performance in Public Expenditure 

Management, 1999): 

 

Sector 
Resurse 
utilizate 

Rezultat 
Efect, 

Impact 
Proces 

Sistemul 
judecătoresc 

Buget 
Cazuri 
judecate 

Număr 
scăzut al 
apelurilor 

Asistenţă 
juridică gratuită 
pentru 
persoanele 
nevoiaşe 

Poliţie 
Numărul de 
maşini de poliţie 

Numărul 
de arestări 

Rata de 
criminalitate 
scăzută 

Respectarea 
drepturilor 

Penitenciar 
Costuri pentru 
fiecare deţinut 

Numărul 
de deţinuţi 

Rata de 
recidivă 

Prevenirea 
abuzurilor 

 

 

Clasificare evaluărilor poate avea la bază drept criteriu, perspectiva din care se realizează: 

 

a) Evaluarea „a posteriori” sau „ex-post” este evaluarea retrospectivă. După generarea impactului 

reformei se încearcă a se înţelege ce s-a întîmplat, ulterior elaborîndu-se concluzii privind realitatea. Ea 

poate avea în vedere atît măsurarea rezultatelor (a produselor), cît şi studierea procesului prin care s-a 

ajuns la obţinerea acestor rezultate.  

 

b) Evaluarea „ex-ante” sau „a priori”, este evaluarea prospectivă, care este utilizată ca instrument de 

sprijin în luarea de decizii atunci cînd există mai multe alternative. Evaluarea ex-ante simulează efectele 

secundare pe care le pot determina conţinuturile decizionale, în vederea alegerii alternativei celei mai 

bune. 

 

c) Evaluarea pe parcurs este un alt tip de evaluare folosită în practică, care are drept obiect 

determinarea primelor rezultate ale reformei. Aceste studii furnizează informaţii care pot fi utilizate 

pentru îmbunătăţirea procesului aflat în derulare. Ele pot fi folositoare, în particular, în cadrul proceselor 

a căror costuri deţin o pondere ridicată în totalul costurilor şi în caz de demonstrare a ineficienţei, 

resursele pot fi realocate unor utilizări alternative. În aceste cazuri, evaluarea poate fi utilizată pentru a 

determina dacă o direcţie a reformei aflată deja în derulare ar trebui să continue.  

 

 

 



   

 

 

Monitorizarea şi evaluarea reformei are şi o serie de limitări, prin aceea că:  

  

 oferă informaţii doar despre rezultate şi impact, dar nu oferă indicii despre ce urmează de făcut mai 

departe;  

 nu oferă informaţii despre modul în care s-a desfăşurat implementarea reformei (despre procesul în 

sine); 

 nu oferă informaţii despre poziţiile divergente ale părţilor implicate în proces;  

 sunt asociate de regulă cu o abordare dualistă (pedepsire vs.  premiere, nu surprinde eventualii 

factori externi/interni care au împiedicat realizarea unor măsuri pe parcursul implementării). 

 

Acest rezumat informativ a fost realizat în cadrul proiectului  „Consolidarea capacităţilor mass-media din Republica Moldova de a reflecta şi 
monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean”, implementat de Institutul de Politici 
Publice cu suportul financiar al National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al National Endowment for Democracy. 


