Instrucțiuni de completare a formularelor de monitorizare
I. Monitorizarea
1. Denumirea politicii publice
Se precizează denumirea oficială a politicii publice, aşa cum apare în propunerea de
politici publice.
2. Instituții responsabile
Se precizează structurile responsabile şi poziția administrativă a acestora în cadrul instituției.
În cazul în care activitatea de monitorizare este desfăşurată şi de alte instituții publice,
organizații civice şi sociale, organizații internaționale sau companii private, institute de cercetare,
universități, prezentați-le şi descrieți contribuția acestora.
3. Metodologia de monitorizare (indicatori)
Menționați indicatorii urmăriți în activitatea de monitorizare.
Exemple de indicatori:
- indicatori administrativi - prezintă acțiunea guvernamentală din punct de vedere
administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a
respecta termene limită, capacitatea de a utiliza rațional resursele pentru atingerea
obiectivelor stabilite etc.;
- indicatori de performanță - pot fi economici, politici şi sociali, ecologici ai dezvoltării
umane etc. şi sunt urmăriți pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice. De exemplu,
pentru evaluarea succesului unei politici de dezvoltare a turismului, indicatorii ar putea fi:
numărul sosirilor în unitățile de cazare, numărul înnoptărilor în unitățile de cazare sau indicele
de utilizare netă a locurilor de cazare. În funcție de sectoare, pot fi utilizați indicatori specifici.
4. Respectarea termenelor
Pe coloana din stânga se precizează termenele de realizare a activităților, aşa cum apar
formulate în propunerea de politici publice. Pe coloana din stânga se precizează termenele
reale de realizare a activităților.
5. Costurile implementării
Pe coloana din stânga se precizează costurile preconizate în propunerea de politici publice.
Pe coloana din dreapta se precizează costurile reale ale implementării.
6. Descrierea activităților
Se descriu activitățile desfăşurate până în prezent, precizându-se, acolo unde este cazul, dacă
au existat întârzieri în realizarea lor sau modificări în conținutul lor, comparativ cu activitățile
incluse în planul de acțiune.
7. Întârzieri, neconcordanțe, depăşiri de buget (motivații)
Se precizează principalele neconcordanțe, întârzieri în respectarea termenelor propuse, precum
şi eventualele depăşiri de buget. Se precizează motivele de producere a acestora.
8. Recomandări
Se menționează principalele concluzii rezultate în urma activității de monitorizare, precum şi
măsurile corective recomandate.

