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DESPRE GHID

Acest document prezintă obiectivele, procesul şi metodologia de monitorizare a procesului de implementare a
angajamentelor stabilite în Acordul de parteneriat de la Busan în raport cu un şir de indicatori generali şi ţinte stabilite
în iunie 2012 şi are scopul de a acorda asistenţă metodologică ţărilor şi organizaţiilor care doresc să participe la
activităţile de monitorizare la nivel internațional în cadrul Parteneriatului Global pentru Eficientizarea Cooperării pentru
Dezvoltare (în continuare “Parteneriatul Global”).
Prima parte a documentului face o prezentare generală a celor zece indicatori de progres şi a ţintelor corespunzătoare
care au scopul de a susţine responsabilitatea generală şi prezintă scopul cadrului global de monitorizare şi o descriere a
indicatorilor şi ţintelor, precum şi a procesului de colectare, analizare şi raportare a datelor de către grupul comun
PNUD-OCDE care susţine activitatea Parteneriatului Global.
Cea de-a doua parte a documentului conţine instrucţiuni operaţionale cu privire la colectarea şi raportarea datelor
despre aceşti indicatori globali generate de sursele de informaţie la nivel naţional, precum şi cu privire la modalitatea
de gestionare a acestui proces la nivel naţional şi un şir de întrebări şi definiţii detaliate menite să faciliteze colectarea
datelor necesare la nivel naţional.
Scopul principal al acestui ghid este de a facilita înţelegerea actorilor la nivel naţional a ceea ce implică participarea în
cadrul de monitorizare al Parteneriatului Global şi a modalităţii în care ţările pot colecta şi aplica datele lor în practică,
conlucrând cu donatorii de cooperare pentru dezvoltare şi alţi factori interesaţi.
Proiectul iniţial al Ghidului a fost supus consultaţiilor pe 5 martie 2013. Versiunea finală include comentariile şi
sugestiile ţărilor în dezvoltare şi ale altor factori interesaţi.

Pentru a contribui la pregătirile pentru prima şedinţă ministerială la nivel înalt din cadrul Parteneriatului Global care
urmează să aibă loc la începutul anului 2014, data limită de prezentare a datelor la nivel de ţară grupului comun
de suport PNUD-OCDE va fi 13 septembrie 2013.
Toate ţările care beneficiază de cooperare pentru dezvoltare sînt invitate să participe în procesul de monitorizare
globală. Pentru participarea în acest proces nu există nici un proces formal de înregistrare. Toate ţările care vor
prezenta datele naţionale până la data de 13 septembrie 2013 vor fi incluse în evaluarea progresului pentru anul
curent. Pe pagina web a Parteneriatului Global este prezentată o listă a ţărilor participante (vezi link-ul de mai jos).
Ţările interesate să participe în procesul de monitorizare pentru anul 2013 care încă nu sînt prezente în lista menţionată
sînt
invitate
să-şi
exprime
interesul
grupului
comun
de
suport
la
adresa
electronică
monitoring@effectivecooperation.org.
Acest Ghid este disponibil pe pagina web a Parteneriatului Global. Factorii care coordonează sau contribuie activ la
eforturile de monitorizare a Parteneriatului global pot găsi mai multe informaţii practice şi actualizate pe spaţiul
comunitar al Parteneriatului Global care conţine documente relevante şi răspunsuri la întrebările frecvente (pentru
înregistrare, trimiteţi un mesaj electronic la adresa community@effectivecooperation.org).
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Despre Parteneriatul Global pentru Eficientizarea Cooperării pentru Dezvoltare
Parteneriatul global este un for politic inclusiv care întruneşte un şir de ţări şi organizaţii din întreaga lume care şi-au
asumat angajamentul de a eficientiza cooperarea pentru dezvoltare. Parteneriatul Global se bazează pe un acord semnat
de 160 de ţări, regiuni şi organizaţii în cadrul celui de-al patrulea Forum la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistenţei din
Busan, Republica Coreea, 2011. Parteneriatul Global încurajează implicarea şi schimbul de cunoştinţe între diverşi actori în
implementarea acordurilor semnate la Busan şi susţine monitorizarea regulată a progresului în implementarea acestora.
Prin Acordul de parteneriat de la Busan Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au fost invitate să coopereze în vederea acordării suportului necesar pentru
funcţionarea eficientă a Parteneriatului Global. Membrii grupului comun de suport PNUD-OCDE sînt persoane dedicate
din cele două organizaţii care acordă suport zilnic în activităţile Parteneriatului Global. Acest grup comun a fost însărcinat
să elaboreze, să finalizeze şi să implementeze metodologia globală de monitorizare a implementării angajamentelor de la
Busan.
Pentru mai multe informaţii vezi: www.effectivecooperation.org
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PARTEA I – PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CADRULUI GLOBAL DE
MONITORIZARE A PROGRESULUI ÎN IMPLEMENTAREA
ANGAJAMENTELOR DE LA BUSAN
Această secţiune prezintă cadrul de monitorizare al Parteneriatului Global, şi anume :
Trăsăturile principale ale cadrului de monitorizare globală;
Privire generală asupra indicatorilor şi ţintelor acestora, care servesc drept bază pentru susţinerea
răspunderii internaţionale pentru implementarea Acordului de parteneriat de la Busan (fiecare indicator
este descris în detalii, inclusiv mijloacele de măsurare, metoda de calculare şi sursele de date în Anexa I);
şi
Descrierea procesului şi termenelor de colectare, analizare şi raportare a datelor la nivel internaţional.

SCOPUL MONITORIZĂRII GLOBALE
Obiectivul cadrului de monitorizare globală este de a furniza informaţii la nivel internațional privind “progresul în
implementarea angajamentelor şi acţiunilor stabilite la Busan” (Acordul de parteneriat de la Busan §35). Cadrul
respectiv pune un accent deosebit pe schimbarea comportamentală în eforturile de cooperare pentru dezvoltare, care
la rândul ei urmează să contribuie la atingerea rezultatelor stabilite în strategiile de dezvoltare ale ţărilor. Scopul
acestuia nu este de a monitoriza rezultatele propriu-zise, acestea fiind abordate în alte cadre internaţionale (de ex.
Obiectivele de dezvoltare ale mileniului).
Deşi întru totul voluntară, participarea la activităţile de monitorizare globală este importantă, deoarece furnizează date
cu privire la progresul realizat şi semnalează oportunitățile, precum şi obstacolele ulterioare. În acest proces, eforturile
de monitorizare globală contribuie la:
Justificarea progresului realizat în implementarea angajamentelor şi acţiunilor stabilite la Busan prin
prezentarea unei imagini a progresului realizat la nivel internaţional;
Stimularea dialogului cu privire la eficientizarea cooperării pentru dezvoltare între mai mulţi factori interesaţi
atât la nivel naţional, cât şi la cel internaţional; şi
Promovarea acordurilor cu privire la acţiunile necesare pentru implementarea eficientă a Acordului de
parteneriat de la Busan şi furnizarea datelor pentru justificarea progresului în implementare la nivel naţional.
Accentul pe răspundere, care este una din caracteristicile principale ale Acordului de parteneriat de la Busan, trebuie
echilibrat cu o altă dimensiune mai largă a Parteneriatului Global, şi anume cea de spaţiu pentru învăţare şi schimb de
cunoştinţe. Prin Acordul de la Busan se recunoaşte că diferiţi actori pot avea o abordare diferită faţă de agenda comună
pentru dezvoltare. Aşadar, partenerii implicaţi în cooperarea Sud-Sud nu vor participa la cadrul de monitorizare al
Parteneriatului Global, dar sînt invitaţi să-şi împărtăşească experienţele şi realizările în implementarea principiilor
convenite ale cooperării eficiente pentru dezvoltare pe bază de voluntariat.

CUM MONITORIZAREA GLOBALĂ VA INFORMA DIALOGUL ÎN CADRUL PARTENERIATULUI
GLOBAL?
Pentru a informa dialogul politic la nivel înalt în cadrul Parteneriatului Global de la şedinţele ministeriale, care urmează
să aibă loc odată la 18-24 luni, vor fi elaborate rapoarte globale de progres privind implementarea angajamentelor de
la Busan. Prima totalizare a progresului va fi făcută la mijlocul anului 2013 pentru a acorda informaţiile necesare pentru
pregătirea primei şedinţe ministeriale a Parteneriatului Global planificată pentru primul trimestru al anului 2014 (data şi
locul urmează a fi confirmate).
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În timp ce indicatorii prezintă o anumită perspectivă a eforturilor ţărilor şi organizaţiilor de implementare a
angajamentelor asumate, ei au menirea mai degrabă să contribuie la dialogul politic la un nivel mai larg privind
cooperarea pentru dezvoltare şi eficacitatea acesteia, decât să servească drept bază pentru clasificarea ţărilor sau
organizaţiilor. Informaţiile generate de aceşti indicatori vor fi completate, unde este posibil, cu informaţii calitative
adiţionale relevante pentru analiza efectuată.

IND I CA T O RI ŞI ŢINTE
Printre indicatorii globali (vezi tabelul de mai jos) sînt câțiva indicatori bazaţi pe indicatorii din Declaraţia de la Paris pe
care ţările i-au considerat deosebit de importanţi. Alţi indicatori se referă la dimensiunile mai largi ale Acordului de
parteneriat de la Busan.
INDICATORI
ŢINTE PENTRU 2015
1. Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe rezultate alineate la priorităţile de dezvoltare ale ţării
Toţi partenerii de dezvoltare utilizează cadrul de rezultate al ţării
Gradul de utilizare a cadrului de rezultate al
ţării de donatorii de asistenţă de cooperare
2. Societatea civilă funcţionează într-un mediu ce maximizează implicarea şi contribuţia acesteia la dezvoltare
Progres continuu în timp
Un subgrup de măsuri din Indicele de mediu
favorabil
3. Implicarea şi contribuţia sectorului privat la dezvoltare
Progres continuu în timp
Măsură a calităţii dialogului public-privat
4. Transparenţă: informaţia privind cooperarea pentru dezvoltare este publică
Măsură a gradului de implementare a
standardului comun de către partenerii de
dezvoltare

Implementarea standardului comun – toţi donatorii de cooperare pentru
dezvoltare implementează un standard comun, deschis privind publicarea
electronică a informaţiilor oportune, detaliate şi anticipative cu privire la
cooperarea pentru dezvoltare
5. Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă
(a) anual: ponderea finanţării de cooperare Reducerea decalajului la jumătate – reducerea ponderii asistenţei care nu a
pentru dezvoltare debursată în anul fiscal fost debursată în anul fiscal pentru care a fost planificată
pentru care a fost planificată de către (An de referinţă 2010)
donatorii de asistenţă de cooperare; şi
(b) pe termen mediu: ponderea finanţării de Reducerea decalajului la jumătate – reducerea ponderii finanţării de cooperare
cooperare pentru dezvoltare acordată la nivel pentru dezvoltare acordată la nivel naţional care nu este inclusă în planurile
de ţară inclusă în planurile viitoare de viitoare de cheltuieli
cheltuieli estimative
6. Asistenţa este parte componentă a bugetului supus examinării parlamentare
% finanţării de cooperare pentru dezvoltare Reducerea decalajului la jumătate – reducerea ponderii asistenţei de
planificată pentru debursare care este cooperare pentru dezvoltare care nu este inclusă în buget (bugete) (cu cel puţin
inclusă în bugetele anuale aprobate de 85% incluse în buget) (Anul de referinţă 2010)
către legislativele ţărilor
7. Responsabilizarea reciprocă a actorilor de cooperare pentru dezvoltare este consolidată prin evaluări inclusive
% ţărilor care efectuează evaluări reciproce,
inclusiv a progresului în implementarea
angajamentelor stabilite
8. Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor

Toate ţările în curs de dezvoltare efectuează analize reciproce inclusive
(Anul de referinţă 2010)

% ţărilor cu sisteme care monitorizează şi
Toate ţările în curs de dezvoltare au sisteme care monitorizează şi alocă fonduri publice pentru
alocă bani publici pentru asigurarea
asigurarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor
egalităţii de gen şi abilitarea femeilor
9. Instituţii eficiente: sistemele ţărilor sînt consolidate şi utilizate
(a) Calitatea sistemelor MFP ale ţărilor în
Jumătate din ţările în curs de dezvoltare se ridică cu cel puţin o măsură (şi
curs de dezvoltare; şi
anume 0. 5 puncte) pe scara MFP/CPIA
(b) Utilizarea sistemelor MFP şi de procurări
naţionale
10. Asistenţa este necondiţionată

(An de referinţă 2010)
Reducerea decalajului. [aceeaşi logică ca şi în cazul Declaraţiei de la Paris – reducerea
decalajului cu două treimi în cazul în care scorul CPIA este >=5; sau cu o treime când acesta este
între 3.5 şi 4.5] (An de referinţă 2010)
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% a asistenţei este total necondiţionată

Progres continuu în timp
(An de referinţă 2010)

Pentru fiecare indicator global este stabilită o ţintă globală, ceea ce nu împiedică factorii interesaţi să stabilească ţinte
diferite la nivel naţional. Pentru indicatorii pentru care există informaţii disponibile, anul de referinţă va fi 2010. Pentru
ceilalţi indicatori, perioada de referinţă va fi determinată în funcţie de disponibilitatea datelor.
Anexa I conţine o descriere detaliată a fiecărui indicator, inclusiv fişe informative cu mijloacele de măsurare, metoda
de calculare şi sursa de date pentru fiecare indicator.

SURSELE DE DATE
Cadrul de monitorizare globală constă din: (1) indicatori măsuraţi cu utilizarea datelor colectate la nivel de ţară şi,
ulterior, agregaţi pentru a oferi un tablou al progresului general; ii) şi indicatorii care se bazează pe alte surse de
informaţii şi stabiliţi în rezultatul analizelor şi cu aplicarea altor mecanisme. Tabelul de mai jos prezintă diferenţele între
aceste două categorii de indicatori.
INDICATORI

NIVEL DE ŢARĂ (1)

1. Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe
rezultate alineate la priorităţile de dezvoltare ale
ţării
2. Societatea civilă funcţionează într-un mediu ce
maximizează implicarea şi contribuţia acesteia la
dezvoltare
3. Implicarea şi contribuţia sectorului privat la
dezvoltare
4. Transparenţă: informaţia privind cooperarea
pentru dezvoltare este publică



5 a+b. Cooperarea pentru dezvoltare este
previzibilă (anual şi pe termen mediu)
6. Asistenţa este parte componentă a bugetului
supus examinării parlamentare
7. Responsabilizarea reciprocă a actorilor de
cooperare pentru dezvoltare este consolidată prin
evaluări inclusive
8. Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor



9a. Calitatea sistemelor MFP
ale ţărilor
9b.Utilizarea sistemelor MFP şi
de procurări naţionale
10.
Asistenţa
este
necondiţionată

ALTE PROCESE (2)

Indicele de mediu favorabil
CIVICUS
Analiza
în
colaborare
cu
Institutul Băncii Mondiale
Analiza în baza surselor de
date ale standardului deschis,
comun
şi
efectuată
în
colaborare cu Secretariatele
IATI şi OCDE-CAD




Activitatea
UNDESA
în
domeniul răspunderii reciproce

 Raportarea la nivel
naţional este opţională

Colectate de UN Women
Analiza CPIA


Colectate de OCDE-CAD

(1) Vezi detaliile din Partea II a prezentului document pentru utilizare la colectarea datelor la nivel naţional.
(2) Vezi Partea II din prezentul document pentru a identifica posibilităţile de includere a constatărilor în dialogul la
nivel naţional.
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CE S-A SCHIMBAT CU INTRODUCEREA CADRULUI DE MONITORIZARE GLOBALĂ?
 Indicatori
În conformitate cu Acordul de parteneriat de la Busan, care prevede un şir de indicatori şi ţinte selective şi relevante,
numărul indicatorilor care se bazează pe datele colectate la nivel naţional a fost redus în comparaţie cu cadrul de
monitorizare al Declaraţiei de la Paris. Povara de raportare a ţărilor în dezvoltare este redusă şi datorită faptului că
ţările nu urmează să furnizeze informaţii calitative adiţionale (anterior sub formă de „raport de ţară”). Partea II din
prezentul document se axează pe informaţii şi definiţii utile pentru colectarea datelor pentru indicatorii care se
bazează pe sursele de informare la nivel naţional. Pentru indicatorii care derivă din cadrul de monitorizare al
Declaraţiei de la Paris această secţiune, de asemenea, indică modificările faţă de practica anterioară pentru a facilita
utilizarea lor de către factorii interesaţi.
 Raportare
În scopul monitorizării Acordului de parteneriat de la Busan, indicatorii care se bazează pe sursele de date la nivel
naţional vor continua să evalueze eficacitatea cooperării pentru dezvoltare, analizând operaţiunile care sînt clasificate
în categoria Asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD), care include granturi sau împrumuturi preferenţiale şi al căror
obiectiv principal este promovarea dezvoltării economice şi bunăstării. Pe lângă aceasta, ţările interesate în
monitorizarea eficacităţii altor tipuri de asistenţă oficială de cooperare pentru dezvoltare (de ex. creditarea
nepreferenţială) sînt încurajate să facă acest lucru.
 Colectarea datelor cu ajutorul proceselor existente
Pentru elaborarea rapoartelor globale periodice de progres grupul comun de suport PNUD-OCDE va utiliza în măsura
posibilităţilor sursele existente de date. În prezent, din ce în ce mai multe ţări au propriile cadre şi instrumente de
monitorizare a eficacităţii cooperării pentru dezvoltare. Acestea se bazează pe priorităţile naţionale şi pot conţine un
şir mult mai larg de aspecte şi angajamente în afară de indicatorii globali de la Busan. Prin incorporarea indicatorilor
standard şi definiţiilor stabilite în prezentul ghid în aceste cadre/instrumente de monitorizare, aceste ţări pot colecta şi
utiliza date pentru a informa acţiunile de monitorizare globală fără a fi nevoie de administrarea unor chestionare
speciale, aşa cum se întâmpla în cazul Studiului privind monitorizarea Declaraţiei de la Paris. Această abordare constă
în asigurarea unui grad de generalizare şi comparabilitate a informaţiilor generate de cadrele naţionale, evitând în
acelaşi timp crearea unor instrumente şi cicluri de monitorizare paralelă necesare în special pentru raportare la nivel
internațional. Necesitatea unor aranjamente ad hoc poate apărea în cazul ţărilor interesate în participarea în acţiunile
de monitorizare globală care nu au procese sau instrumente de colectare periodică a datelor la nivel naţional pentru
indicatorii globali.
Ţările interesate în participarea la acţiunile de monitorizare globală sînt încurajate să colecteze date în baza proceselor
de monitorizare naţionale existente, cu utilizarea propriilor instrumente, dacă acestea există, în conformitate cu
propriul grafic stabilit la nivel naţional. Cu toate acestea, în vederea asigurării unui nivel maxim de consecvenţă şi
comparabilitate a datelor, este foarte importantă utilizarea metodologiei şi definiţiilor acceptate la nivel internațional
pentru raportarea globală asupra indicatorilor care se bazează pe sursele naţionale de informaţii (vezi Anexa II din
prezentul document).
 Diseminarea constatărilor
Grupul comun de suport PNUD-OCDE va pregăti rapoarte globale de progres privind implementarea angajamentelor de
la Busan necesare pentru pregătirea pentru întrunirile la nivel ministerial ale Parteneriatului Global organizate odată la
18-24 luni. Acest proces se va baza pe informaţia cu privire la progres şi provocări colectată în baza unui şir de
indicatori globali şi date calitative relevante pentru a genera o analiză mai profundă. Rapoartele globale de progres vor
fi coordonate de un Consiliu de Observatori în vederea asigurării axării procesului de analiză pe domeniile de interes
pentru Parteneriatul Global.
Rapoartele globale de progres nu vor include capitolele de ţară obişnuite (cum s-a întâmplat în cazul studiilor de
monitorizare a Declaraţiei de la Paris). Aşadar, ţările vor trebui să identifice cea mai bună modalitate de consolidare a
datelor cantitative şi calitative pentru a evalua progresul realizat în implementarea la nivel naţional a angajamentelor
de la Busan care corespund priorităţilor lor de cooperare pentru dezvoltare şi necesităţilor lor de monitorizare. Grupul
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comun PNUD-OCDE va utiliza analizele existente la nivel naţional, în cazul în care sunt relevante şi disponibile, pentru
a completa datele generate de indicatorii globali şi va invita ţările să informeze grupul privind existenţa acestor
produse.

GRAFICUL ORIENTATIV
Principalii paşi şi jaloane descrise mai jos au scopul de a îndruma ţările şi organizaţiile interesate în participarea la
acţiunile de monitorizare globală în planificarea şi organizarea eforturilor lor. Jaloanele la nivel naţional vor fi adaptate
la contextele de ţară.
iunie 2013

Suport pentru introducerea procesului de colectare şi validare
a datelor la nivel naţional
Atelier organizat pentru guvernele ţărilor în dezvoltare în vederea susţinerii introducerii cadrului
de monitorizare al Parteneriatului Global.
Ghidul de monitorizare şi fişa de ţară finalizate în baza comentariilor prezentate de ţări şi
transmise coordonatorilor naţionali din ţările participante, precum şi altor factori interesaţi
Suport continuu coordonatorilor naţionali în procesul de colectare, validare şi prezentare
a datelor.

iulie - august

Colectarea şi validarea datelor

…până

Coordonatorii naţionali facilitează procesul de colectare a datelor la nivel naţional în colaborare
cu partenerii de dezvoltare, inclusiv prin consultaţii şi dialog necesare pentru validarea datelor.

13 septembrie
2013

Ulterior, coordonatorii naţionali prezintă grupului de suport PNUD-OCDE până la 13
septembrie 2013 fişa de ţară completată cu datele disponibile la nivel naţional.
Informaţii privind indicatorii care se bazează pe procesele globale sînt colectate sub
coordonarea echipei de suport.

august septembrie
2013

Procesarea şi analiza datelor
Consolidarea şi agregarea datelor naţionale şi analiza indicatorilor care se bazează pe sursele
de date la nivel global.
Tabelele de date de ţară completate sînt transmise coordonatorilor naţionali pentru examinare
finală în consultare cu factorii interesaţi corespunzători. Coordonatorii naţionali vor informa
grupul comun PNUD-OCDE despre orice date eronate identificate.
În măsura posibilităţilor şi disponibilităţii şi relevanţei, datele care rezultă din indicatorii bazaţi
pe sursele globale vor fi împărtăşite cu factorii interesaţi la nivel naţional. Partenerii de
dezvoltare, de asemenea, primesc pentru informare setul întreg de date pentru fiecare ţară în
care aceştia au raportat guvernului.

Producerea rapoartelor
octombrie decembrie 2013 Datele sînt analizate de grupul comun de suport PNUD-OCDE şi utilizate pentru a elabora
raportul de progres necesar pentru informarea dialogului politic în cadrul primei Şedinţe
ministeriale a Parteneriatului Global.
Termenul de publicare şi diseminare a constatărilor urmează să fie confirmat. Pentru aceasta
este nevoie de accesul online la setul întreg de date.
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PARTEA II – INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONSOLIDAREA PARTICIPĂRII
ŢĂRILOR ÎN MONITORIZAREA GLOBALĂ
Această secţiune descrie caracterul acţiunilor naţionale menite să contribuie la cadrul de monitorizare globală şi
descrie procesul dat la nivel naţional (definiţiile detaliate şi recomandări în vederea facilitării procesului de colectare a
datelor pentru indicatorii bazaţi pe informaţia la nivel de ţară sînt incluse în Anexa II).

EFORTURILE DE MONITORIZARE LA NIVEL NAŢIONAL
 Care indicatori globali sînt măsuraţi cu utilizarea surselor naţionale de informaţii?
Indicatorii globali enumeraţi mai jos vor fi măsuraţi pentru fiecare ţară aparte şi, ulterior, consolidaţi pentru a oferi un
tablou general al progresului global:
Indicatori
1

Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe rezultate alineate
la priorităţile de dezvoltare ale ţării

5a

Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (anual)

5b

Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (pe termen mediu)

6

Asistenţa - parte componentă a bugetului supus examinării parlamentare

7

Responsabilizarea reciprocă consolidată prin evaluări inclusive

9b

Utilizarea sistemelor MFP şi de procurări naţionale

[8]

Opţional: Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor

Cadrul de monitorizare al Parteneriatului Global completează şi se bazează pe eforturile naţionale de monitorizare a
progresului şi de consolidare a răspunderii reciproce. Adiţional, la elaborarea propriilor cadre de monitorizare a
eficacităţii cooperării pentru dezvoltare ţările pot include indicatori şi ţinte specifice lor şi conforme cu priorităţile lor.
Această secţiune nu descrie alţi indicatori ai cadrului de monitorizare globală evaluaţi în baza analizelor şi altor
mecanisme (Vezi Anexa I cu fişele detaliate pentru fiecare indicator). Cu toate acestea, în funcţie de situaţie vor fi
analizate şi oportunităţile pentru ca ţările interesate să contribuie la evaluarea progresului pentru aceşti indicatori şi să
integreze constatările lor în dialogul la nivel naţional.
 Care tipuri de cooperare pentru dezvoltare sînt incluse în monitorizarea globală?
În scopul monitorizării Acordului de parteneriat de la Busan la nivel internaţional, cooperarea pentru dezvoltare în
special se referă la Asistenţa oficială pentru dezvoltare (AOD), inclusiv toate operaţiunile care: i) au scopul principal de
a promova dezvoltarea economică şi bunăstarea; şi ii) au condiţii preferenţiale (dacă este vorba de credit, cu element
de grant de cel puţin 25%).1
Pe lângă aceasta, ţările interesate în monitorizarea eficacităţii unei game mai largi de cooperare pentru dezvoltare (de
ex. creditarea nepreferenţială) sînt încurajate să o facă, cu condiţia conformării cu următoarele criterii: sursa oficială
(bilaterală sau multilaterală); şi principalul obiectiv - promovarea dezvoltării economice şi bunăstării.
În cazul în care finanţarea de cooperare pentru dezvoltare este acordată unei ţări în cadrul unui program regional
(multi-naţional) şi este posibilă identificarea acelor activităţi şi debursări care sunt specifice acelei ţări, aceste
debursări, de asemenea, vor fi înregistrate.
1

Definiţiile detaliate sînt incluse în Directivele Statistice OCDE-CAD (OCDE, 2007).
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Următoarele operaţiuni oficiale nu sînt subiectul activităţilor de monitorizare a Parteneriatului Global şi nu vor fi
înregistrate:
Tranzacţiile care nu au loc în ţară, efectuate în adresa beneficiarilor sau a organizaţiilor regionale care nu pot
fi identificate la nivel naţional.
Reorganizarea/restructurarea datoriei.
Ajutor umanitar şi de urgenţă.

COLECTAREA ŞI VALIDAREA DATELOR
 Colectarea datelor cu ajutorul proceselor naţionale
În concordanţă cu accentul Acordului de parteneriat de la Busan pe implementarea la nivel naţional, ţările sînt
încurajate să stabilească propriile cadre pentru monitorizarea progresului şi promovarea răspunderii reciproce (Busan
§35a). Astfel de cadre ar putea sta la baza colectării datelor necesare pentru indicatorii globali. Încorporarea
activităţilor de colectare a datelor în procesele existente la nivel naţional, cu utilizarea propriilor instrumente şi grafice
stabilite la nivel naţional, va contribui la evitarea creării unor instrumente şi cicluri de monitorizare paralele care,
înainte de toate, servesc necesităţilor internaţionale de raportare.
Modalităţi de încorporare a procesului de colectare a datelor în procesele naţionale – exemple ilustrative
Din ce în ce mai multe ţări au încorporat monitorizarea eficacităţii cooperării pentru dezvoltare sau angajamentelor de parteneriat în
propriile sisteme şi procese. Acest lucru poate fi realizat în modul următor:
Încorporarea anumitor indicatori din Declaraţia de la Paris şi indicatorilor globali de la Busan în procesul de colectare a
datelor prin sisteme de management al asistenţei la nivel naţional (de ex. Platforma de management al asistenţei din
Burundi, baza de date AOD din Cambogia, baza de date privind asistenţa pentru dezvoltare din Rwanda).
Utilizarea câtorva sau tuturor indicatorilor din Declaraţia de la Paris şi indicatorilor globali de la Busan în cadrele naţionale
de responsabilitate reciprocă (de ex. Cadrul de evaluare a performanţelor al Parteneriatului de asistenţă de program din
Mozambic, Cadrul de evaluare a performanţelor donatorilor din Rwanda, Acordul Compact al Forumului Insulelor
Pacificului).
Colectarea şi analizarea datelor obţinute de la donatorii de cooperare pentru dezvoltare înainte de discuţiile anuale de
parteneriat.
-

În ţările interesate în participarea la activităţile de monitorizare globală care nu au procese sau instrumente de
colectare periodică a datelor la nivel național necesare pentru unii sau toţi indicatorii globali care se bazează pe
sursele de date naţionale ar putea fi nevoie de introducerea unor aranjamente ad hoc, inclusiv aranjamente similare
cu cele utilizate pentru studiile privind Declaraţia de la Paris (de ex. utilizarea chestionarelor individuale). Cu toate
acestea, când este posibil, astfel de aranjamente trebuie elaborate astfel încât să susţină activităţi de monitorizare şi
raportare la nivel naţional adiţionale pe lângă cele ale Parteneriatului Global.
 Rolul diferitor factori interesaţi
Guvernele ţărilor în dezvoltare au rolul cel mai important în dirijarea activităţilor de monitorizare la nivel naţional
şi anume:
prin asigurarea informării factorilor interesaţi la nivel naţional despre activităţile de monitorizare globală a
acordului de la Busan şi facilitarea participării acestora în aceste activităţi;
prin supravegherea procesului de colectare a datelor pentru indicatorii globali de la Busan cu utilizarea
mecanismelor şi instrumentelor existente sau proceselor ad hoc;
prin organizarea dialogului între diferiţi factori interesați în vederea consolidării, validării şi examinării finale a
datelor şi asigurarea calităţii generale a acestora; şi
prin prezentarea datelor grupului comun de suport PNUD-OCDE.
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În activităţile globale anterioare de monitorizare a eficacităţii asistenţei, guvernele au considerat oportună desemnarea
coordonatorilor naţionali care, de regulă, erau funcţionari de nivel înalt din ministerul finanţelor, planificare sau afaceri
externe responsabili de managementul şi coordonarea asistenţei.
Unele ţări, de asemenea, au considerat de cuviinţă să desemneze un punct de contact al donatorilor care să le acorde
asistenţă şi suport în acest proces şi să coordoneze procesul de colectare a datelor de la donatorii de cooperare
pentru dezvoltare. Desemnarea unui astfel de punct de contact pentru activităţile de monitorizare a Parteneriatului
Global şi determinarea celui mai potrivit partener pentru această sarcină rămâne la discreţia fiecărui guvern. PNUD
anterior a făcut acest lucru în unele ţări şi este disponibil – la solicitare – să-şi asume un rol similar şi în acest proces
de monitorizare.
Donatorii de cooperare pentru dezvoltare sunt încurajaţi să susţină activ procesul la nivel naţional prin furnizarea
datelor necesare guvernului ţării cu care cooperează. Contribuţia donatorilor este necesară pentru trei indicatori:
previzibilitatea anuală, asistenţa în buget şi utilizarea sistemelor MFP şi de procurări (vezi tabelul mai jos în secţiunea
Prezentarea datelor). Programele globale (de exemplu, Fondul Global, GAVI…), de asemenea, sînt invitate să
participe. Pentru fiecare donator, conducătorul naţional al acestuia este responsabil de asigurarea calităţii şi
corectitudinii raportării. În acelaşi timp, experienţa anterioară a demonstrat că asistenţa metodologică şi motivarea din
partea oficiilor centrale ale acestor organizaţii pentru oficiile lor naţionale sunt esenţiale.
Parlamentarii, organizaţiile societăţii civile, sectorul privat şi alţi factori interesaţi joacă un rol important în
monitorizarea progresului în implementarea angajamentelor de la Busan. Actorii nestatali, totuşi, nu trebuie să
raporteze autorităţilor ţărilor beneficiare în acest sens (chiar şi atunci când implementează proiecte şi programe de
asistenţă oficială pentru dezvoltare). În timp ce datele naţionale necesare pentru cadrul de monitorizare al
Parteneriatului Global sînt furnizate de guvern şi donatorii de cooperare pentru dezvoltare, aceşti actori sînt încurajaţi
să participe activ în dialogul descris mai jos.
 Validarea datelor prin dialog inclusiv la nivel naţional
Comunicarea strânsă între diferiţi factori interesaţi este importantă în asigurarea calităţii procesului de raportare
privind indicatorii ca şi instrument de monitorizare şi în consolidarea înţelegerii reciproce a progresului şi provocărilor
în eficientizarea cooperării. Autorităţile locale, parlamentarii, organizaţiile societăţii civile şi reprezentanţii sectorului
privat sînt încurajaţi să participe în dialogul naţional privind monitorizarea angajamentelor de la Busan. Efectuat în
contextul cadrelor naţionale de monitorizare şi propriilor procese de coordonare ale ţărilor, acest dialog trebuie utilizat
pe cât este posibil drept o oportunitate de analizare a principalelor date care for fi prezentate grupului comun de
suport PNUD-OCDE. Un astfel de dialog între diferiţi factori interesaţi şi validarea datelor joacă un rol important în
asigurarea corectitudinii datelor utilizate pentru a monitoriza progresul la nivel global. În vederea documentări i
bunei practici de implicare la nivel naţional a diferitor factori interesaţi în activităţile de monitorizare globală, la
prezentarea datelor grupului comun de suport PNUD-OCDE ţările vor fi invitate să contribuie cu comentarii şi
sugestii cu privire la procesul de consultare.
Grupul comun de suport PNUD-OCDE, de asemenea, va facilita accesul ţărilor la informaţiile privind indicatorii
măsuraţi prin procesele globale, astfel încît şi constatările corespunzătoare să fie incorporate în dialogul naţional.

SUPORT TEHNIC
În cadrul spaţiului comunitar al Parteneriatului Global a fost creată o soluţie de suport tehnic bazată pe web, care are
scopul de a acorda spaţiu pentru schimbul de expertiză, informaţii tehnice şi bunele practici. 2
Spaţiul comunitar are o secţiune separată dedicată monitorizării, care serveşte drept spaţiu pentru schimbul de
experienţă între ţările implicate în proces şi oferă acces la consiliere tehnică cu privire la implementarea metodologiilor
2

Această soluţie web consolidează platforma web Teamworks a PNUD şi oferă acces ‘intranet’ protejat cu parolă pentru participanţii în

Parteneriatul Global.
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şi procesele convenite de monitorizare. Secţiunea respectivă, de asemenea, conţine şi principalele materiale de referinţă
şi este actualizată cu regularitate cu întrebări frecvente şi răspunsurile la acestea. Servind drept “ghişeu unic” pentru
toate întrebările ad hoc privind indicatorii şi metodologia de suport, această abordare centralizată asigură furnizarea
unor date corecte şi comparabile de către aranjamentele de monitorizare globală din ţările şi organizaţiile participante,
bazându-se pe sursele existente de date.
Funcţia de suport tehnic este coordonată de grupul comun de suport PNUD-OCDE şi întruneşte specialişti din două
organizaţii, inclusiv din centrele regionale şi oficiile de ţară ale PNUD, care joacă rolul principal în susţinerea
implementării generale la nivel naţional a angajamentelor de la Busan şi procesului de monitorizare a progresului.

Cum beneficiez de suport tehnic?
Actorii care coordonează şi contribuie la procesul de monitorizare sînt încurajaţi să acceseze secţiunea privind
monitorizarea de pe spaţiul comunitar al Parteneriatului Global care conţine documente şi răspunsuri relevante la
întrebările
frecvente.
Pentru
înregistrare
transmiteţi
un
mesaj
electronic
la
adresa
community@effectivecooperation.org
Pentru orice informaţii adiţionale contactaţi monitoring@effectivecooperation.org

PREZENTAREA DATELOR
 Completarea fişei de ţară
Ţările în curs de dezvoltare urmează să prezinte date grupului comun de suport PNUD-OCDE cu ajutorul unei fişe de
ţară elaborată special în scopul participării în activităţile de monitorizare globală. Această fişă este în format Excel şi
conţine date pentru indicatorii măsuraţi cu ajutorul surselor de informaţie naţionale.
Fişa include datele furnizate atât de guvernele ţărilor în curs de dezvoltare, cât şi de donatorii de cooperare pentru
dezvoltare, în modul următor:

INDICATORI

1

Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe rezultate alineate
la priorităţile de dezvoltare ale ţării

5a

Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (anual)

5b
6

Responsabilizarea reciprocă - consolidată prin evaluări inclusive

7
8

Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (pe termen mediu)

De notat că acest indicator va fi pilotat într-un număr
redus de ţări în 2013. Raportarea va avea loc
separat.



Asistenţa - parte componentă a bugetului supus examinării parlamentare 

9b

Donatori de
cooperare pentru
dezvoltare

Guverne





Utilizarea sistemelor MFP şi de procurări naţionale



Opţional: Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor



Remarcă: Definiţii ale principalilor termeni, întrebări specifice şi îndrumare adiţională pentru toţi indicatorii enumeraţi în tabelul de
mai sus sînt incluse în Anexa II.
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 Prezentarea fişei de ţară
După ce a fost completată şi validată la nivel naţional, sub conducerea guvernului, fişa de ţară va fi prezentată
grupului comun de suport PNUD-OCDE prin email (monitoring@effectivecooperation.org) cel târziu până la 13
septembrie 2013. La recepţionarea fişei de ţară, pentru orice clarificări grupul comun de suport va contacta
autorităţile ţării desemnate în acest sens.
 Informaţii adiţionale
Ţările sînt încurajate să furnizeze orice informaţii adiţionale care ar putea fi utile pentru grupul comun de suport
PNUD-OCDE în completarea analizei globale a progresului şi provocărilor care apar în implementarea angajamentelor
de la Busan. Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul fişei de ţară, care conţine o secţiune pentru acest scop.
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ANEXA I - FIŞE DE INDICATORI

Informaţii detaliate privind toţi indicatorii cadrului de monitorizare al Parteneriatului global (vezi Tabelul din Partea I a
acestui document) sînt prezentate în fişele incluse în această Anexă. Acestea oferă detalii privind metodologia care
stă la baza fiecărui indicator, inclusiv mijloacele de măsurare, metoda de calculare şi sursa de date.
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Global

Partnership
for Effective Development
Co-operation

Indicatorul 1. Cooperarea pentru dezvoltare este axată pe rezultate alineate la priorităţile de dezvoltare ale ţării
Notă: În acest domeniu încă nu s-au efectuat măsurări. Aşadar, pentru a stabili definiţii detaliate şi mijloacele de
măsurare a acestui indicator sînt necesare activităţi tehnice adiţionale. Activităţile finale în acest domeniu vor fi
realizate în cadrul procesului de introducere a cadrului de monitorizare al Parteneriatului global la nivel naţional în 2013
şi vor consta din pilotarea acestuia într-un număr redus de ţări (vezi Anexa II pentru informaţii despre abordarea
propusă).
Scopul acestui indicator nu este doar să ofere informaţii pentru fişă, ci să servească drept bază pentru o înţelegere mai
bună a factorilor care au determinat progresul şi a provocărilor în procesul de consolidare a cadrelor de rezultate la
nivel de ţară şi a sistemelor acestora de monitorizare şi evaluare prin utilizarea lor şi să sensibilizeze politicienii privind
aşa aspecte precum cerinţele de raportare adiţională sau paralelă continuă ale donatorilor de cooperare pentru
dezvoltare.
Modalităţile de corelare cu calitatea cadrelor de rezultate şi, în special, procesul inclusiv prin care acestea au fost
elaborate, au fost luate în calcul la dimensiunile propuse pentru evaluarea progresului în acest domeniu, care sînt în
prezent în proces de examinare.
Angajamentul de la Busan
Angajamentele din Declaraţia de la Paris (§45) şi Accra (§23), reafirmate la Busan, de utilizare a cadrelor de rezultate
şi sistemelor de monitorizare şi evaluare ale ţării partenere.
Angajamentul de la Busan de a adopta cadre de rezultate şi platforme naţionale transparente care să servească pentru
toţi actorii drept instrument comun de evaluare a performanţelor în baza indicatorilor care derivă din priorităţile şi
obiectivele de dezvoltare ale ţării, astfel încît donatorii de cooperare pentru dezvoltare să minimizeze utilizarea cadrelor
adiţionale. (§18a)
Structura indicatorului

Măsură

Numărător: Numărul donatorilor de cooperare pentru
dezvoltare care utilizează cadrele de
rezultate naţionale
Numitor:
Numărul total al donatorilor de cooperare
pentru dezvoltare
Evaluarea gradului de utilizare de către donatorii de
cooperare pentru dezvoltare a cadrelor de rezultate
naţionale în baza gradului de utilizare a obiectivelor şi
ţintelor din strategia naţională de dezvoltare drept referinţă
pentru furnizarea şi evaluarea performanţelor şi a gradului
de utilizare a indicatorilor, statisticilor şi sistemelor
naţionale de monitorizare şi evaluare pentru monitorizarea
progresului.

% donatorilor de cooperare pentru dezvoltare care
utilizează cadrele de rezultate naţionale.

Sursa de date

Consolidarea datelor

Se va puncta în baza unei grile de evaluare a gradului de
utilizare de către donatorii de cooperare pentru dezvoltare
a cadrelor de rezultate naţionale, variind între neutilizare,
utilizarea parţială şi utilizarea deplină în baza
dimensiunilor propuse.

Date la nivel de ţară – evaluarea de către guvernul ţării Globală, ţara în curs de dezvoltare şi donatorul de
partenere în baza a trei dimensiuni.
cooperare pentru dezvoltare.
Frecvenţa urmează a fi determinată la nivel naţional în Consolidarea datelor furnizate de ţară şi donator: %
funcţie de necesităţile şi priorităţile şi procesele existente donatorilor şi, respectiv, % ţărilor.
în domeniul răspunderii reciproce.
Unitatea de observare este donatorul de cooperare pentru
dezvoltare într-o anumită ţară în dezvoltare.
Valoarea de referinţă
Ţinta propusă
Urmează a fi stabilită
Toţi donatorii de cooperare pentru dezvoltare utilizează
cadrele de rezultate naţionale.
Raţionament: angajamentul de la Busan care încurajează
toţi actorii să-şi modifice abordarea în acest domeniu.

15
Ghid privind cadrul de monitorizare al Parteneriatului global

Indicatorul 2. Societatea civilă funcţionează într-un mediu ce
maximizează implicarea şi contribuţia acesteia la dezvoltare
În 2012 s-a convenit asupra utilizării noului Indice de mediu favorabil (IMF) în proces de elaborare de către CIVICUS,
Alianţa Mondială pentru Participarea Cetăţenilor. CIVICUS a elaborat un IMF sub îndrumarea unui Grup consultativ
alcătuit din reprezentanţii mai multor factori interesaţi, cu suportul tehnic al mediului academic, precum şi în colaborare
cu Platforma OSC pentru Eficienţa Dezvoltării. CIVICUS a lansat indicele pilot pentru consultare în aprilie şi în prezent
este în proces de finalizare a Indicelui în baza comentariilor şi sugestiilor factorilor interesaţi.
Iniţial se planifica ca indicatorul Parteneriatului Global privind mediul favorabil pentru OSC să se axeze pe subdimensiunile IMF al CIVICUS ce ţin de angajamentul de la Busan, şi anume de a crea mediul favorabil pentru OSC
pentru a-şi realiza rolul de actori independenţi de dezvoltare şi de a le maximiza contribuţia la dezvoltare. Din cauza
disponibilităţii limitate a datelor pentru sub-dimensiunile selectate ale IMF care au o legătură directă cu activitatea OSC,
la această etapă este dificilă utilizarea IMF în stabilirea unui indicator care singur ar oferi o bază solidă pentru
realizarea unui dialog adecvat privind situaţia mediului de activitate al OSC în cadrul Parteneriatului Global.

Ț inând cont de aceste dificultăţi, se propune utilizarea CIVICUS- IMF şi completarea acestuia cu informaţii calitative
adiţionale care să permită elaborarea unei analize narative preliminare privind existenţa mediului favorabil pentru
societatea civilă.
Un accent deosebit va fi pus pe prezentarea dificultăţilor şi insuficienţei de informaţii şi atragerea atenţiei politice la
domeniile unde sînt necesare eforturi internaţionale concertate pentru a genera mai multe date primare comprehensive
şi pentru a permite efectuarea unor evaluări eficiente a existenţei mediului favorabil pentru OSC în viitor.
Angajamentul de la Busan
[vom] “implementa toate angajamentele care ne revin pentru a permite organizaţiilor societăţii civile să exercite rolul de
actori de dezvoltare independenţi, cu o atenţie deosebită pe mediul favorabil, în conformitate cu drepturile
internaţionale convenite, ceea ce va maximiza contribuţia lor la dezvoltare.” (Busan §22a).
Structura indicatorului
Evaluarea se va baza pe CIVICUS – IMF, datele căruia sînt
relevante şi disponibile, şi pe alte informaţii complementare
pentru a oferi o primă analiză narativă calitativă a situaţiei
privind existenţa mediului favorabil pentru OSC. Informaţiile
necesare pot fi generate de Platforma OSC pentru Eficienţa
Dezvoltării şi/sau alţi factori interesaţi.

Măsură

Sursa de date

Consolidarea datelor

Indicele mediului favorabil CIVICUS, precum şi informaţiile
complementare relevante.

Unitatea de observare este ţara individuală.
Consolidarea datelor cantitative ar putea să nu fie
posibilă la această etapă din cauza disponibilităţii
reduse a datelor.
Ţinta propusă

Anumite componente din Indicele mediului
favorabil al CIVICUS.

Această primă evaluare nu va oferi o măsură
cantitativă, ci mai degrabă o analiză narativă
preliminară în baza informaţiilor atât cantitative, cât
În procesul de examinare a sub-dimensiunilor CIVICUS-IMF o
şi calitative.
atenţie deosebită va fi acordată acelor componente care au cea
mai directă legătură cu angajamentele de la Busan şi sînt, în
mare parte, sub controlul actorilor care se alătură Parteneriatului
de la Busan, şi anume: anumite elemente ale guvernării/mediului
politic au o legătură directă cu activitatea OSC, inclusiv cadrul
juridic şi normativ pentru activitatea societăţii civile.

Valoarea de referinţă
Urmează a fi stabilită în baza rezultatelor evaluării preliminare a
existenţei mediului favorabil pentru OSC.

Progres continuu în timp.
Raţionament: în Acordul de parteneriat de la Busan
nu există nici o bază pentru stabilirea unei ţinte
concrete, iar scopul indicatorului este de a iniţia
discuţia politică în baza tendinţelor generale
observate.
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Indicatorul 3. Implicarea şi contribuţia sectorului privat la dezvoltare
Notă: Dialogul între factorii interesaţi, inclusiv discuţiile în cadrul Blocului pentru cooperare publică-privată, a confirmat
că acel cadru de monitorizare şi evaluare prevăzut în Manualul privind dialogul public-privat (Herzberg şi Wright A.,
2006, care poate fi accesat pe www.publicprivatedialogue.org) serveşte drept bază utilă pentru activităţile ulterioare
asupra acestui indicator. Dialogul Public-Privat este o iniţiativă care are scopul de a consolida cunoştinţele şi
capacitatea pentru dialogul public-privat. Aceasta este localizată în Institutul Băncii Mondiale şi a fost finanţată de
DFID, Banca Mondială, CFI şi Centrul de dezvoltare OCDE.
Instrumentul preliminar de evaluare a calităţii dialogului privind sectorul public-privat este în proces de consultare cu
principalii actori. Ţările în curs de dezvoltare interesate să participe în discuţiile finale privind structura indicatorului şi în
procesul de pilotare sînt invitate să-şi confirme interesul. Acest proces va consta din analize primare ale materialelor
existente şi interviuri specifice pentru realizarea cărora va fi responsabil grupul comun de suport PNUD-OCDE în
colaborare strânsă cu Institutul Băncii Mondiale. Constatările urmează să fie examinate, iar metodologia validată în
rezultatul unui şir de consultări în perioada septembrie-octombrie.
Această abordare va oferi o evaluare comparativă a calităţii dialogului public-privat într-un anumit număr de ţări, care
va servi drept bază pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru discuţiile la nivel ministerial în cadrul Parteneriatului
Global planificate pentru octombrie 2013.
Angajamentul de la Busan
Angajamentul de a asigura participarea sectorului privat în elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de
dezvoltare pentru a stimula creşterea sustenabilă şi reducerea sărăciei (Acordul PB§32b)
Structura indicatorului
Măsură
Acest indicator va evalua eficacitatea dialogului publicprivat evaluând participarea sectorului privat (întreprinderi Un indice multi-dimensional care măsoară calitatea
locale şi străine, mici, mijlocii şi mari, asociaţii de afaceri, dialogului public-privat.
camere de comerţ) şi a sindicatelor în dialogul la nivel
naţional privind strategiile de politici şi reformele menite să
asigure un mediu favorabil pentru investiţii şi dezvoltarea
sectorului privat.
Dimensiunile care urmează a fi evaluate sînt:
existenţa unui mecanism instituţionalizat sau
structuri formalizate care să faciliteze dialogul;
reprezentativitatea actorilor sectorului privat care
participă la dialog;
informaţia de bază privind rezultatele dialogului
(de ex. numărul propunerilor de reformă şi a
reformelor adoptate).
Sursa de date
În lipsa unor surse de date în acest domeniu, grupul comun
de suport PNUD-OCDE conlucrează strâns cu IBM în
vederea examinării auto-evaluărilor ţărilor în care există un
dialog public-privat pentru a asigura o evaluare credibilă şi
comparabilă. Acest proces constă dintr-o analiză (desk
review) completată de interviuri specifice cu anumiţi factori
interesaţi pentru a completa evaluarea cu poziţiile unui şir
larg de factori interesaţi.

Consolidarea datelor
Unitatea de observare este ţara în curs de dezvoltare.

Valoare de referinţă

Ţinta propusă

Urmează a fi stabilită (în funcţie de indicatorul şi
disponibilitatea datelor).

Progresul continuu în timp.

Metoda de consolidare globală a datelor va depinde, pe
de o parte, de indicatorul selectat (posibil % ţărilor care
obţin un scor mai mare decât un anumit scor stabilit; sau
scorul mediu pe toate ţările).

Raţionament: Scopul acestui indicator este de a oferi
mijloace de susţinere a dialogului politic larg privind
consolidarea cooperării publice-private şi mobilizării în
continuare a sectorului privat în cadrul Parteneriatului
Global.
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Indicatorul 4. Transparenţă: informaţia privind cooperarea pentru dezvoltare este publică
Notă: Grupul comun de suport PNUD-OCDE colaborează îndeaproape cu secretariatele care gestionează două
sisteme principale de standard comun deschis, şi anume Sistemul de Raportare a Creditorului al OCDE/CAD şi IATI şi
Studiul cheltuielilor viitoare, în vederea soluţionării aspectelor ce ţin de structura indicatorului şi identificării modalităţilor
practice de continuare a colaborării în procesul de pilotare a indicatorului în lunile următoare. În continuare va fi nevoie
de ajustarea abordării faţă de proceduri şi actori, precum şi stabilirea ţintelor şi modalităţilor de evaluare a progresului
în contextul implementării graficelor adoptate de donatorii individuali pentru implementarea standardului comun şi
deschis. Aceste secretariate, precum şi grupul ad hoc pentru standardul comun, facilitează obţinerea comentariilor de
la factorii interesaţi privind conceptul indicatorului.
Angajamentul de la Busan
“Implementarea unui standard deschis comun pentru publicarea electronică a informaţiilor oportune, detaliate şi de
perspectivă privind resursele de cooperare pentru dezvoltare acordate... Acest standard trebuie să satisfacă necesităţile
de informare ale ţărilor în curs de dezvoltare şi ale actorilor nestatali... Noi îl vom [avem scopul să] implementa în
totalitate până în decembrie 2015.” Busan (§23c).
Structura indicatorului

Măsura

Implementarea standardului comun, deschis până în 2015
de către donatori va fi evaluată în raport cu patru elemente
care rezultă direct din angajamentele Parteneriatului de la
Busan: i) oportunitatea; ii) gradul de detaliere; iii)
caracterul anticipativ; şi iv) informaţii privind resursele de
cooperare pentru dezvoltare furnizate de donator.
Acest indicator va evalua gradul de informare privind
fluxurile de resurse anterioare, actuale şi viitoare
dezagregate pentru a satisface necesităţile de informare
ale ţărilor beneficiare. Definiţiile şi criteriile vor fi stabilite
în baza principalelor componente ale indicatorului.

Indicator compus care evaluează gradul de implementare
a standardului comun de către fiecare donator de
cooperare pentru dezvoltare (măsura exactă urmează a fi
stabilită).

Sursa de date

Consolidarea datelor

Analiza datelor generate în rezultatul raportării privind
componentele standardului deschis comun (CRS/FSS şi
IATI). Colectarea datelor la nivel naţional nu este
prevăzută.

Unitatea propusă de observare este ţara (în cazul
donatorilor de cooperare bilaterali) sau organizaţia (în
cazul donatorilor multilaterali) care acordă cooperare
pentru dezvoltare. Cu alte cuvinte, indicatorul evaluează
dacă un anumit donator de cooperare pentru dezvoltare a
implementat standardul comun (nu câtă asistenţă sau
finanţare de cooperare pentru dezvoltare este acoperită
de standard).
În mod ideal, indicatorul va fi definit astfel încît să susţină
consolidarea globală a datelor, oferind o imagine generală
a progresului.
Ţinta propusă pentru sfârș itul anului 2015

Valoare de referinţă
Urmează a fi determinată în baza structurii indicatorului
(în 2011 se va măsura progresul realizat începând cu
data semnării acordului de la Busan)

Implementarea standardului comun – Toţi donatorii de
cooperare pentru dezvoltare urmează să implementeze
până în 2015 un standard deschis comun pentru
publicarea electronică a informaţiei oportune, detaliate şi
de perspectivă privind cooperarea pentru dezvoltare
Raţionament: angajamentul de la Busan
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Indicatorul 5a. Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (previzibilitate anuală)
Angajamentul Declaraţiei de la Paris de a “debursa asistenţă într-o manieră oportună şi previzibilă în conformitate cu
graficele stabilite” (DP §26; reafirmat la Busan)
Structura indicatorului
Numărător: Resursele de cooperare pentru dezvoltare
raportate de donator ca fiind debursate în
anul n.
Numitor: Resursele de cooperare pentru dezvoltare
planificate pentru debursare de către donator
în anul n şi comunicate guvernului ţării în
curs de dezvoltare

Măsura

Sursa de date

Consolidarea datelor

Date la nivel naţional (auto-raportare de către donatorii de
cooperare pentru dezvoltare)

În vederea evitării situaţiei în care debursările insuficiente
şi excesive se anulează reciproc, raportul va fi inversat în
cazul în care numărătorul este mai mare decât numitorul,
ceea ce este în concordanţă cu abordarea aplicată de
3
OCDE (2011).

% finanţării de cooperare pentru dezvoltare pentru
sectorul guvernamental debursată în anul pentru care a
fost planificată de către donatorii de cooperare pentru
dezvoltare
Trebuie de notat că acest indicator se bazează pe
abordarea largă utilizată în indicatorul 7 din Declaraţia de
la Paris

Cu toate acestea la consolidare (globală, pe ţară sau pe
donator de cooperare pentru dezvoltare), se utilizează
media ponderată, şi anume suma tuturor valorilor
numărătorului împărţită la suma tuturor valorilor
numitorului. Aceasta înlocuieşte rata medie de ţară
utilizată de OCDE (2011) şi în activitatea anterioară.
Valoare de referinţă

Ţinta propusă pentru 2015

2010 (estimativ, 78 ţări): 75%

Reducerea decalajului la jumătate – reducerea la jumătate
a ponderii finanţării de cooperare pentru dezvoltare care
nu a fost debursată în anul fiscal pentru care a fost
planificată
Raţionament: ţinta din Declaraţia de la Paris

3

OCDE (2011), Eficacitatea asistenţei 2011: Progresul în implementarea Declaraţiei de la Paris, OCDE, Paris, disponibil pe
http://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-effectiveness-2011_9789264125780-en
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Indicatorul 5b. Cooperarea pentru dezvoltare este previzibilă (previzibilitate pe termen mediu)
Angajamentul de la Busan
“Până în 2013…vom prezenta planuri regulate, oportune de implementare şi/sau cheltuieli viitoare pe o perioadă de 35 ani în modul stabilit la Accra...” (Busan §24a).
Măsura

Structura indicatorului

Guvernul ţării în curs de dezvoltare stabileşte, în baza Ponderea estimată a cooperării pentru dezvoltare
informaţiei disponibile, dacă există un plan de cheltuieli acoperită în planurile de cheltuieli viitoare şi/sau de
viitoare pentru fiecare donator de cooperare pentru implementare pentru cel puţin unul, doi şi trei ani înainte.
următorul an, şi pentru următorii doi sau trei ani. Planul de
cheltuieli viitoare va îndeplini TOATE cele TREI criterii care
urmează:
Este prezentat de donatorul de cooperare
pentru dezvoltare în formă scrisă sau
electronică;
Stabileşte informaţii clare indicative privind
cheltuielile viitoare şi/sau activităţile de
implementare realizate în ţară;
Sumele sînt prezentate (cel puţin) pe an în baza
anului fiscal al ţării în curs de dezvoltare.
Adiţional, pentru fiecare an, pentru a obţine un
răspuns pozitiv, informaţia furnizată va corespunde
AMBELOR criterii care urmează:
Este comprehensivă şi acoperă toate
sectoarele cunoscute, tipurile şi modalităţile
de suport; şi
Suma şi valuta fondurilor este clar
menţionată.
Sursa de date

Consolidarea datelor

Datele colectate la nivel naţional (raportarea de către Drept bază pentru consolidarea globală a datelor vor servi
guvernele ţărilor în curs de dezvoltare privind valorile indicatorilor pentru fiecare donator şi ţările în
disponibilitatea planurilor viitoare pe fiecare donator)
dezvoltare.
Valoare de referinţă

Ţinta propusă

Urmează a fi determinată în baza rezultatelor procesului de Reducerea decalajului la jumătate – reducerea ponderii
colectare a datelor în 2013.
cooperării pentru dezvoltare neacoperite în planurile
naţionale de cheltuieli viitoare la nivel naţional.
Raţionament: se aplică aceeaşi abordare ca şi în cazul
previzibilităţii anule (vezi indicatorul 5a)
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Indicatorul 6. Asistenţa este parte componentă a bugetului supus examinării parlamentare
Angajamentul de la Busan
Angajamentul de la Busan de a “...consolida rolul parlamentului în supravegherea proceselor de dezvoltare” (§21a);
şi, de asemenea, angajamentul de la Accra de a “facilita supravegherea parlamentară prin sporirea transparenţei
managementului finanţelor publice, inclusiv prezentarea publică a veniturilor, bugetelor, cheltuielilor...” (AAA §24).
Măsură

Structura indicatorului
Numărător: Resursele de cooperare pentru dezvoltare
înregistrate în bugetul anual pentru anul n.
Numitor:

% din resursele de cooperare pentru dezvoltare
planificate pentru debursare care sînt înregistrate în
bugetele anuale aprobate de legislativele ţărilor în curs
de dezvoltare.

Resursele de cooperare pentru dezvoltare
planificate pentru debursare în anul n de
către donatorii de cooperare şi comunicate
guvernului ţării în curs de dezvoltare la
începutul anului n.

Acest indicator se bazează pe abordarea largă utilizată în
indicatorul 3 al Declaraţiei de la Paris

Trebuie de menţionat că numitorul utilizat în acest
indicator a fost utilizat şi la calcularea indicatorului 5a
(previzibilitatea anuală).
Sursa de date

Consolidarea datelor

Datele colectate la nivel naţional (datele din bugetele În vederea evitării situaţiei în care supra- şi sub-estimările
guvernamentale existente şi auto-raportarea de către se anulează reciproc, raportul este inversat în cazurile în
donatorii de cooperare pentru dezvoltare)
care numărătorul este mai mare decât numitorul, ceea ce
este în concordanţă cu abordarea OCDE (2011).

Valoare de referinţă

Cu toate acestea, trebuie de menţionat că la consolidarea
datelor (globală, ţara în curs de dezvoltare sau donatorul
de cooperare) se utilizează media ponderată, şi anume
suma tuturor valorilor numărătorului împărţite la suma
tuturor valorilor numitorului. Aceasta înlocuieşte rata medie
de ţară utilizată de OCDE (2011) şi în activitatea
anterioară.
Ţinta propusă

Urmează a fi stabilită şi este aplicabilă doar pentru ţările
în care anul calendaristic corespunde anului fiscal (datele
pentru numitor acum sînt disponibile doar pentru anul
calendaristic)

Reducerea decalajului la jumătate – reducerea ponderii
resurselor de cooperare pentru dezvoltare acordate
sectorului guvernamental neraportate în buget (bugete) (cu
cel puţin 85% raportate în buget).

Pentru referinţă, asistenţa inclusă în bugetele pentru An de referinţă 2010
2010 ca pondere în resursele de asistenţă debursate
(indicatorul 3 din DP, 78 ţări): 41%
Raţionament: Ţinta din Declaraţia de la Paris
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Indicatorul 7. Responsabilizarea reciprocă a actorilor de cooperare pentru dezvoltare este consolidată prin
evaluări inclusive
Angajamentul de la Busan
Angajamentul de la Paris de a evalua în comun progresul în implementarea angajamentelor de eficientizare a
asistenţei (DP §50). Angajamentul de la Accra de a asigura evaluări reciproce în toate ţările cu grad sporit de
supraveghere parlamentară şi implicare a cetăţenilor (AAA §24b).
Angajamentul de la Busan de a încuraja participarea tuturor actorilor de cooperare pentru dezvoltare în aceste procese
(§18d); convenirea asupra cadrelor naţionale de monitorizare a progresului şi promovare a responsabilităţii reciproce
(§35a).
Măsura

Structura indicatorului
Numărător:

Numărul ţărilor în care se efectuează
o evaluare reciprocă

Numitor:

Numărul total al ţărilor

% ţărilor care efectuează evaluări reciproce inclusive ale
progresului în implementarea angajamentelor stabilite şi
satisfac cel puţin patru din cele cinci criterii propuse

Acest indicator este o versiune îmbunătăţită a indicatorului
Se consideră că o ţară efectuează evaluarea reciprocă când 12 din Declaraţia de la Paris
cel puţin patru din cinci criterii de mai jos sînt respectate:
Existenţa unei politici de asistenţă sau de
parteneriat care defineşte priorităţile de
cooperare pentru dezvoltare ale ţării.
Existenţa unor ţinte la nivel de ţară pentru
cooperare pentru dezvoltare eficientă atât pentru
guvernul ţării în curs de dezvoltare, cât şi pentru
donatorii de cooperare pentru dezvoltare.
Evaluare în raport cu aceste ţinte efectuată în
comun de guvern şi donatori la nivel superior în
ultimii doi ani.
Implicarea activă a autorităț ilor locale şi a
factorilor interesaţi neguvernamentali în aceste
analize.
Rezultatele detaliate ale acestor exerciţii sînt
făcute publice.
Sursa de date
Consolidarea datelor
Datele la nivel naţional. Auto-raportarea în baza criteriilor
stabilite, cu utilizarea activităţii UNDESA în domeniul
răspunderii reciproce.

Unitatea de observare este ţara în curs de dezvoltare
(punctele sunt acordate pe cinci dimensiuni). Consolidarea
globală se bazează pe % ţărilor care satisfac cel puţin
patru din cele cinci criterii.
Ţinta propusă

Valoare de referinţă

Toate ţările în curs de dezvoltare efectuează evaluări
reciproce inclusive.

Estimat pentru 2010* = 38% (din 78 ţări)
* De notat că criteriile propuse în metodologia actuală au
evoluat faţă de criteriile utilizate la colectarea datelor de
referinţă în anul 2010. Aşadar, acestea sunt doar nişte
estimări.

Raţionament: Ţinta din Declaraţia de la Paris
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Indicatorul 8. Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor
În spiritul discuţiilor continue privind cadrul de dezvoltare după anul 2015, ţările la toate etapele de dezvoltare sînt
încurajate să prezinte informaţii privind eforturile lor în acest domeniu şi performanţele înregistrate în raport cu acest
indicator în vederea intensificării învăţării reciproce şi schimbului de experienţe.
Angajamentul de la Busan
“[Vom] accelera şi intensifica eforturile de colectare, diseminare, armonizare şi utilizare a datelor dezagregate pe sex
necesare pentru luarea deciziilor de politici şi îndrumarea investiţiilor, asigurând în acelaşi timp canalizarea cheltuielilor
publice în mod corespunzător, astfel încît de ele să beneficieze atât bărbaţii, cât şi femeile” (Busan §20a).
Structura indicatorului
Numărător: Numărul ţărilor care au un sistem de monitorizare a
resurselor alocate în domeniul egalităţii de gen şi abilitării
femeilor.
Numitor: Numărul total al ţărilor

Măsura
Ponderea ţărilor în curs de dezvoltare care au
sisteme de monitorizare şi publicare a resurselor
alocate în domeniul egalităţii de gen şi abilitării
femeilor.

O ţară considerată ca având un astfel de sistem, trebuie să
satisfacă două din următoarele criterii, criteriul 4 fiind
obligatoriu:
1. Există un document oficial al guvernului privind existenţa
unui sistem de monitorizare a resurselor alocate în domeniul
egalităţii de gen şi abilitării femeilor. Acesta poate fi, de
exemplu, un cadru sau acte legislative privind alocarea
resurselor bugetare pentru aspectele de gen.
2. Resursele alocate în domeniul egalităţii de gen şi abilitării
femeilor sînt monitorizare sistematic.
3. Sistemul de monitorizare este gestionat şi supravegheat de
o unitate centrală din cadrul Guvernului responsabilă de
cheltuielile publice (de exemplu Ministerul Finanţelor sau un
minister sectorial).
4. Informaţia financiară în domeniul egalităţii de gen este
publică, fiind supusă supravegherii parlamentare, controlului
din partea societăţii civile, prin publicaţii, pagini web sau alte
mijloace.
Ţările pot indica dacă a) utilizează indicatori de gen şi date
dezagregate pe sex necesare pentru luarea deciziilor de alocare
a bugetului la nivel sectorial şi/sau local/regional; şi b) dacă
efectuează evaluări ale impactului cheltuielilor guvernamentale
asupra femeilor şi bărbaţilor.
Sursa de date
Consolidarea datelor
Unitate de observare este ţara în curs de
Rapoartele generale ale UN Women, bazate pe datele colectate dezvoltare.
de la ministerele de finanţe la nivel naț ional şi, dacă este posibil,
pe sursele de date existente
Consolidarea generală a datelor: ponderea ţărilor în
curs de dezvoltare
Valoare de referinţă
Va fi stabilită în baza datelor din rapoartele anuale ale UN
Women pentru 2013
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Ţinta propusă
Până în 2015 toate ţările în curs de dezvoltare vor
avea sisteme de monitorizare şi publicare a
resurselor alocate în domeniul egalităţii de gen şi
abilitării femeilor.

Indicatorul 9a. Calitatea sistemelor MFP ale ţărilor
Angajamentul de la Busan
Angajamentele din Declaraţia de la Paris de consolidare a sistemelor naţionale şi, în acelaşi timp, de intensificare a
utilizării acestora (DP §17-30; reafirmate la Busan §19)
Măsura

Structura indicatorului

Acest indicator ia forma unui punctaj de la 1.0 (cel mai mic) Similar indicatorului 2a din Declaraţia de la Paris
la 6.0 (cel mai înalt), acordat din jumătate în jumătate de
punct (0.5).
Acest indicator se bazează pe Politica de ţară şi
Următoarele trei dimensiuni sînt evaluate de Banca evaluarea instituţională a Băncii Mondiale (CPIA) 4 şi ia
Mondială în raport cu criteriile stabilite:
în calcul valoarea criteriului CPIA – indicatorul 13 – care
măsoară calitatea bugetului unei ţări în curs de
a. comprehensiv şi credibil corelat cu priorităţile de dezvoltare şi sistemului de management financiar.
politici;
b. sisteme eficiente de management financiar pentru a
asigura executarea bugetului conform destinaţiei întrun mod controlat şi previzibil; şi
c. raportare corectă şi financiară la timp, inclusiv
rapoartele publice oportune şi supuse auditului şi
aranjamentele eficiente pentru acţiunile ulterioare.
Toate trei dimensiuni au aceeaşi valoare. Vezi informaţiile
Băncii Mondiale (2010) privind criterii detaliate care stau
la baza fiecărei dimensiuni.
Sursa de date

Consolidarea datelor

Banca Mondială (datele internaţionale existente publicate Unitatea de observare este ţara în curs de dezvoltare.
anual şi disponibile pentru ţările IDA).
La consolidarea datelor la nivel global, măsura utilizată
este ponderea ţărilor în curs de dezvoltare majorându-se
cu cel puţin o măsură (de ex. 0.5 puncte) faţă de anul de
referinţă.
Valoare de referinţă

Ţinta propusă

2010 (pentru ţările care participă în Studiul DP pentru 2011): Jumătate din numărul ţărilor în curs de dezvoltare se
mişcă cu cel puţin o măsură în sus (şi anume 0.5 puncte)
pe scara de performanţă MFP/CPIA
CPIA MFP
Scorul
Num.
ţărilor
%

>=5

4.5

4.0

3.5

3

<3.0

Toate

Raţionament: ţinta Declaraţiei de la Paris
0

2

8

25

12

0%

4%

14%

45%

21%

9

56

16% 100%

4

Banca Mondială (2012), CPIA 2012, Politica operaţională şi servicii de ţară,
http://www.worldbank.org/ida/IRAI-2012.html
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Banca Mondială,

disponibilă la

Indicatorul 9b. Utilizarea sistemelor MFP şi de procurări naţionale
Angajamentul de la Busan
Angajamentele din Declaraţia de la Paris (§21, 26) şi Accra (§15), reafirmate la Busan. Angajamentul de la Busan de a
“utiliza sistemele naţionale implicit pentru cooperarea pentru dezvoltare în susţinerea activităț ilor gestionate de sectorul
public” (§19a)
Structura indicatorului

Măsura

Numărător: Resursele de cooperare pentru dezvoltare
care utilizează sistemele naţionale (media
pentru a, b ,c şi d)
Numitor:
Resursele totale de cooperare pentru
dezvoltare pentru sectorul guvernamental
unde:
a = Resursele de cooperare pentru dezvoltare debursate
sectorului guvernamental cu utilizarea procedurilor
naţionale de executare a bugetului
b = Resursele de cooperare pentru dezvoltare debursate
pentru sectorul guvernamental cu utilizarea procedurilor
naţionale de raportare financiară
c = Resursele de cooperare pentru dezvoltare debursate
pentru sectorul guvernamental cu utilizarea procedurilor
naţionale de audit
d = Resursele de cooperare pentru dezvoltare pentru
sectorul guvernamental debursate cu utilizarea sistemelor
naţionale de procurări
Sursa de date

Trebuie de menţionat că acest indicator combină
indicatorul 5a din Declaraţia de la Paris (utilizarea
sistemelor MFP naţionale) şi 5b (utilizarea sistemelor de
procurări naţionale) într-un singur indicator compus.

Date la nivel naţional (auto-raportare de către donatorii de
cooperare pentru dezvoltare)

Ţara în curs de dezvoltare, donatorul de cooperare,
global: totalul numărătorilor împărţit la totalul numitorilor

Valoare de referinţă

Ţinta propusă

2010 (78 ţări): 49%

Ţinta pe ţară depinde de scorul obţinut la indicatorul 9a
mai sus (calitatea sistemelor MFP):
Reducerea decalajului cu două treimi – o
reducere de două treimi a % resurselor de
cooperare pentru dezvoltare care nu utilizează
sistemele naţionale de MFP şi de procurări cu un
scor de >=5 pentru indicatorul 9a
Reducerea decalajului cu o treime – o reducere
de o treime în % de cooperare pentru dezvoltare
care nu utilizează sistemele naţionale de MFP şi
procurări cu un scor între 3.5 şi 4.5 pentru
indicatorul 9a

% resurselor de cooperare pentru dezvoltare pentru
sectorul guvernamental debursate cu utilizarea
sistemelor naţionale de MFP şi de procurări (media
utilizării celor patru componente a-d)

Consolidarea datelor

Raţionament: logica care stă la baza ţintei pentru
Declaraţia de la Paris (deşi procurarea este doar una din
cele patru componente ale sistemelor naţionale incluse în
prezent în acest indicator, şi nu are stabilită o ţintă
separată)
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Indicatorul 10. Asistenţa este necondiţionată
Angajamentul de la Busan
“În conformitate cu Agenda de acţiune de la Accra, vom accelera eforturile de necondiţionare a asistenţei” (§18e)
Măsura

Structura indicatorului
Numărătorul: Suma AOD necondiţionată
Numitorul:

Similară indicatorului 8 din Declaraţia de la Paris
% de AOD necondiţionată în întregime

AOD totală

Pentru definiţii detaliate vezi OCDE (2007).
Sursa de date

5

Consolidarea datelor

Sursele de date existente la nivel internaț ional: auto- Ţara în curs de dezvoltare, donatorul de cooperare,
raportare privind statutul de condiţionare de către global: suma numărătorilor împărţită la suma numitorilor
donatorii de cooperare pentru dezvoltare prin Sistemul de
raportare a creditorului OECD-CAD
Valoare de referinţă
Ţinta propusă
2009 (toată AOD bilaterală): 79%

Progres continuu în timp
Raţionament: Ţinta din Declaraţia de la Paris

5

OCDE (2007), Directivele de raportare pentru sistemul de raportare al creditorului, 4 septembrie, DCD/CAD(2007), disponibile
online pe www.oecd.org/CAD/stats/crsdirectives
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ANEXA II – ÎNTREBĂRI ŞI DEFINIŢII PENTRU A FACILITA COLECTAREA
DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
Această anexă facilitează procesul de colectare a datelor de către autorităţile din ţările în curs de dezvoltare şi
implicarea în acest proces a donatorilor de cooperare pentru dezvoltare şi a altor factori interesaţi. Anexa conţine
întrebări care facilitează procesul de colectare a datelor pentru fiecare indicator cu utilizarea surselor de informaţii la
nivel naţional, precum şi definiţii detaliate ale principalelor concepte în vederea asigurării corectitudinii raportării.
Pentru întrebări şi răspunsuri concrete şi detaliate privind aspectele de implementare a cadrului de monitorizare al
Parteneriatului global vedeţi secţiunea “Întrebări frecvente” din compartimentul de monitorizare pe spaţiul comunitar
al Parteneriatului global (vezi secţiunea “Suport tehnic” în Partea II din acest document).

DEFINIŢII GENERALE
Operaţiunile de cooperare
pentru dezvoltare care
urmează a fi înregistrate

În contextul cadrului de monitorizare al Parteneriatului global, resursele de cooperare pentru dezvoltare
în special se referă la Asistenţa Oficială pentru Dezvoltare (AOD), şi anume toate operaţiunile oficiale
prevăzute în Directivele Statistice ale OCDE – CAD (OCDE 2007), inclusiv granturile sau creditele
acordate ţărilor în curs de dezvoltare şi:
al căror obiectiv principal este promovarea dezvoltării economice şi bunăstării; şi
care au un caracter preferenţial (dacă este un credit, atunci are un element de grant de cel
puţin 25%).
Mai mult decât atât, ţările în curs de dezvoltare interesate în monitorizarea eficacităţii unui spectru mai
larg de resurse de cooperare pentru dezvoltare (de ex. împrumuturile nepreferenţiale) sînt încurajate să
o facă cu condiţia conformării cu următoarele criterii:
sursa oficială (bilaterală sau multilaterală);
•
obiectivul principal - promovarea dezvoltării economice şi bunăstării;
•
nivelul elementului de grant este prea mic pentru clasificare în categoria AOD.

Operaţiunile de cooperare
pentru dezvoltare care NU
trebuie înregistrate

Debursări

Următoarele operaţiuni oficiale nu fac parte din cadrul de monitorizare al Parteneriatului global şi nu
necesită înregistrare:
•
tranzacţiile pentru beneficiarii care nu îşi au sediul în ţara care beneficiază de finanţare de
cooperare pentru dezvoltare sau organizaţiile regionale care nu pot fi identificate la nivel naţional;
•

reorganizarea/restructurarea datoriei; şi

•

ajutor de urgenţă şi umanitar.

Debursare înseamnă punerea resurselor la dispoziţia ţării în curs de dezvoltare în modul definit mai sus
(vezi operaţiunile de cooperare pentru dezvoltare). Bunurile oferite vor fi incluse doar dacă valoarea lor a
fost cuantificată într-un acord sau un document comunicat guvernului.
În cazul în care finanţarea de cooperare pentru dezvoltare este acordată unei ţări în cadrul unui
program regional (cu implicarea mai multor ţări) al unui donator de cooperare pentru dezvoltare şi este
posibilă identificarea acestor activităţi şi debursări specifice acelei ţări, aceste debursări, de asemenea,
vor fi înregistrate.
În vederea evitării contabilităţii duble în cazurile în care un donator de cooperare pentru dezvoltare
debursează resurse în numele unui alt donator, de raportarea privind debursarea acestor resurse va fi
responsabil exclusiv donatorul care efectuează debursarea finală către guvern. Unica excepţie va fi Qp4
în care caz donatorii vor înregistra suma totală a resurselor de cooperare pentru dezvoltare acordate
prin alţi donatori (în cazul cooperării delegate, resurselor acordate prin organizaţii multilaterale la nivel
de ţară sau fondurilor fiduciare multi-donatoare administrate de un alt donator).
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Resursele debursate
pentru sectorul
guvernamental

Resursele de cooperare pentru dezvoltare debursate în baza unui acord cu autorităţile unei ţări
(ministere, departamente, agenţii sau municipalităţi) autorizate de a obţine venit sau executa cheltuieli
în numele guvernului. Acestea includ lucrările, bunurile sau serviciile delegate sau subcontractate de
aceste autorităţi altor entităţi, inclusiv:
•

organizaţii nonguvernamentale (ONG);

•

agenţii guvernamentale semi-autonome (de ex. parastatale), sau;

•

companii private.

În scopul raportării în baza indicatorilor 5a (previzibilitatea anuală), 6 (ajutor bugetar) şi 9b (utilizarea
sistemelor MFP şi de procurări naţionale), finanţarea de cooperare pentru dezvoltare se axează pe
resursele acordate pentru sectorul guvernamental.
Ratele de schimb

Donatorul de cooperare
pentru dezvoltare

Raportarea privind operaţiunile de cooperare pentru dezvoltare va fi efectuată în dolari SUA. Un tabel
care conţine ratele de schimb este disponibil în secţiunea privind monitorizarea pe pagina comunitară a
Parteneriatului global.
Donator de cooperare pentru dezvoltare este ţara, organizaţia sau agenţia oficială, inclusiv autorităţile de
stat şi locale şi instituţiile multilaterale, care acordă finanţare de cooperare pentru dezvoltare. În
conformitate cu această definiţie organizaţiile nonguvernamentale (ONG) şi companiile private nu sînt
considerate donatori de cooperare pentru dezvoltare, chiar dacă implementează programe finanţate de
donatorii de dezvoltare pentru cooperare.
Remarci:
i. Datele privind donatorii de cooperare pentru dezvoltare care au diferite entităţi (agenţii pentru
programe distincte) vor fi combinate.
ii. În vederea evitării contabilizării duble în cazurile în care un donator de cooperare pentru dezvoltare
debursează resurse financiare în numele unui alt donator – bilateral sau multilateral, de raportarea
acestor fonduri va fi responsabil exclusiv donatorul de cooperare pentru dezvoltare care efectuează
debursarea finală către guvern.

Anul de raportare
de referinţă

Anul de raportare de referinţă este ultimul an fiscal al ţării în curs de dezvoltare pentru care există
informaţii privind aspectele relevante ale cooperării pentru dezvoltare.
Aceasta, de asemenea, înseamnă că toate datele de la donatorii de cooperare de dezvoltare urmează
să fie prezentate în conformitate cu anul fiscal al guvernului ţării în curs de dezvoltare.
În ţările în care anul fiscal diferă de anul calendaristic şi unde, datorită sistemelor existente, există date
de monitorizare, guvernele pot completa datele pentru anul fiscal cu datele pentru anul calendaristic.
Deşi opţională, această abordare va facilita consolidarea şi compararea datelor.
Trebuie de menţionat că anul de raportare de referinţă pentru majoritatea indicatorilor urmează să fie
2012 (sau anul fiscal care se termină în 2012 sau 2013).

6

Agenţiile ONU sînt încurajate să raporteze separat la nivel naţional. Cu toate acestea, în scopul monitorizării globale a
angajamentelor de la Busan, în Fişa de ţară vor fi incluse doar datele consolidate pentru TOATE agenţiile ONU. Rezultatele la nivel
global vor fi prezentate într-o singură rubrică “Naţiunile Unite”, cu excepţia IFAD.
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INDICATORUL 1: COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE ESTE AXATĂ PE REZULTATE ALINEATE
LA PRIORITĂŢILE DE DEZVOLTARE ALE ŢĂRII
Notă: Ținând cont de complexitatea acestui indicator, precum şi de existenţa diferitor abordări faţă de cadrele

de rezultate naţionale, este necesar un proces de consultare mai detaliat şi mai bine orientat la nivel naţional
într-un şir de ţări interesate în pilotarea acestui indicator. Acest proces va avea loc în perioada iulie-septembrie
sub îndrumarea grupului comun de suport PNUD-OCDE şi în consultare cu un şir de factori interesaţi.
Scopul acestui indicator este de a măsura gradul de adoptare a cadrelor şi platformelor de rezultate naţionale şi
gestionate la nivel naţional drept instrumente comune pentru toţi actorii de evaluare a performanţelor în baza
indicatorilor care rezultă din prioritățile şi obiectivele de dezvoltare ale ţării, în timp ce donatorii de cooperare pentru
dezvoltare vor minimiza utilizarea cadrelor adiţionale şi paralele.
Metodologia preliminară de evaluare a gradului de utilizare de către donatorii de cooperare pentru dezvoltare a
cadrelor de rezultate identifică câteva dimensiuni care ar putea fi utilizate la elaborarea diferitor scenarii pentru fiecare
dimensiune pentru cazuri de utilizare largă, medie şi redusă a cadrelor menţionate.
Această abordare încearcă să surprindă complexitatea acestui indicator. Cu toate acestea, aici există şi anumite
provocări în realizarea evaluărilor necesare pentru a oferi date pentru acest indicator şi a asigura consecvenţa între
ţări şi în fiecare ţară, precum şi între donatorii de cooperare pentru dezvoltare. Dat fiind faptul că progresul în acest
domeniu nu a fost evaluat, se propune ajustarea şi testarea în continuare a acestei metodologii printr-un proces de
pilotare într-un număr redus de ţări care sînt interesate şi au capacitatea de a participa în acest proces în lunile
următoare. Grupul comun de suport va acorda asistenţă metodologică şi consultanţă punctelor naţionale de contact
odată cu lansarea evaluării pilot în baza următoarei metodologii şi criterii/întrebări.

Ţările interesate să testeze această metodologie şi să piloteze acest indicator sînt invitate să contacteze
grupul comun de suport până la 15 iulie.
ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
Întrebările vor fi formulate astfel încât să permită evaluarea gradului de utilizare a cadrelor de rezultate naţionale în
raport cu următoarele dimensiuni:
1.

Gradul de utilizare de către donatorii de cooperare pentru dezvoltare a obiectivelor şi ţintelor din Strategia
naţională de dezvoltare drept referință pentru realizarea propriului program de ţară şi evaluarea
performanţelor în implementarea acestuia.

(Poate fi măsurat în baza examinării Strategiei de asistenţă de ţară a donatorului, acordurilor sectoriale
cu guvernul sau documentelor de proiect)
2.

Gradul de utilizare de către donatorul de cooperare pentru dezvoltare a Cadrului de rezultate al ţării partenere
şi sistemelor asociate de monitorizare şi evaluare ale acesteia, inclusiv sistemele statistice naţionale, pentru a
monitoriza progresul în implementarea programului şi proiectelor donatorului.

(Poate fi măsurat prin utilizarea indicatorilor naţionali, statisticilor şi sistemelor de monitorizare şi
evaluare naţionale reflectate în procesele de raportare asociate cu Strategiile de asistenţă de ţară,
acordurile sectoriale, acordurile de împrumut şi grant, documentele de proiect)
3.

Gradul de concordanţă a programului de ţară al donatorului de cooperare pentru dezvoltare cu programele
ţării.

(Poate fi măsurat prin importanţa fondurilor de cooperare pentru dezvoltare acordate prin abordări
bazate pe programe, aşa cum sînt proiectele care au scopul de a contribui la abordările la nivel de
sector, fondurile colective sau suportul bugetar)
La etapa de pilotare se propune colectarea datelor calitative cu utilizarea unui număr mai mare de întrebări axate pe
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dimensiunile propuse. Etapa pilot va avea scopul de a veni cu exemple concrete pentru fiecare scenariu în vederea
elaborării metodologiei şi criteriilor de evaluare pentru facilitarea evaluării de către ţări şi îndrumare ulterioară în
identificarea comportamentului care corespunde diferitor nivele de performanţă.
Comentariile iniţiale prezentate de diferiţi actori au confirmat claritatea şi relevanţa definiţiilor propuse pentru cadrele
de rezultate naţionale. Aceasta înseamnă că dimensiunile propuse surprind principalul element al cadrelor de rezultate
naţionale. În acelaşi timp, în baza acestor comentarii s-a constatat că activitatea ulterioară în acest domeniu trebuie să
ia în considerare o evaluare mult mai simplă cu accent pe practica actuală. Deoarece diferite ţări se află la etape
diferite de elaborare a strategiilor naţionale de dezvoltare şi a cadrelor de rezultate naţionale, ar putea fi nevoie de
identificarea modalităţilor potrivite de evaluare a rezultatelor în raport cu acest indicator pentru a genera un dialog mai
reprezentativ privind această agendă importantă la nivel naţional.

DEF I NI ŢII
Cadre naţionale
de rezultate

Cadrele naţionale de rezultate definesc abordarea unei ţări faţă de rezultate şi sistemele de
monitorizare şi evaluare corespunzătoare, axându-se pe performanţă şi atingerea rezultatelor de
dezvoltare. Ele includ obiectivele şi indicatorii de produs/rezultat/impact stabiliţi cu valori de bază şi
ţinte pentru a măsura progresul în implementarea acestora, în modul prevăzut în strategiile naţionale
de dezvoltare, planurile sectoriale şi alte cadre (de ex. matricele de performanţă a suportului bugetar).
Astfel de cadre ar fi trebuit să fie elaborate prin procese participative, dialog inclusiv cu factorii
interesaţi la nivel naţional.

Strategii naţionale de
dezvoltare

Printre strategiile naţionale de dezvoltare sînt Strategiile de reducere a sărăciei (SRS) şi/sau strategiile
generale similare. Acestea, de regulă, sînt elaborate pentru o perioadă clar definită de câțiva ani.
Calitatea acestor strategii naţionale de dezvoltare în termeni operaţionali depinde de gradul în care ele
formează un cadru strategic unificat care să ghideze politica de dezvoltare a ţării şi includ priorităţile
strategice corelate cu cadrul de cheltuieli pe termen mediu şi reflectate în bugetele anuale. Acestea
trebuie elaborate în rezultatul unui proces consultativ, inclusiv cu implicarea unui număr mare de factori
interesaţi la nivel naţional.

Sisteme statistice
naţionale

Sistemul statistic naţional include toate organizaţiile şi unităţile statistice dintr-o ţară care în comun
colectează, procesează şi diseminează statisticile oficiale în numele guvernului.

Abordări în bază
de program

Abordările în bază de program sînt o modalitate de implicare în cooperarea pentru dezvoltare în baza
principiilor de suport coordonat pentru programele locale de dezvoltare, aşa cum este strategia
naţională de dezvoltare, programele sectoriale, programele tematice sau programele unei anumite
organizaţii. Abordările bazate pe program au câteva trăsături comune: i) coordonarea de către ţara sau
organizaţia gazdă; ii) un program comprehensiv şi cadru bugetar unic; iii) un proces formalizat de
coordonare de către donatori şi armonizarea procedurilor de raportare, bugetare, de management
financiar şi de procurări; iv) eforturile de intensificare a utilizării sistemelor locale de elaborare şi
implementare a programelor, management financiar, monitorizare şi evaluare.
Donatorii de cooperare pentru dezvoltare pot susţine şi implementa abordări în bază de program în
diferite moduri, inclusiv prin suport bugetar, suport sectorial, suport de proiect, aranjamente colective
şi fonduri fiduciare.
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INDICATORUL 5A: COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE ESTE PREVIZIBILĂ
(PREVIZIBILITATE ANUALĂ)
Acest indicator se axează pe previzibilitatea cooperării pentru dezvoltare în cursul anului. Acesta recunoaşte că
neajunsurile în suma totală de finanţare pentru sectorul guvernamental şi întârzierile în debursările în cursul anului a
resurselor planificate pot avea un impact negativ asupra abilităţii guvernului de a implementa politicile şi strategiile de
dezvoltare planificate.
Acest indicator măsoară decalajul între finanţarea de cooperare pentru dezvoltare planificată de către donatorii de
cooperare pentru dezvoltare şi resursele de cooperare pentru dezvoltare debursate raportate de către donator. Acest
indicator nu este identic indicatorului 7 din Studiul anterior privind monitorizarea Declaraţiei de la Paris, deşi are multe
aspecte similare. El are scopul de a arăta previzibilitatea debursărilor mai clar decât indicatorul utilizat în cadrul de
monitorizare al Declaraţiei de la Paris.
Spre deosebire de practica anterioară, datele atât pentru numărătorul, cât şi pentru numitorul indicatorului sînt
obţinute de la donatorii de cooperare pentru dezvoltare. Includerea debursărilor în calcularea acestui indicator nu mai
depinde de punerea lor la evidenţă de către guvern. Alte modificări ţin de perioada de referinţă, care acum poate fi
anul fiscal al ţării în dezvoltare.

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
 DONATORUL DE COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE
 Care este suma resurselor de cooperare pentru dezvoltare pe care aţi debursat-o la nivel naţional în …
Qp1. … anul de raportare de referinţă? USD
 Cât din această sumă a fost acordat sectorului guvernamental în …
Qp2. … anul de raportare de referinţă? USD
 Ce sumă de finanţare de cooperare pentru dezvoltare pentru sectorul guvernamental aţi planificat pentru debursare
la nivel naţional în …
Qp3. … anul de raportare de referinţă? USD
 În scopuri de referinţă doar, ce sumă de finanţare de cooperare pentru dezvoltare pentru sectorul guvernamental
aţi debursat prin alţi donatori (fonduri care nu sînt incluse în răspunsurile Qd1 – Qd3 mai sus) la nivel naţional în…
Qp4. ... anul de raportare de referinţă? USD

CALCULAREA INDICATORULUI
La nivel global, acest indicator va fi calculat în modul următor:

DEF I NI ŢII
Resurse de cooperare
pentru dezvoltare pentru
sectorul guvernamental
planificate pentru
debursare

Se consideră că resursele de cooperare pentru dezvoltare planificate pentru anul de raportare de
referință n au fost “planificate pentru debursare” atunci când sînt comunicate guvernului în anul de
raportare de referinţă n-1; acestea includ resurse de cooperare pentru dezvoltare planificate pentru
debursare în acordurile încheiate în anul n.
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INDICATORUL 5B: COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE ESTE PREVIZIBILĂ
(PREVIZIBILITATE PE TERMEN MEDIU)
Acest indicator se axează pe previzibilitatea pe termen mediu a cooperării pentru dezvoltare. El recunoaşte că lipsa
unei informaţii detaliate şi credibile privind resursele de cooperare pentru dezvoltare viitoare poate avea un impact
negativ asupra abilităţii guvernului de a planifica şi implementa politici şi strategii, de a acorda servicii publice şi de a
elabora şi implementa o politica macro-economică eficientă.
Acest indicator măsoară dacă guvernul ţării are un plan de cheltuieli viitoare şi/sau de implementare pentru fiecare
donator de cooperare pentru dezvoltare pentru următorii trei ani. Astfel de planuri trebuie să cuprindă toate
componentele cunoscute ale programului de ţară al donatorului de cooperare. De exemplu, ele includ toate
modalităţile de cooperare pentru dezvoltare utilizate de acel donator (de ex. suport bugetar, proiecte, cooperare
tehnică, ajutor în bunuri) şi estimează resursele care urmează a fi alocate pentru activităţi specifice sau prevăzute în
acordurile de cooperare (şi anume pachetele de resurse “nealocate”, care vor fi acordate unei ţări, dar pentru care
încă nu s-a stabilit modalitatea/sectorul/activitatea pentru care se vor aloca resurse).

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
 GUVERN – Pentru fiecare donator de cooperare pentru dezvoltare:
A pus donatorul de cooperare pentru dezvoltare la dispoziţie un plan detaliat de cheltuieli viitoare şi/sau de
implementare în care să fie prevăzute resursele de cooperare pentru dezvoltare aşteptate în...
Qg1. Anul fiscal care se încheie în 2014? (Da/Nu)
Qg2. Anul fiscal care se încheie în 2015? (Da/Nu)
Qg3. Anul fiscal care se încheie în 2016? (Da/Nu)
[Pentru toate întrebările, dacă răspunsul este “Da”, notaţi 1; dacă răspunsul este “Nu”, notaţi 0]

CALCULAREA I N DI CAT ORULUI

Valoarea indicatorului pentru donatorul P în ţara C
Pc = (Qg1 +Qg2 + Qg3)

3
Pentru ţara C pentru primul, al doilea şi al treilea an înainte (y=1, 2, 3) Cy = media Qg1, Qg2 şi Qg3, respectiv
pentru toţi donatorii, ponderată prin volumul cooperării pentru dezvoltare debursată de donator în anul de referinţă
utilizat pentru întrebarea Qp1.
∑

(

)

∑

(

)

C1 =
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∑

(

)

Unde Wp = ponderea atribuită fiecărui donator P în funcţie de debursările raportate la întrebarea Qp1
∑

(

)

Trebuie de menţionat că utilizarea mediilor ponderate are scopul de a estima volumul resurselor acoperite în
planurile de cheltuieli viitoare şi/sau de implementare şi reflectă importanţa relativă pe care o ţară în dezvoltare o
atribuie obţinerii informaţiilor privind cheltuielile viitoare de la un donator mare de cooperare în raport cu unul mic.
Valorile de mai sus pentru fiecare donator şi ţară în curs de dezvoltare vor sta la baza consolidării globale a
datelor.

DEF I NI ŢII
Planul de cheltuieli viitoare
şi/sau de implementare

Guvernul va stabili dacă dispune sau nu de informaţii cu privire la planurile de cheltuieli viitoare şi/sau
de implementare ale donatorilor de cooperare în ţară pentru fiecare donator de cooperare pentru
dezvoltare care participă în procesul de monitorizare globală.
Coordonatorul naţional/entitatea de raportare la nivel naţional va consulta ministerele sau
departamentele responsabile de gestionarea cooperării pentru dezvoltare (de regulă, finanţele,
planificare, afaceri externe…) pentru a stabili dacă a fost obţinută informaţia corespunzătoare de la
fiecare donator de cooperare.
Planul de cheltuieli viitoare şi/sau de implementare va corespunde TUTUROR celor TREI criterii ce
urmează:
Va fi prezentat de donatorul de cooperare pentru dezvoltare în formă scrisă sau electronică
(de ex. un singur document sau, în cazul în care există sistemele corespunzătoare în ţară,
introdus în mod corespunzător în sistemul informaţional de management al asistenţei).
Va conţine informaţii clare estimative privind cheltuielile planificate şi/sau activităţile de
implementare în ţară, inclusiv:
o
şi
o

resurse programate sau alocate, în cazul activităţii sau modalităţii stabilite;
alte resurse care urmează a fi alocate pentru activităţi specifice implementate în ţară.

Sumele sunt prezentate pe an (sau mai detaliat – de ex. pe trimestru sau lună) în baza anului fiscal al ţării.
Resursele de cooperare
pentru
dezvoltare
planificate pentru anul
fiscal care finalizează în
anul 2014, 2015, 2016

Deşi planul poate corespunde tuturor criteriilor de mai sus, informaţia conţinută poate varia în funcţie
de an. În răspunsurile la întrebările Qg1, Qg2, şi Qg3 coordonatorii naţionali vor examina informaţia
pentru fiecare an (pentru că un plan de cheltuieli/de implementare poate oferi informaţii detaliate
pentru anul viitor, dar nu şi pentru anul următor).
Pentru fiecare an, răspunsul va fi 1 (“Da”) dacă informaţia furnizată satisface AMBELE criterii
adiţionale care urmează:
Acoperă toate sectoarele, tipurile şi modalităţile cunoscute de suport (de exemplu, un
donator care utilizează atât proiectele, cât şi suportul bugetar va include resursele prevăzute
în cadrul ambelor modalităţi); şi
Suma şi valuta resurselor de cooperare pentru dezvoltare este clar indicată (în cazul în care
suportul este acordat în formă de cooperare tehnică şi bunuri şi servicii, va fi indicat costul
acestor activităţi planificate).
În cazul în care aceste criterii adiţionale NU sunt satisfăcute pentru un anumit an, sau dacă cele trei
criterii care definesc un plan de cheltuieli viitoare /de implementare (definite mai sus) NU sunt
satisfăcute, răspunsul este 0 („Nu”.)
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INDICATORUL 6: ASISTENŢA
EXAMINĂRII PARLAMENTARE

ESTE

PARTE

COMPONENTĂ

A

BUGETULUI

SUPUS

Stabilirea bugetului este trăsătura principală a procesului de politici în toate ţările. Aşadar, gradul şi precizia de
reflectare a contribuţiilor financiare ale donatorilor de cooperare pentru dezvoltare pentru sectorul guvernamental
indică eforturile de corelare a programelor de cooperare pentru dezvoltare cu politicile şi procesele naţionale şi de
susţinere a supravegherii şi răspunderii la nivel naţional pentru utilizarea resurselor de cooperare pentru dezvoltare şi
obţinerea rezultatelor. Suportul bugetar este întotdeauna reflectat în buget, deşi alte modalităţi, inclusiv suportul de
proiect, de asemenea, pot fi reflectate în buget, chiar dacă resursele nu trec prin trezoreria ţării.
Acest indicator se bazează pe abordarea utilizată în indicatorul 3 din Studiul privind monitorizarea Declaraţiei de
la Paris, cu modificările corespunzătoare, care au scopul de a asigura o reprezentare mai clară a exhaustivităţii
bugetului. Cu alte cuvinte, acest indicator încearcă să surprindă gradul de acoperire de către buget a resurselor
planificate la momentul elaborării bugetului. Numitorul este suma resurselor de cooperare pentru dezvoltare
planificate pentru debursare la începutul anului n, nu şi resursele debursate deja. Indicatorul separă măsurarea
gradului de reflectare în bugetele de stat a estimărilor ex-ante ale asistenţei (indicatorul 6) de evaluarea
previzibilităţii, şi anume gradul de debursare efectivă a resurselor planificate sau cât de reale au fost estimările.
(indicatorul 5a).

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
 GUVERN
 Care este suma resurselor estimate de cooperare pentru dezvoltare reflectate în bugetul anual sub formă de granturi,
venituri sau credite (preferenţiale şi nepreferenţiale)?
Qg4. În bugetul anual al anului de raportare de referinţă: USD
Trebuie de menţionat că numitorul pentru acest indicator este același ca și în cazul calculării indicatorului 5a
(previzibilitatea anuală).

CALCULAREA INDICATORULUI
La nivel global acest indicator este calculat în modul următor:

Qg4
Indicator 6 (%)= 100 x Qp3
DEF I NI ŢII
Bugetul anual

Bugetul anual aprobat de legislativ. În vederea susținerii disciplinei și credibilității procesului de
elaborare a bugetului, modificările ulterioare ale bugetului anual inițial – chiar și în cazurile în care sînt
aprobate de legislativ – NU vor fi incluse în întrebarea Qg5, pentru că pentru calcule importanţă are
credibilitatea bugetului iniţial aprobat şi pentru că modificările la bugetul anual în multe cazuri au efect
retroactiv.
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INDICATORUL 7: RESPONZABILIZAREA RECIPROCĂ A ACTORILOR DE COOPERARE PENTRU
DEZVOLTARE ESTE CONSOLIDATĂ PRIN ANALIZE INCLUSIVE

Acest indicator are scopul de a măsura progresul realizat de ţări în efectuarea evaluărilor reciproce şi ia forma versiunii
modificate a indicatorului 12 din Studiul privind Monitorizarea Declaraţiei de la Paris (OCDE, 2011), bazându-se pe
lecţiile învăţate şi informaţia privind răspunderea reciprocă la nivel naţional (inclusiv informaţiile generate de UNDESA
pentru Forumul de cooperare pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite). Ulterior au fost ajustate criteriile şi metodologia
care au stat la baza acestui indicator pentru a include şi participarea actorilor non-guvernamentali,cum ar fi societatea
civilă şi parlamentari. Se consideră că o ţară dispune de sisteme de evaluare reciprocă a progresului în scopul măsurării
acestui indicator când sînt îndeplinite cel puţin patru din cele cinci criterii propuse, asigurând o evaluare treptată a
progresului.
Întrebările care au scopul de a oferi informaţii necesare pentru evaluarea acestui indicator în continuare vor oferi o
evaluare mai profundă a situaţiei, progreselor şi dificultăţilor întâmpinate în crearea şi consolidarea cadrelor de
răspundere reciprocă naţionale cu ajutorul studiului naţional privind răspunderea reciprocă, administrat şi realizat de
UNDESA în strânsă cooperare cu PNUD. La nivel naţional, coordonatorii naţionali sînt încurajaţi să menţină legătura
strânsă cu Echipa de ţară a ONU/PNUD în vederea sincronizării şi armonizării procesului de evaluare prin încorporarea
dialogului privind studiul naţional privind răspunderea reciprocă în cadrul unei şedinţe/consultărilor de validare a
procesului de monitorizare globală şi vice versa.

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL

Întrebările Qg5, Qg6, Qg7, Qg8 şi Qg9 care urmează se bazează pe studiul răspunderii reciproce realizat de UNDESA
pentru Forumul de cooperare pentru dezvoltare al Naţiunilor Unite (FCD). UNDESA va coordona un studiu mai detaliat
privind răspunderea reciprocă în al patrulea trimestru din 2013 în procesul de pregătire pentru FCD din 2014.
 GUVERN
Qg5. Există vreo politică în domeniul asistenţei sau de parteneriat care să stabilească priorităţile de
cooperare pentru dezvoltare ale ţării (sau elemente ale unei astfel de politici stabilite prin alte instrumente)?
(Da/Nu)
Qg6. Există ţinte stabilite la nivel naţional pentru asigurarea eficienţei cooperării pentru dezvoltare atât pentru
guvernul ţării, cât şi pentru donatorii de cooperare pentru dezvoltare? (Da/Nu)
Qg7. A fost efectuată vreo analiză în contextul acestor ţinte de către guvern cu concursul donatorilor de cooperare
pentru dezvoltare la nivel superior în ultimii doi ani? (Da/Nu)
Qg8. Au fost implicaţi activ în aceste analize actorii neguvernamentali (de ex. organizaţiile societăţii civile, sectorul
privat şi parlamentarii) şi autorităţile locale? (Da/Nu)
Qg9. Au fost făcute publice rezultatele detaliate ale acestor exerciţii în timp util? (Da/Nu)
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CALCULAREA INDICATORULUI
La nivel global acest indicator este calculat în modul următor:

Nr ţărilor în curs de dezvoltare ce
întrunesc cel puţin patru din 5 criterii
Qg5, Qg6, Qg7, Qg8, Qg9
Indicator 7 (% ţărilor în curs de dezvoltare)= 100 x

Nr total al ţărilor în curs de dezvoltare ce participă
în procesul de monitorizare globală

DEF I NI ŢII
Politica de asistenţă sau
parteneriat

Un document care stabileşte abordările de acordare a cooperării pentru dezvoltare în ţările în curs de
dezvoltare, inclusiv principiile convenite, procesele şi/sau ţintele care au scopul de a îmbunătăţi
eficienţa. Acest document poate fi în forma unei politici separate sau strategii sau poate face parte
dintr-un alt document (de exemplu în cadrul strategiei naţionale de dezvoltare sau un document
similar). Documentul a fost subiectul consultărilor inclusive între guvernul ţării, donatorii de cooperare
pentru dezvoltare şi alţi factori interesaţi.

Ţinte la nivel naţional
pentru cooperare eficientă
pentru dezvoltare

Ţintele la nivel naţional pentru cooperarea pentru dezvoltare eficientă au fost stabilite în conformitate cu
angajamentele de la Paris, Accra şi Busan. În cazul în care guvernul şi donatorii de cooperare pentru
dezvoltare sunt de acord, acestea pot fi extinse în afara acordului de Parteneriat de la Busan. Ţintele
sunt stabilite atât pentru guvernul ţării în curs de dezvoltare, cât şi pentru donatorii de cooperare pentru
dezvoltare, asigurând o bază pentru evaluarea performanţei ţării în implementarea strategiei de
dezvoltare şi a performanţei donatorilor de cooperare pentru dezvoltare în implementarea
angajamentelor asumate ce ţin de cantitatea, calitatea şi eficacitatea suportului acordat.

Evaluări reciproce

Evaluările reciproce sunt exerciţii care implică la nivel naţional atât autorităţile naţionale, cât şi
donatorii de cooperare pentru dezvoltare la nivel superior într-o analiză a performanţelor reciproce.
Aceste analize trebuie efectuate prin dialog inclusiv, cu implicarea ministerelor (inclusiv ministerele de
resort şi departamentele relevante, la nivel central şi local), a donatorilor de cooperare pentru
dezvoltare (iniţiativele bilaterale, multilaterale şi globale), precum şi a actorilor neguvernamentali,
inclusiv parlamentarii, sectorul privat şi organizaţiile societăţii civile.
Aceste evaluări sunt efectuate cu regularitate (de ex. odată în unul sau doi ani) şi pot fi completate cu
analize independente/imparţiale. În vederea asigurării transparenţei rezultatele detaliate ale acestor
evaluări trebuie făcute publice în timp util prin mijloacele corespunzătoare.
În scopul evaluării progresului în raport cu indicatorul 7, se consideră că o ţară efectuează evaluări
reciproce când răspunsul la cel puţin patru din cele cinci întrebări Qg5, Qg6, Qg7, Qg8 şi Qg9 este
“Da”.
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INDICATORUL 9B: UTILIZAREA SISTEMELOR NAŢIONALE DE MANAGEMENT AL FINANŢELOR
PUBLICE ŞI DE PROCURĂRI

Acest indicator combină indicatorii 5a (utilizarea sistemelor MFP) şi 5b (utilizarea sistemelor de procurări) din
Declaraţia de la Paris într-un singur indicator compus şi se axează pe utilizarea sistemelor de management al
finanţelor publice (MFP) şi de procurări naţionale în cazurile în care donatorii acordă finanţare de cooperare pentru
dezvoltare sectorului guvernamental fără a aplica măsuri de garanţii adiţionale. Sistemele naţionale de management al
resurselor sunt sistemele stabilite în legislaţia generală (şi regulamentele corespunzătoare) a ţării şi implementate de
structurile de management din cadrul guvernului.
Nici o modalitate de cooperare pentru dezvoltare nu se califică automat ca utilizând sisteme MFP şi de procurări
naţionale. Majoritatea modalităţilor, inclusiv suportul de proiect, pot fi elaborate astfel încît să utilizeze sistemele
naţionale de MFP şi procurări. Mai jos sunt prezentate un şir de criterii care vor ajuta donatorii de cooperare pentru
dezvoltare să determine dacă utilizează, sau nu sistemele de MFP şi de procurări.

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
 PARTENERUL DE DEZVOLTARE
 În anul de raportare de referinţă, câtă finanţare de cooperare pentru dezvoltare debursată sectorului guvernamental
a fost utilizată prin…
Qp5.

… procedurile naţionale de executare a bugetului (USD)?

Qp6.

… procedurile naţionale de raportare financiară (USD)?

Qp7.

… procedurile naţionale de auditare (USD)?

Qp 8

… sistemele naţionale de procurări (USD)?

CALCULAREA INDICATORULUI
La nivel global acest indicator este calculat în modul următor:
(
Indicator 9b(% ) = 100 x

6+
Qp2
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5+

7+

8)

DEF I NI ŢII
Utilizarea procedurilor
naţionale de executare a
bugetului

Donatorii de cooperare pentru dezvoltare aplică procedurile naţionale de executare a bugetului atunci
când resursele pe care le acordă sunt gestionate în conformitate cu procedurile naţionale de bugetare
prevăzute în legislaţia generală şi implementate de guvern. Aceasta înseamnă că programele susţinute
de donatorii de cooperare pentru dezvoltare trec prin procedurile obişnuite de executare a bugetului ale
ţării, şi anume procedurile de autorizare, aprobare şi debursare.
Donatorii de cooperare pentru dezvoltare sunt invitaţi să analizeze toate activităţile lor în domeniul
cooperării pentru dezvoltare cu scopul de a stabili dacă finanţarea pentru sectorul guvernamental
îndeplineşte trei din cele patru criterii de mai jos (conformarea cu un număr mai mic de criterii nu
este acceptabilă):

Utilizarea procedurilor
naţionale de raportare
financiară

1.

Sunt fondurile incluse în bugetul anual aprobat de legislativul ţării? (D/N)

2.

Trec fondurile prin proceduri naţionale de executare a bugetului? (D/N)

3.

Sunt fondurile procesate (de ex. depuse & debursate) prin sistemul trezorieral al
ţării ? (D/N)

4.

NU este necesară deschiderea unor conturi bancare separate pentru fonduri? (D/N).7

Cadrul legislativ, în mod normal, prevede anumite tipuri de rapoarte financiare care urmează a fi
elaborate, precum şi periodicitatea acestora. Utilizarea raportării financiare naţionale înseamnă că
donatorii de cooperare pentru dezvoltare nu impun cerinţe de raportare financiară adiţionale guvernului.
În special, donatorii de cooperare pentru dezvoltare NU cer: i) menţinerea unui sistem contabil separat
pentru a îndeplini condiţiile de raportare ale donatorului de cooperare pentru dezvoltare şi ii) crearea
unui plan de conturi separat pentru înregistrarea utilizării fondurilor donatorului de cooperare pentru
dezvoltare.
Donatorii de cooperare pentru dezvoltare sunt invitaţi să-şi analizeze toate activităţile lor de dezvoltare
cu scopul de a determina ponderea finanţării acordate pentru sectorul guvernamental care îndeplineşte
AMBELE criterii prezentate mai jos (conformarea cu un număr mai mic de criterii nu este acceptabilă):

1. NU este nevoie de menţinerea unui sistem contabil separat pentru a satisface propriile
cerinţe de raportare? (D/N) 8

2. Sunt necesare DOAR rapoartele financiare elaborate în baza aranjamentelor de raportare
financiară ale ţării ? (D/N)

7

Executarea bugetului — Da: nu este necesară deschiderea unor conturi separate. Nu: este necesară deschiderea unor conturi separate.

8

Raportarea financiară — Da: nu este necesar un sistem contabil separat. No: este necesar un sistem contabil separat.
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Utilizarea procedurilor
naţionale de audit

Donatorii de cooperare pentru dezvoltare se bazează pe evaluările de audit efectuate de instituţia
supremă de audit naţională şi pe rapoartele financiare ale guvernului menţionate mai sus.
Utilizarea procedurilor naţionale de audit înseamnă că donatorii de cooperare pentru dezvoltare
nu au cerinţe adiţionale de audit pentru guvern.
Donatorii de cooperare pentru dezvoltare sunt încurajaţi să -şi analizeze toate activităţile
de dezvoltare cu scopul de a determina câtă finanţare de cooperare pe ntru dezvoltare
pentru sectorul guvernamental îndeplineşte AMBELE criterii care urmează 9:

1.

Sunt fondurile supuse auditului de către instituţia supremă de audit? (D/N)

2.

NU solicitaţi în circumstanţe normale aranjamente de audit adiţionale10? (D/N)11

ŞI cel puţin una din cele două criterii de mai jos:

Utilizarea sistemelor
naţionale de procurări

3.

NU solicitaţi introducerea unor standarde de audit diferite de cele adoptate de
instituţia supremă de audit? (D/N) 12

4.

NU solicitaţi instituţiei supreme de audit să-şi modifice ciclul de audit pentru a efectua
auditul fondurilor acordate? (D/N) 13

Donatorii de cooperare pentru dezvoltare utilizează sistemele naţionale de procurări atunci când
fondurile pe care le acordă pentru implementarea proiectelor şi programelor sunt gestionate în
conformitate cu procedurile de procurări naţionale prevăzute în legislaţia generală şi
implementate de guvern. Utilizarea procedurilor naţionale de procurări înseamnă că donatorii de
cooperare pentru dezvoltare nu au cerinţe adiţionale sau speciale faţă de guvern pentru
procurarea lucrărilor, bunurilor şi serviciilor. (În cazul identificării unor neajunsuri în sistemele
naţionale de procurări donatorii de cooperare pentru dezvoltare pot conlucra cu ţara pentru a
îmbunătăţi eficienţa şi transparenţa implementării lor).

9

Notă: în cazul în care resursele de cooperare pentru dezvoltare sînt acordate structurilor parastatale (de exemplu,
întreprinderile publice) şi nu sunt supuse auditului de către instituţia supremă de audit, vor fi luate în calcul următoarele
criterii:

Donatorii de cooperare pentru dezvoltare sunt invitaţi să-şi analizeze toate activităţile de dezvoltare cu scopul de a
determina câtă finanţare de cooperare pentru dezvoltare pentru sectorul guvernamental întruneşte AMBELE criterii de mai
jos:
1. Sunt fondurile acordate supuse procedurilor regulate de audit stabilite pentru auditul structurilor parastatale? (D/N)
2. În circumstanţe normale NU solicitaţi introducerea unor aranjamente de audit adiţionale? (D/N)
ŞI cel puţin unul din cele două criterii:
3. NU solicitaţi standarde de audit diferite de cele adoptate de ţara partener pentru auditul entităţilor parastatale? (D/N)
4. NU solicitaţi o modificare în ciclul auditului instituţiei parastatale pentru auditarea fondurilor acordate? (D/N)
10

Rezervarea dreptului de a efectua un audit excepţional (de ex. la identificarea unor cazuri de fraudă şi corupţie) nu
este inclus în acest criteriu.

11

Da: donatorii nu solicită audituri adiţionale. Nu: donatorii solicită audituri adiţionale.

12

Da: donatorii nu solicită standarde de audit diferite. Nu: donatorii solicită standarde de audit diferite.

13

Da: donatorii nu solicită modificarea ciclului de audit. Nu: donatorii solicită modificarea ciclului de audit.
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OPŢIONAL – INDICATORUL 8 – EGALITATEA DE GEN ŞI ABILITAREA FEMEILOR

Acest indicator măsoară eforturile guvernului de monitorizare şi publicare a resurselor alocate în domeniul egalităţii de
gen, încurajându-le să elaboreze sisteme corespunzătoare de monitorizare şi evidenţă a bugetului şi să se angajeze să
facă informaţia privind resursele alocate în domeniul egalităţii de gen accesibilă pentru public.
Se consideră că o ţară are un sistem necesar pentru a măsura acest indicator când sînt îndeplinite cel puţin două din
cele patru criterii propuse, cel de-al patrulea criteriu fiind obligatoriu (vezi întrebarea Qg13).
UN Women în colaborare cu Reţeaua OCDE-CAD pentru Egalitatea de Gen (GENDERNET) a elaborat o metodologie şi
criterii pentru implementarea acestui indicator global la nivel naţional şi pentru monitorizarea progresului în raport cu
acesta. UN Women planifică să susţină introducerea indicatorului respectiv în 20 ţări14 în 2013 şi în toate cele 65 de
ţări care implementează programele UN-Women până în 2017 în cadrul procesului său de raportare
organizaţional anual. Metodologia respectivă a fost testată în martie-aprilie 2013 în 15 ţări şi este acum disponibilă
pentru toate ţările interesate să aplice acest indicator, în afară de cele 20 de ţări iniţial selectate de UN-Women. Ţările
interesate de introducerea acestui indicator sînt invitate să aplice metodologia dată şi să includă datele în fişele de
ţară.

ÎNTREBĂRILE CARE VOR FI INTEGRATE ÎN PROCESUL DE COLECTARE A DATELOR LA NIVEL NAŢIONAL
 GUVERN
Qg10. Există vreun document oficial al guvernului privind existenţa sistemului de monitorizare a resurselor alocate în
domeniul egalităţii de gen şi abilitării femeilor? (Da/Nu)
Qg11. Sînt resursele alocate în domeniul egalităţii de gen şi abilitării femeilor monitorizate sistematic? (Da/Nu)
Qg12. Este sistemul de monitorizare gestionat şi supravegheat de entitatea guvernamentală responsabilă de cheltuielile
publice la nivel central? (Da/Nu)
Qg13. Este informaţia privind bugetul alocat în domeniul egalităţii de gen accesibilă şi publică (de ex. supusă
supravegherii parlamentare şi examinării de către societatea civilă, prin publicaţii, pagini web sau alte mijloace)?
(Da/Nu)
Adiţional, ţările pot să indice dacă:
utilizează indicatori de gen şi date dezagregate pe gen în luarea deciziilor privind alocarea resurselor la nivel
sectorial şi/sau local/regional;
evaluează cu regularitate impactul resurselor alocate de guvern asupra femeilor şi bărbaţilor.

CALCULAREA INDICATORULUI
La nivel global acest indicator este calculat în modul următor:

Nr ţărilor în curs de dezvoltare ce
întrunesc cel puţin două din 4 criterii
Qg10, Qg11, Qg12, Qg13
Indicator 8 (% ţărilor în curs de dezvoltare)= 100 x
Nr total al ţărilor în curs de dezvoltare ce
participă în procesul de monitorizare globală

Nr total al ţărilor în curs de dezvoltare ce participă

14

Cele 20 de ţări sînt: Bolivia, Camerun, Ecuador, Egipt, Etiopia, Haiti, Honduras, India, Iordan, Kîrgîzstan, Maroc, Mozambic,
Nepal, Nicaragua, Palestina, Peru, Rwanda, Senegal, Ucraina, Tanzania.
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DEF I NI ŢII
Sisteme de monitorizare
a resurselor alocate în
domeniul egalităţii de
gen şi abilitării femeilor

Acestea sînt procesele şi procedurile existente de planificare, aprobare, alocare şi monitorizare a
cheltuielilor publice la nivel naţional şi sectorial menite să asigure că atât femeile, cât şi bărbaţii vor
beneficia de ele în mod egal. Aceste sisteme includ documente de buget, clasificatori, marcatori de gen
şi chiar linii directoare preliminare, stabilite în circulare. Sistemul este supravegheat de un organ
guvernamental, de regulă Ministerul Finanţelor, care ţine cont de impactul de gen al deciziilor bugetare
şi încorporează măsuri de diminuare a impactului negativ asupra egalităţii de gen şi abilitării femeilor.

Resursele alocate în
domeniul egalităţii de
gen şi abilitării femeilor

Resursele alocate pentru egalitatea de gen şi abilitarea femeilor pot fi definite în modul următor:
Resursele alocate la nivel sectorial şi local pentru programe al căror grup ţintă sînt femeile sau
fetele (alocaţii directe).
Resursele alocate la nivel sectorial şi local pentru acțiuni al căror grup ţintă sînt atât femeile, cât
şi bărbaţii, în timp ce egalitatea de gen este un obiectiv specific al acestor acţiuni. De exemplu, o
acţiune care promovează ocuparea în câmpul muncii atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor,
reprezentarea egală la funcţiile de conducere şi remunerarea egală (alocaţii directe).
Resursele alocate la nivel sectorial şi local pentru acţiuni care integrează şi aspecte de gen. De
exemplu, un proiect de infrastructură în care, deşi printre beneficiarii acestuia sînt şi femei,
egalitatea de gen nu este un obiectiv explicit (alocaţii indirecte).

Monitorizate sistematic

„Monitorizate sistematic” înseamnă că un proces de monitorizare există şi are loc cu regularitate. De
exemplu, dacă monitorizarea resurselor bugetare alocate în domeniul egalităţii de gen este oficial
planificată şi efectuată anual de către o instituţie identificabilă sau desemnată, putem spune că
resursele alocate în domeniul egalităţii de gen sînt monitorizate sistematic.
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