
    

CU PRIVIRE LA APROBAREA STRATEGIEI DE REFORMĂ 

A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

----------------------------------------------------------------------- 

 
 

Întru asigurarea execut ării prevederilor Strategiei de Cre ştere Economic ă şi Reducere a 
Sărăciei (2004-2006), aprobat ă prin Legea nr.398-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.44), Programului de activitate a 
Guvernului pe anii 2005 - 2009 „Modernizarea ţării – bun ăstarea poporului”, Planului de 
acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.356 
din 22 aprilie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.65-66, art.412) 
referitoare la reforma sectorului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se aprobă: 
Strategia de reform ă a administra ţiei publice centrale în Republica Moldova, conform 

anexei nr.1; 
Planul de implementare a Strategiei de reform ă a administra ţiei publice centrale în 

Republica Moldova, conform anexei nr.2. 
 
2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale: 
vor include în planurile sale de activitate ac ţiunile necesare pentru realizarea 

prevederilor stipulate în Planul de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei publice 
centrale în Republica Moldova; 

vor întreprinde ac ţiunile ce se impun pentru realizarea Planului de implementare a 
strategiei nominalizate, inclusiv furnizarea informa ţiilor solicitate de persoanele responsabile 
de îndeplinirea acestuia; 

vor prezenta trimestrial Unităţii de coordonare a reformei administra ţiei publice (grupul 
de exper ţi din cadrul Aparatului Guvernului) informa ţia privind executarea Planului de 
implementare a Strategiei de reform ă a administra ţiei publice centrale în Republica Moldova 
(la compartimentul de care sînt responsabile). 

 
3. Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice (grupul de experţi din cadrul 

Aparatului Guvernului): 
va monitoriza realizarea reformei administraţiei publice centrale; 
va acorda asisten ţa metodologică necesară ministerelor şi altor autorităţi administrative 

centrale în procesul realizării reformei; 
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va informa cu regularitate Comisia guvernamental ă pentru reforma administra ţiei 
publice centrale despre mersul realizării reformei. 

 
4. Controlul asupra execut ării prezentei hot ărîri se pune în sarcina doamnei Zinaida 

Greceanîi, prim-viceprim-ministru. 
 

 
 

Prim-ministru      VASILE TARLEV 
 

 
 

Contrasemneaza: 
 

Prim-viceprim-ministru     Zinaida GRECEANII 
 

Ministrul economiei  
şi comerţului       Valeriu LAZAR 
 

Ministrul finanţelor      Mihail POP 
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Anexa nr.1 
la Hotărîrea Guvernului  nr. 1402  

din 30 decembrie 2005 
 

STRATEGIA DE REFORMĂ A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
 

1 INTRODUCERE 
 
Tranziţia la economia de pia ţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi 

alte fenomene care au derulat o dat ă cu ob ţinerea independen ţei Republicii 
Moldova s înt procese care afecteaz ă diverse domenii de activitate ale societ ăţii. 
Funcţionarea statului de drept, edificarea societ ăţii civile, aplicarea mecanismelor 
de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea 
independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În 
condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorit ăţilor administra ţiei publice în raport 
cu societatea şi reforma administra ţiei publice centrale reprezint ă elementul-cheie 
ce ţine de democratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare europeană. 

 
Prin urmare, realizarea reformei în cauz ă este o prioritate major ă pentru 

Guvernul Republicii Moldova, prin care administra ţia publică centrală din ţară ar 
corespunde standardelor europene, ar contribui la satisfacerea necesit ăţilor 
societăţii, inclusiv la ridicarea nivelului de trai al cet ăţenilor, caracteriz îndu-se 
prin transparen ţă, predictibilitate, responsabilitate şi eficien ţă. Rigorile timpului 
impun efectuarea unei reforme profunde, bazate pe analiza minu ţioasă a situa ţiei 
curente, a c ărei reu şită depinde nu numai de voin ţa politic ă a Guvernului, dar 
necesită un efort multidimensional al întregii societăţi. 

 
Strategia de reform ă a administra ţiei publice centrale ( în continuare – 

Strategia RAPC) are drept scop identificarea m ăsurilor pentru asigurarea 
modernizării administra ţiei publice centrale în baza reorganiz ării ministerelor, 
altor autorit ăţi administrative centrale, inclusiv organe şi institu ţii administrative 
autonome (în continuare - AAPC), optimiz ării procesului decizional, îmbunătăţirii 
managementului resurselor umane şi al finanţelor publice.  

 
Reorganizarea administraţiei publice centrale are drept scop: 

• redefinirea func ţiilor şi structurii administra ţiei publice centrale, 
abordîndu-le sistemic în baza criteriilor complementarit ăţii reciproce şi 
eficienţei organizatorice; 

• racordarea structurii actuale a AAPC la obiectivele principalelor 
documente strategice ale statului.  
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Optimizarea procesului decizional prevede: 
• crearea pentru AAPC a unor condi ţii egale de elaborare a politicilor 

sectoriale şi de exercitare eficace a atribuţiilor; 
• asigurarea sincroniz ării activit ăţii AAPC în formularea politicilor 

sectoriale, examinarea minuţioasă a impactului deciziilor şi simplificarea 
procedurii de aprobare a acestora; 

• consolidarea şi extinderea cadrului participativ al societ ăţii în procesul 
decizional. 

 
Perfecţionarea managementului resurselor umane: 

• conduce la asigurarea AAPC cu personal profesionist, bine motivat, 
responsabil şi cu funcţii stabile; 

• oferă posibilit ăţi de dezvoltare profesional ă tuturor func ţionarilor 
publici, asigură selectarea şi promovarea personalului în bază de merit.  

 
Perfecţionarea managementului finan ţelor publice are drept scop  crearea unui 
sistem eficient şi durabil de interac ţiune a procesului de elaborare a politicilor cu 
procesul bugetar. 

 
2 CADRUL CONCEPTUAL AL REFORMEI 

2.1. SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ 
 

În perioada anilor de independen ţă s-au întreprins o serie de ac ţiuni 
concrete de reorganizare a mecanismelor administrative la nivel central, care au 
avut drept obiective optimizarea num ărului de func ţionari publici, ameliorarea 
procesului de selectare a personalului etc., însă marea majoritate a acestora au 
urmărit minimizarea cheltuielilor bugetare, iar motiva ţia principal ă consta în 
barierile existente la achitarea salariilor şi pensiilor func ţionarilor publici. 
Cercetările efectuate în ultimul timp au scos în evidenţă următoarele aspecte: 

§ Din punct de vedere  func ţional şi institu ţional administraţia public ă 
centrală nu s-a adaptat suficient la rigorile impuse de economia de pia ţă; 
abordările strategice în administra ţia public ă central ă s-au redus, în 
special, la elaborarea Cadrului de Cheltuieli pe Termen Mediu. 

§ Deşi elaborarea politicilor sectoriale reprezint ă sarcina principal ă a 
AAPC, eficienţei procesului decizional  nu i s-a acordat aten ţia cuvenită. 
Mecanismul de planificare a activit ăţii func ţionarilor publici, bazat pe 
programe pe termen lung, care ar asigura continuitatea ac ţiunilor, 
necesită perfec ţionare, minimiz înd, astfel, abordarea ad-hoc a 
problemelor. 

§ În contextul managementului resurselor umane,  obiectivele de 
asigurare a unei administr ări eficiente, de elaborare şi promovare a unor 
politici constructive nu se realizeaz ă pe deplin din cauza principiilor şi 
metodelor de selectare, evaluare şi avansare a func ţionarilor publici 
neconforme numitelor obiective. Posibilit ăţile actuale s înt insuficiente 
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pentru utilizarea unor metode moderne de management. Un impact 
negativ asupra eficien ţei activităţii funcţionarilor publici îl are şi nivelul 
scăzut al motiv ării acestora, în special nivelul insuficient al remuner ării 
muncii. 

§ În contextul managementului finan ţelor publice  exist ă o interac ţiune 
insuficientă între procesul de elaborare a politicilor şi procesul bugetar. 

 
Generalizînd cele expuse, situa ţia actuală în administra ţia publică centrală 

poate fi caracterizat ă prin urm ătoarele: exist ă necesitatea de racordare a unor 
prevederi ale cadrului legal existent la principiile acquis-ului comunitar şi de 
introducere a unui mecanism eficient de punere în aplicare a legilor; fluctua ţia 
personalului cauzată de salariile mici în serviciul public; lipsa unui organ central 
care ar elabora şi promova politica de personal în serviciul public; abordarea 
fragmentară a procesului de instruire continu ă a func ţionarilor publici; calitatea şi 
eficienţa sc ăzute ale serviciilor publice; dialogarea insuficient ă cu societatea 
civilă. 

 
2.2. N ECESITATEA EFECTU ĂRII REFORMEI ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 
CENTRALE 

 
Necesitatea efectu ării reformei administra ţiei publice centrale poate fi 

exprimată multidimensional: prin aspecte (i) economice, (ii) sociologice, (iii) 
tehnologice şi (iv) institu ţionale, care, la r îndul lor, se afl ă într-o dinamic ă şi 
interacţiune permanentă. 

(i) Din punctul de vedere al aspectelor economice, dezvoltarea sectorului 
privat şi necesitatea intensific ării parteneriatului dintre sectorul privat şi cel 
public impune noi exigen ţe privind abordarea sistemic ă a proceselor economice 
şi competen ţe mai largi de planificare strategic ă, flexibilitatea, continuitatea şi 
promptitudinea în adoptarea deciziilor de către AAPC. 

(ii) Evolu ţia socială din ultima perioad ă se caracterizeaz ă prin tendin ţe de 
participare mai larg ă a societ ăţii civice la procesul decizional, ceea ce impune 
cerinţe noi faţă de sistemul administrativ privind orientarea social ă şi transparenţa 
deciziilor, predictibilitatea legislativ ă, diversificarea modalit ăţilor de participare, 
presupunînd extinderea în continuare a libert ăţilor democratice şi garantarea 
necondiţionată a drepturilor omului. 

(iii) Din punctul de vedere al avans ării tehnologiilor informa ţionale, în faţa 
AAPC s înt trasate noi obiective în domeniul optimiz ării schimbului 
informaţional, utiliz ării tehnologiilor în scopul garant ării accesului universal la 
resursele şi serviciile informa ţionale, eficientiz ării proceselor de elaborare, 
aprobare şi implementare a deciziilor adoptate. 

(iv) Dezvoltarea rapid ă a proceselor de globalizare şi dinamica evolu ţiei 
economice, sociale şi politice a ţării impune noi condi ţii de armonizare 
instituţională şi func ţională, iar aspira ţiile de integrare european ă a Republicii 
Moldova sporesc importan ţa perfec ţionării configura ţiei structurale a institu ţiilor 
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administrative pentru asigurarea unui dialog constructiv pe plan interna ţional.  
Prin urmare, necesitatea reformei este dictat ă at ît de la factorii interni 

(calitatea insuficientă a managementului în serviciul public, problemele sociale şi 
economice), c ît şi de cei externi (globalizare, dezvoltarea rapid ă a tehnologiilor 
informaţionale, integrarea europeană).  

Pornind de la cele expuse mai sus, Guvernul con ştientizează inevitabilitatea 
reformei şi îşi propune drept scop optimizarea sistemic ă a AAPC, cre înd condiţii 
adecvate pentru perfec ţionarea continu ă a sistemului administrativ în pas cu 
cerinţele impuse de evoluţia în continuare a societăţii. 

 
2.3. P RINCIPIILE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
2.3.1. Tendinţele de reformare a administraţiei publice  

 
 Reforma administra ţiei publice este dictată nu numai de dezvoltarea istoric ă 
a ţării, dar şi de tendin ţele curente europene şi interna ţionale de dezvoltare a 
societăţii. Aceste tendin ţe constituie elemente de baz ă ale globaliz ării şi 
regionalizării. 
 În cadrul reformelor administra ţiei publice în derulare exist ă tendin ţe 
evidente, pe care nu le va ocoli nici Republica Moldova. Ele se refer ă la 
următoarele procese: 

§ O nou ă concepere a pozi ţiei sectorului public în societate şi c ăutarea 
nivelului optim de reglementare a acestuia din punctul de vedere al 
intereselor publice.  

§ Perceperea administraţiei publice drept serviciu pentru populaţie. 
§ Desconcentrarea administrativă şi descentralizarea serviciilor publice. 
§ Descentralizarea fiscală, garant înd nivelul minim standard al serviciilor 

publice. Există tendinţa previziunilor financiare pe perioade medie şi de 
lungă durată. 

§ Intensificarea dialogului între AAPC şi sectorul privat, acordarea mai 
rapidă a serviciilor şi abordarea adecvat ă a problemelor administrative, 
introducerea unor mecanisme noi, mai eficiente, de aplicare a legilor, 
instituirea responsabilit ăţii pentru activitatea ineficient ă a institu ţiilor 
administraţiei publice centrale. 

§ Aplicarea metodelor noi în managementul administra ţiei publice 
centrale. Aceasta se refer ă, în primul r înd, la procesul de adoptare a 
deciziilor, la metodele manageriale şi căile de motivare a func ţionarilor. 
Metodele aplicate în sectorul privat s înt tot mai des utilizate şi în 
sectorul public, de exemplu, studierea necesit ăţilor în garantarea 
serviciilor publice. 

§ Instituirea noilor forme şi metode de control administrativ, precum şi de 
control al activit ăţii autorit ăţilor administra ţiei publice de c ătre 
societatea civilă. 
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§ Implementarea pe larg a tehnologiilor informa ţionale în AAPC, fiind 
unul dintre cele mai importante instrumente în sporirea eficien ţei 
serviciilor publice. 

§ Susţinerea ridic ării nivelului de calificare a func ţionarilor publici prin 
aplicarea criteriilor precise de selectare şi evaluare, prin evaluarea 
permanentă a motiva ţiei acestora în vederea asigur ării stabilit ăţii 
funcţiilor de ţinute şi prin reducerea impactului politic asupra activit ăţii 
funcţionarilor publici. 

 
2.3.2. Principiile reformei administraţiei publice 

 
Principiile şi practicile constructive de guvernare din statele-membre ale 

Uniunii Europene (UE) şi Consiliului Europei (CE), apar ţinînd sistemului 
continental al administra ţiei publice, s înt: încrederea, accesul la informa ţie, 
transparenţa, responsabilitatea, performan ţa, respectarea constr îngerilor bugetare 
şi continuitatea. 

 
Din SCERS şi Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 

„Modernizarea ţării – bun ăstarea poporului” pot fi deduse urm ătoarele principii 
fundamentale ale reformei administraţiei publice: 
§ abordarea unic ă a elementelor reformei func ţionale, structurale şi 

organizatorice a administraţiei publice; 
§ armonizarea standardelor administrării publice cu cele ale UE; 
§ definirea clară a rolului şi func ţiilor de baz ă ale autorit ăţilor administra ţiei 

publice, reducerea num ărului acestora şi a atribu ţiilor ce ţin de 
reglementarea activităţilor antreprenoriale; 

§ excluderea paralelismului şi a dubl ării func ţiilor în activitatea autorit ăţilor 
administraţiei publice, în scopul utiliz ării mai eficiente a resurselor 
financiare şi prestării unor servicii publice de calitate; 

§ utilizarea raţională a resurselor financiare şi îmbunătăţirea managementului 
acestora, prin orientare spre domeniile prioritare; 

§ delegarea rezonabilă autorităţilor administra ţiei publice locale şi sectorului 
privat a împuternicirilor şi obligaţiilor legate de activitatea de asigurare cu 
bunuri şi servicii; 

§ raţionalizarea sistemelor de rapoarte şi management pentru evitarea 
dispersării responsabilităţilor manageriale; 

§ angajarea cadrelor în organele puterii executive pe bază de concurs; 
§ stabilirea unui sistem de salarizare capabil s ă asigure consolidarea 

potenţialului şi ridicarea profesionalismului personalului, prin stabilirea 
unui prag anticorupţional al salarizării funcţionarilor; 

§ separarea func ţiilor de elaborare şi promovare a politicii de func ţiile de 
control şi prestare a serviciilor, acord ării unei aten ţii mai mari activit ăţii de 
bază şi neadmiterii conflictului de interese; 

§ delimitarea funcţiilor politice de cele administrative în AAPC. 
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2.4.  INTERDEPENDENŢA DINTRE REFORMA ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 
CENTRALE ŞI ALTE REFORME ŞI PLANURI RELEVANTE  
 

Strategia RAPC are drept scop propunerea procedeelor şi mecanismelor de 
creare a unei administra ţii publice eficiente, efective şi capabile să elaboreze şi să 
implementeze politicile sectoriale ce corespund obiectivelor statului (cre ştere 
economică durabil ă şi echilibrat ă, iradiere a s ărăciei, sporire a investi ţiilor, 
combatere a corup ţiei, integrare european ă), s ă presteze servicii de calitate 
cetăţenilor. Reformă în cauză interacţionează cu un şir de alte reforme desf ăşurate 
în Moldova. În practică, aceasta înseamnă că implementarea reformei respective 
va contribui la realizarea obiectivelor stipulate în documentele strategice de baz ă 
ale Republicii Moldova: SCERS, Planul de ac ţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană, Programul Na ţional “Satul Moldovenesc”, Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului etc.  
 
Una din reformele cu care interac ţionează reforma administra ţiei publice centrale 
este reforma reglement ării de stat , orientat ă spre înlăturarea barierelor 
administrative artificiale din calea antreprenorilor şi investitorilor, precum sînt: 
§ simplificarea procedurilor de înregistrare a afacerilor şi a celor de obţinere a 

diferitelor autoriza ţii; reducerea num ărului tuturor formelor de control din 
partea statului; 

§ stabilirea tarifelor pentru servicii la nivelul cheltuielilor suportate în 
procesul de acordare a acestora etc. 
În cadrul analizei func ţionale a ministerelor şi altor autorităţi administrative 

centrale, în calitate de precondi ţie iminent ă a reformei administra ţiei publice 
centrale, au fost utilizate rezultatele şi constat ările aplicabile  ale reformei 
regulatorii, unul din obiectivele c ăreia const ă în revizuirea func ţiilor de 
reglementare şi a sistemului de control de stat al activităţii de întreprinzător. 
 Situa ţia la moment se caracterizeaz ă prin faptul că reforma reglementării de 
stat a activit ăţii antreprenoriale, bazat ă pe revizuirea cadrului normativ, nu s-a 
încheiat. Scopul reformei de a reduce de 2-4 ori indicii sumari ai cheltuielilor 
financiare şi de timp pentru efectuarea procedurilor regulatorii încă urmează a fi 
atins o dat ă cu revizuirea legisla ţiei, realizarea reformei administra ţiei publice 
centrale şi atingerea obiectivelor de baz ă ale acesteia. În leg ătură cu aceasta, 
rezultatele analizei func ţionale, efectuate în cadrul reformei administra ţiei publice 
centrale, pot fi utilizate drept baz ă pentru optimizarea în continuare a func ţiei de 
reglemеntare de stat a activit ăţii de întreprinzător, iar unele recomand ări ale 
reformei regulatorii pot contribui la optimizarea structurii func ţionale a AAPC. 

O altă reformă str îns legată de reforma administra ţiei publice centrale este 
continuarea prognoz ării economico-bugetare în temeiul Cadrului de Cheltuieli 
pe Termen Mediu . Acest mecanism este unul fundamental, axat pe asigurarea 
unui management responsabil din punct de vedere bugetar, av înd drept scop 
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sporirea transparen ţei şi eficien ţei cheltuielilor publice, precum şi elaborarea 
programelor sectoriale şi consolidarea func ţiei de control bugetar. Aceste sarcini 
au o interdependen ţă direct ă cu unul din obiectivele Strategiei RAPC - crearea 
unui sistem eficient şi durabil de interac ţiune a procesului de elaborare a 
politicilor sectoriale cu procesul bugetar. 
 

Totodată, obiectivele Strategiei RAPC corespund aspira ţiilor  Republicii 
Moldova de integrare europeană. Procesul de integrare european ă va fi proiritar 
pentru optimizarea institu ţională şi func ţională a structurii administrative 
(centrale) şi pentru dezvoltarea capacit ăţii administra ţiei publice (centrale) pe 
următorii 7 -10 ani. Republica Moldova va trebui s ă creeze structuri capabile s ă 
armonizeze legislaţia naţională cu acquis-ul comunitar – ceea ce, de asemenea, va 
avea impact asupra func ţiilor şi structurii AAPC. În contextul celor expuse se 
impune asigurarea coordon ării activităţilor de reformare a AAPC cu procesul de 
integrare european ă. În special, prezenta Strategie are drept scop sporirea 
capacităţilor administrative ale sistemului existent pentru impulsionarea 
activităţilor de integrare în UE.  
 

3 SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI SUBIECTELE REFORMEI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE  
 

Scopul reformei const ă în instituirea unui sistem modern şi eficient al 
administraţiei publice centrale, în conformitate cu principiile de bun ă guvernare 
din ţările-membre ale UE şi CE. Aceasta presupune  atingerea cu cheltuieli optime 
a unor asemenea performan ţe în administraţia publică centrală, care ar permite s ă 
se ţină cont de interesele şi drepturile cet ăţenilor. Administra ţia publică centrală 
trebuie s ă fie inovativ ă, flexibil ă şi eficient ă, opera ţiunile din cadrul ei s ă fie 
publice şi transparente, iar mecanismul de responsabilitate s ă permit ă ob ţinerea 
imaginii pozitive a acesteia. 

 
Întru atingerea scopului men ţionat şi lu înd în considerare rezultatele 

analizei func ţionale a administra ţiei publice centrale, reforma prevede realizarea 
următoarelor obiective: 

• extinderea capacit ăţii institu ţionale şi func ţionale a administra ţiei publice 
centrale;  

• consolidarea şi perfec ţionarea cadrului legal în domeniul administra ţiei 
publice; 

• optimizarea procesului decizional prin reconfigurarea fluxului 
informaţional, sincronizarea interac ţiunii AAPC, îmbunătăţirea calit ăţii 
deciziilor adoptate, estimarea impactului acestora; 

• îmbunătăţirea managementului resurselor umane în sectorul public, crearea 
unui corp profesionist, compact şi motivat de funcţionari publici; 
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• asigurarea interac ţiunii între procesul de elaborare a politicilor sectoriale şi 
procesul bugetar. 

 
Subiectele vizate de reforma administra ţiei publice centrale  s înt 

ministerele, alte autorit ăţi administrative centrale, inclusiv organe şi institu ţii 
administrative autonome, precum şi serviciile publice desconcentrate ale acestora. 

 
4 COMPONENTELE REFORMEI ADMINISTRA ŢIEI PUBLICE 

CENTRALE  
4.1. REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE  

 
Situaţia actuală 
Analiza funcţională (etapa întîi) a celor 28 de organe centrale de specialitate 

ale administra ţiei publice a demonstrat c ă acestea se ocup ă de elaborarea 
politicilor sectoriale, de promovarea şi coordonarea acestora, precum şi de 
prestarea unor servicii în domeniul vizat.  

Sînt frecvente cazurile c înd AAPC efectueaz ă inspecţii şi controale, în timp 
ce institu ţiile sau uneori întreprinderile de stat (de sub autoritatea ministerelor) 
participă la elaborarea politicilor în anumite domenii. 

Drept rezultat al reorganiz ării unor ministere, anumite func ţii au fost 
transmise altor AAPC f ără careva schimb ări ale proceselor şi sistemului din 
interior. 

Funcţionarii publici s înt sustra şi de la îndeplinirea func ţiilor de baz ă prin 
perfectarea răspunsurilor la un num ăr enorm de peti ţii, care deseori nu corespund 
domeniilor de competenţă ale AAPC în care aceştia activează. 

AAPC sînt antrenate în activitatea de coordonare a activit ăţii întreprinderilor 
de stat, aflate sub autoritatea lor, ceea ce conduce la sustragerea acestora de la 
atare funcţii de bază cum sînt elaborarea politicilor, coordonarea implement ării lor 
şi planificarea strategică în domeniu. 
 
Probleme identificate 

Analiza sistemului existent al administra ţiei publice centrale demonstreaz ă 
existenţa unor deficienţe ce reduc funcţionalitatea acestuia:  

• atribuirea unor func ţii administra ţiei publice centrale a avut, într-o 
anumită măsură, un caracter arbitrar; 

• în cadrul AAPC unele funcţii se dublează; 
• funcţiile exercitate s înt deseori improprii organului central de specialitate. 

Preocupările AAPC într-o mare m ăsură nu s înt axate pe elaborarea 
politicilor, ci pe executarea chestiunilor ad-hoc;  

• AAPC sînt responsabile at ît de elaborarea politicilor în domeniu, c ît şi de 
realizarea  acestora, ceea ce, deseori, provoacă conflicte de interese; 

• în structura actual ă a Executivului central nu exist ă un organ, o  
subdiviziune care s-ar ocupa de administra ţia public ă, de elaborarea şi 
promovarea politicii de cadre în serviciul public; 
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• lipsa coordon ării activit ăţilor între serviciile publice desconcentrate din 
unităţile administrativ-teritoriale (sistem dezintegrat);  

• cadrul legal existent în domeniu este imperfect. Nu exist ă o definire clar ă 
a tipurilor de autorităţi ale administraţiei publice centrale, a modului lor de 
formare, a responsabilit ăţilor respective şi a raporturilor juridice dintre 
acestea. 

 
Obiective 

• Optimizarea instituţională şi funcţională a Executivului central. 
• Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare a 

acestora, inclusiv prin transmiterea func ţiilor executorii structurilor 
subordonate ministerelor. 

• Focusarea organelor centrale de specialitate ale administra ţiei publice 
asupra elaborării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale.  

 
Acţiuni prioritare 
Obiectivele men ţionate vor fi realizate prin implementarea mai multor 

acţiuni, inclusiv: 
• atribuirea clar ă a responsabilit ăţilor şi competen ţelor, evit înd 

ambiguitatea, dublarea şi suprapunerea acestora; 
• efectuarea etapei a II-a a analizei func ţionale a autorit ăţilor 

administraţiei publice la nivel central (pe orizontal ă), precum şi a 
serviciilor publice desconcentrate (pe verticală); 

• instituirea unei funcţii publice care ar asigura func ţionarea mecanismului 
de delimitare a func ţiilor politice de func ţiile administrative o dat ă cu 
modificarea cadrului legislativ în domeniul administraţiei publice; 

• delegarea (transmiterea) func ţiilor improprii AAPC altor entit ăţi 
juridice; 

• desemnarea în cadrul Aparatului Guvernului a unit ăţii de analiz ă şi 
coordonare a politicilor sectoriale, iar în ministere şi alte organe 
administrative centrale - a unităţii de analiză şi planificare strategică; 

• elaborarea propunerilor de creare a unităţii cu atribuţii în serviciul public 
la nivel central; 

• elaborarea propunerilor de creare a institu ţiei de reprezentant al 
Guvernului în teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale. 

 
4.2. CADRUL LEGAL ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE  

 
Situaţia actuală  

Din structura Executivului central al Moldovei fac parte 28 ministere şi alte 
organe administrative centrale, func ţiile lor fiind determinate prin legi şi alte acte 
normative. De exemplu, organizarea şi competen ţele Guvernului  sînt stipulate în 
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Legea nr.64-XII din 31 mai 
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1990 cu privire la Guvern, regulamentele ministerelor şi alte acte normative. 
Reglementările privind elaborarea şi adoptarea actelor normative s înt 

stipulate în Constitu ţie, Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, 
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative şi Legea 
nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 
autorităţi ale administra ţiei publice centrale şi locale, Hot ărîrea Guvernului 
nr.1104 din 28 noiembrie 1997 „Cu privire la modul de efectuare a expertizei 
juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale”. Pe l îngă 
acestea, Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii întru executarea legilor şi 
organizarea activit ăţii sale, inclusiv a celor care reglementeaz ă mecanismul 
aplicării actelor normative. La rîndul lor, AAPC emit, în limitele competenţei, acte 
normative care urmeaz ă a fi în concordan ţă cu legile şi actele normative ale 
Guvernului. 

Ca piloni de baz ă privind reglementarea juridic ă a serviciului public pot fi 
menţionate următoarele acte normative: Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 
mai 1995, Legea nr.1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire 
a gradelor de calificare func ţionarilor publici, Legea salarizării nr.1305-XII din 25 
februarie 1993, Hot ărîrea Guvernului nr.151 din 23 februarie 2001 „Despre 
aprobarea Clasificatorului unic al func ţiilor publice”, Hotărîrea Guvernului nr.192 
din 1 martie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin 
concurs a func ţiilor publice vacante”, Hot ărîrea Guvernului nr.522 din 20 mai 
2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea func ţionarilor 
publici”, Hot ărîrea Guvernului nr.845 din 26 iulie 2004 „Cu privire la 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici” etc.  

Managementul finanţelor publice este reglementat prin Constitu ţie şi Legea 
nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Legea 
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 cu privire la finan ţele publice locale, Legea 
nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigur ări sociale, Legea 
nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 privind m ărimea, modul şi termenele de 
achitare a primelor de asigurare obligatorie de asisten ţă medical ă, Hot ărîrea 
Guvernului nr.1631 din 31 decembrie 2003 „Despre elaborarea Cadrului de 
Cheltuieli pe Termen Mediu şi a proiectului de buget pe anul respectiv”. Guvernul 
a reglementat elaborarea bazei strategice pentru procesul de planificare a 
bugetului, ce are drept scop corelarea aloc ării finanţelor publice cu programele şi 
politicile trasate în cadrul SCERS. 

 
Probleme identificate 
În urma evaluării iniţiale a cadrului juridic existent prin prisma standardelor 

şi principiilor Spaţiului Administrativ European (SAE), se constat ă o conformitate 
parţială a cadrului juridic al administra ţiei publice centrale cu acestea. Se impune 
definirea mecanismelor de implementare a valorilor şi principiilor SAE în 
instituţii şi proceduri administrative. 
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Pentru a respecta în totalitate principiul securităţii juridice, este necesar un 
cadru juridic unificat pentru organizarea activit ăţii administraţiei publice centrale, 
care s ă evite schimb ările arbitrare în administra ţia public ă ghidate de 
consideraţiuni politice. 

În ceea ce prive şte dezvoltarea resurselor umane pentru serviciul public, nu 
s-a reuşit încă să se transforme conform Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 
mai 1995, aparatul administrativ într-un serviciu public profesionist, de carier ă, 
imparţial din punct de vedere politic, axat pe performan ţă şi dedicat prest ării 
serviciilor cetăţenilor. 

Principiul responsabilităţii necesită, printre altele, şi un sistem de 
performanţă în serviciul public. Acesta este un concept nou at ît cu referin ţă la 
Legea cu privire la serviciul public, c ît şi la actele normative relevante (de 
exemplu, Regulamentul cu privire la atestarea func ţionarilor publici). În acela şi 
context al responsabilit ăţii administra ţiei publice, cet ăţenii au dreptul at ît la 
remedii judiciare (Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 
2000), cît şi la extrajudiciare. 

Obiective 
Studierea cadrului juridic în domeniul administra ţiei publice impune 

elaborarea/ajustarea cadrului normativ: 
•  pentru crearea mecanismului de realizare a reformei administra ţiei publice 

centrale şi atingerea rezultatelor scontate ( ţinînd cont de cele mai bune 
practici ale UE, inclusiv cerinţele de aderare la UE); 

• susţinerea implement ării componentelor Strategiei cu privire la 
reorganizare, procesul decizional, managementul resurselor umane şi al 
finanţelor publice; 

• introducerea obligativit ăţii armoniz ării legisla ţiei na ţionale cu acquis-ul 
comunitar. 

 
Acţiuni prioritare 

• Elaborarea proiectului legii privind administra ţia publică centrală. 
• Elaborarea proiectului legii cu privire la serviciul public şi statutul 

funcţionarului public. 
• Elaborarea codului etic al funcţionarilor publici. 
• Modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la 

Guvern. 
• Modificarea regulamentelor de func ţionare a organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 
• Perfecţionarea Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la actele 

legislative şi Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003 cu privire la actele 
normative ale Guvernului şi ale altor autorit ăţi ale administra ţiei publice 
centrale şi locale.  
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4.3. PROCESUL DECIZIONAL  
 
Situaţia actuală 

 Articolul 102 din Constitu ţia Republicii Moldova învesteşte Guvernul cu 
dreptul de a adopta hot ărîri (prin organizarea execut ării legilor), ordonan ţe şi 
dispoziţii.  
 Şedinţele Guvernului s înt publice, fiind prezidate de Prim-ministru sau de 
unul din viceprim-mini ştri. La decizia Prim-ministrului, şedinţele Guvernului pot 
fi închise. La şedinţă participă membrii Guvernului, al ţi conducători ai organelor 
administrative centrale, reprezentan ţi ai Parlamentului şi Pre şedintelui ţării. 
Membrii Guvernului pot înainta propuneri cu privire la examinarea chestiunilor ce 
ţin de competen ţa lor, pot ini ţia elaborarea unor hot ărîri şi ordonan ţe ale 
Guvernului. După şedinţă, Aparatul Guvernului finalizeaz ă proiectele de hot ărîri, 
prezentîndu-le, în decursul următoarelor trei zile lucr ătoare, Prim-ministrului spre 
semnare, dacă nu este prev ăzut altfel. Hot ărîrile de Guvern s înt contrasemnate de 
miniştrii care au obliga ţia punerii acestora în aplicare. Hot ărîrile, ordonan ţele şi 
dispoziţiile Guvernului se public ă în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în 
termen de 10 zile de la data adoptării sau emiterii. 

Hotărîrea Guvernului nr.34 din 17 ianuarie 2001 “Despre aprobarea 
Regulamentului Guvernului Republicii Moldova” stipuleaz ă c ă Guvernul îşi 
planifică în mod strategic activitatea pentru întreaga perioadă de guvernare şi cea 
curentă, în conformitate cu programul s ău de activitate. Problemele men ţionate 
sînt preg ătite de c ătre Aparatul Guvernului în baza propunerilor prezentate de 
către AAPC şi autorităţile administraţiei publice locale, comisiile guvernamentale, 
ONG-uri etc. Aparatul Guvernului monitorizeaz ă implementarea planurilor şi 
programelor de activitate a Guvernului. 

 
Probleme identificate 

• Insuficienţa personalului calificat în ministere la capitolul analiza 
politicilor, planificarea strategic ă şi preg ătirea propunerilor pentru a fi 
înaintate Guvernului spre examinare.  

• Deşi există procedura formală de pregătire a propunerilor spre a fi înaintate 
Guvernului şi un format standard, acestea deseori nu s înt respectate de către 
funcţionarii AAPC. 

• Executorii acord ă o aten ţie mai mare respect ării termenelor - limit ă dec ît 
calităţii, analizei şi scopului final al actului elaborat. 

• În procesul de preg ătire a unor propuneri strategice gradul de consultare cu 
societatea civilă este redus, iar implementarea cu succes a politicilor nu este 
analizată de c ătre societatea civil ă. Practica de publicare a proiectelor 
propunerilor de politici sectoriale spre analiza publicului este incipient ă. 

• Coordonarea dintre ministere în elaborarea actelor normative este sub nivel, 
fiind cauzat ă at ît de problemele ce ţin de capacitate, c ît şi insuficien ţa de 
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timp a personalului, care deseori este supra încărcat cu activit ăţi 
neplanificate (ad-hoc). 

• Implicaţiile financiare aferente politicilor deseori nu s înt calculate (sau s înt 
calculate inadecvat), în particular, procesul de elaborare a politicilor şi cel 
bugetar nu sînt bine corelate. 

• Sistemul de raportare este imperfect. Perioadele de raportare au termene 
restrînse, metodele de evaluare nu s înt standardizate, iar cerin ţele de 
raportare necesită mult timp.  

• Procesul, în ansamblu, se axeaz ă prea mult pe scopurile pe termen scurt şi 
prea puţin pe realizarea obiectivelor pe termen lung. 

• Utilizarea tehnologiilor informa ţionale în scopul eficientiz ării guvern ării 
este în stare incipient ă: lipsesc reglement ările de rigoare, iar baza tehnico-
materială existentă şi cadrele calificate sînt insuficiente. 

 Obiective 

• Sporirea capacităţii de elaborare a documentelor de politici sectoriale, de 
analiză şi monitorizare a implementării acestora în AAPC. 

• Eficientizarea sistemului de planificare şi raportare. 
• Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate. 
• Introducerea, suplimentar la procesul de coordonare a proiectelor, a 

mecanismului de consultanţă între AAPC. 
• Introducerea şi utilizarea tehnologiilor informa ţionale şi 

comunicaţionale. 

Acţiuni prioritare 
 

• Analiza adi ţională şi perfec ţionarea procesului actual de elaborare, 
aprobare, monitorizare şi evaluare a actelor de politici, inclusiv prin 
aplicarea metodelor guvernării electronice. 

• Reglementarea prin metode noi a activit ăţii de secretariat în organele 
AAPC. 

• Simplificarea sistemului curent de raportare, inclusiv prin stabilirea unor 
perioade rezonabile de raportare. 

• Eficientizarea evaluării eventualului impact al proiectelor de acte normative 
şi altor documente. 

• Perfecţionarea procesului de comunicare şi coordonare intra- şi inter- 
ministerial. 

• Achiziţionarea şi instalarea echipamentului şi implementarea programelor 
necesare, precum şi instruirea personalului în utilizarea echipamentului şi 
sistemelor informaţionale. 
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4.4.  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
 

Situaţia actuală 
 

Deşi prin Legea serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995 se prevede o 
entitate public ă responsabil ă de realizarea politicii de cadre în serviciul public, 
actualmente acest organ nu există pe lîngă Guvern. 

În cadrul AAPC serviciile resurse umane, de regul ă, nu s înt autonome; 
specialiştii responsabili de lucrul cu personalul îndeplinesc, de regul ă, doar lucrul 
tehnic. Ca rezultat, func ţiile ce ţin de serviciile resurse umane se îndeplinesc 
parţial, ceea ce nu contribuie la dezvoltarea poten ţialului colectivului de munc ă şi 
au un impact negativ asupra performanţelor organizaţiei. 

Legea serviciului public (alin. (8) art. 14) prevede concret numai 4 categorii 
de func ţionari publici (consilieri, ajutori, func ţionari ai serviciului de pres ă, 
secretari), a c ăror activitate poate înceta în cazul desemn ării în funcţie a unor noi 
conducători. În practic ă, însă, aceast ă situa ţie deseori se soldeaz ă cu schimb ări 
imediate în structurile organizaţionale şi de personal.  

În legisla ţia în vigoare s înt prevăzute 4 modalit ăţi de ocupare a func ţiilor 
publice: angajare, numire, alegere, concurs. Practica a demonstrat c ă concursul şi 
publicitatea s înt aplicate destul de rar. Conform analizei datelor prezentate de 58 
autorităţi publice centrale, pe parcursul anului 2004 au fost încadrate 1722 
persoane, dintre care numai 275 (16%) – pe bază de concurs.  

Pe parcursul ultimilor ani procedura de atestare a func ţionarilor a fost 
organizată, în majoritatea cazurilor, doar pentru a conferi grade de calificare şi, 
prin urmare, nu a fost aplicat ă periodic fiec ărui func ţionar public, pentru a-l 
avansa dintr-un rang în altul. 

Perfecţionarea func ţionarilor publici se efectueaz ă în cadrul Academiei de 
Administrare Public ă pe l îngă Pre şedintele Republicii Moldova, de c ătre 
autorităţile publice, diferite centre de instruire (inclusiv de pe l îngă autorit ăţile 
administraţiei publice), institu ţii de învăţămînt de stat şi private, şcoli de business, 
organizaţii neguvernamentale, programe de asisten ţă tehnic ă a organismelor 
internaţionale. Cu toate acestea, situa ţia şi calitatea în domeniul perfec ţionării 
profesionale continue este nesatisf ăcătoare. Astfel, în anul 2004 au fost încadraţi 
în activit ăţi de instruire doar 20,1% din func ţionarii publici din 58 autorit ăţi 
publice centrale.  

Conform legisla ţiei în vigoare, posibilit ăţile func ţionarilor publici de 
avansare în grad de calificare se limiteaz ă la 3 ranguri a c îte 3 clase fiecare, dintre 
care rangul I se acord ă numai func ţionarilor de conducere de nivel superior 
(conform situaţiei de la 1.07.2005 – 67 persoane din autorităţile publice centrale). 

Sistemul motiva ţional al func ţionarilor publici este imperfect. Nivelul şi 
modul de calculare a salariului nu s înt stimulatorii şi doar 11% din func ţionari 
consideră că salariul constituie venitul de bază. 
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Probleme identificate 
 

Analiza factorilor care afecteaz ă procesul de democratizare şi consolidare a 
serviciului public din Republica Moldova eviden ţiază urm ătoarele problemele 
existente în sistemul de gestionare a resurselor umane: 
 
• Activitatea unuia dintre cei mai importan ţi factori ai procesului de introducere 

în autorităţile administraţiei publice a unor proceduri mai moderne de lucru cu 
personalul - serviciul resurse umane - nu este organizată la nivelul cuvenit. 

• Starea de instabilitate în func ţie a func ţionarilor publici , c înd personalul din 
AAPC se află într-o permanentă stare stresantă, de incertitudine, în aşteptarea 
unei eventuale concedieri, fapt care conduce la apari ţia neîncrederii oamenilor 
în ziua de m îine, la demotivarea lor, la sc ăderea productivit ăţii şi calit ăţii 
lucrului efectuat.  

• Sistemul existent de recrutare şi selectare  nu asigur ă pe deplin realizarea 
dreptului cetăţenilor la ocuparea func ţiilor publice, a dreptului func ţionarilor 
publici la promovare, respectarea principiului oportunit ăţilor egale pentru 
femei şi bărbaţi la numirea persoanelor în posturile de conducere; nu poate 
asigura autorităţile publice cu oameni competenţi. 

• Evaluarea activităţii func ţionarilor publici, practicat ă în prezent prin metoda 
atestării o dat ă în trei ani, nu contribuie la depistarea la timp şi obiectivă a 
punctelor forte şi slabe ale activit ăţii func ţionarilor publici, nu permite 
efectuarea unor interven ţii la moment şi, ca rezultat, nu favorizeaz ă 
ameliorarea activităţii serviciului public în totalitate. 

• Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din AAPC are un caracter 
ocazional, în cele mai multe cazuri programele de instruire  nu con ţin 
obiective corespunz ătoare necesit ăţilor reale de instruire. Finan ţarea 
procesului de dezvoltare profesională a funcţionarilor public este insuficientă. 

• Posibilităţile func ţionarilor publici de a face carier ă s înt reduse:  nu exist ă 
corelare între nivelul preg ătirii profesionale, rezultatele activit ăţii 
funcţionarilor şi gradul de calificare, ceea ce conduce la reducerea interesului 
faţă de muncă, la scăderea creativităţii, la imposibilitatea de a avansa, la lipsa 
motivaţiei func ţionarilor publici pentru ob ţinerea unor performan ţe  de 
serviciu. 

• În prezent, serviciul public din Republica Moldova nu dispune de un sistem 
informaţional de gestionare a resurselor umane,  utilizarea c ăruia ar putea s ă 
ofere informa ţii operative şi de bun ă calitate pentru decizii manageriale 
adecvate referitoare la personal, cum ar fi: reparti ţia conform statelor de 
personal, evaluarea în bază de merit, promovarea în funcţie etc. 

 
Sistemul de salarizare  existent pentru funcţionarii publici este, în cea mai mare 
parte, lipsit de flexibilitate, stabilind condi ţii şi restric ţii dure condi ţionate de 
funcţia de ţinută; este lipsit de transparen ţă, iar multitudinea de sporuri, 
adaosuri, suplimente diminueaz ă semnificativ esen ţa stimulatorie a acestor 
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plăţi; nu favorizeaz ă atragerea în serviciu a cadrelor tinere, cu o preg ătire 
modernă; nu ţine cont de performan ţele profesionale individuale; diferen ţierea 
salariului între funcţii cu responsabilităţi diferite este neesenţială. 

 
Obiective  
Pentru crearea unui corp de func ţionari publici profesionist, responsabil, 

imparţial, onest, stabil şi eficient, accesibil pentru cet ăţeni, se impune 
realizarea următoarelor obiective: 

• optimizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;  
• îmbunătăţirea procedurilor existente privind managementul resurselor 

umane; 
• formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti; 
• perfecţionarea sistemului de motivare (financiar ă şi nonfinanciar ă) a 

funcţionarilor publici. 
 

Acţiuni prioritare 
 
Întru realizarea obiectivelor men ţionate, urmează a fi întreprinse un şir de 

acţiuni, inclusiv: 
 
• Instituirea şi abilitarea unei unit ăţi cu atribu ţii în serviciul public la nivel 
central cu următoarele responsabilităţi: 
§ elaborarea şi promovarea politicilor şi strategiilor în domeniul 
managementului resurselor umane; 
§ elaborarea regulamentelor, îndrumarelor privind practicile de 
personal; 
§ acordarea de consultan ţă/asistenţă ministerelor în implementarea 
noilor proceduri de personal; 
§ administrarea sistemului informa ţional computerizat în domeniul 
resurselor umane din serviciul public. 

• Majorarea capacit ăţii ministerelor, a serviciilor resurse umane de a 
implementa proceduri moderne de lucru cu personalul. 

• Desemnarea în organele centrale de specialitate ale administra ţiei publice a 
persoanelor în func ţii publice, în bază de merit, care ar asigura func ţionarea 
mecanismului de delimitare a func ţiilor politice de func ţiile administrative, ar 
fi responsabile de managementul general din ministere, inclusiv de cel al 
resurselor umane. 

• Crearea şi administrarea sistemului informa ţional  privind managementul 
personalului din serviciul public, inclusiv a Registrului resurselor umane din 
administraţia public ă, care va  contribui la îmbunătăţirea calit ăţii deciziilor 
privind personalul etc. 
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• Elaborarea îndrumarelor practice privind procedurile de recrutare şi 
selectare, promovare în baz ă de merit; privind evaluarea activit ăţii 
funcţionarilor publici. 

• Elaborarea metodologiei ce ţine de carier ă, de conferire a gradelor de 
calificare. 

• Elaborarea şi implementarea programelor de instruire (conforme 
necesităţilor de instruire) a diferitelor categorii de conduc ători şi func ţionari 
publici. 

• Elaborarea de c ătre diferi ţi prestatori servicii de instruire în domeniu a 
mecanismului de coordonare a procesului de instruire a personalului din 
serviciul public. 

• Extinderea capacit ăţii Academiei de Administrare Public ă pe l îngă 
Preşedintele Republicii Moldova de realizare a activit ăţilor de instruire, 
cercetare şi consultanţă. 

• Elaborarea unui ghid privind stimularea nonfinanciar ă (oportunit ăţi de 
instruire, promovare, dezvoltarea carierei etc.) a func ţionarilor publici. 

• Perfecţionarea sistemului de motivare, inclusiv a celui de salarizare a 
funcţionarilor publici. 

 
4.5. MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE 

 
În vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite pentru cre şterea economic ă 

durabilă continu ă, Guvernul, printre alte obiective, urm ăreşte şi îmbunătăţirea 
calităţii a gestionării resurselor financiare ale statului.  
 

Situaţia actuală 
 

Sistemul managementului finan ţelor publice define şte modalitatea prin care 
resursele sînt alocate şi administrate pentru a asigura respectarea disciplinii fiscale 
şi a priorităţilor strategice, precum şi utilizarea eficientă a banilor: 

§ respectarea disciplinei bugetare: men ţinerea cheltuielilor în limitele 
bugetare; 

§ promovarea priorit ăţilor strategice: alocarea şi utilizarea resurselor în 
domeniile care contribuie în cea mai mare m ăsură la realizarea 
obiectivelor guvernamentale (leg ătura între procesul bugetar, Cadrul de 
Cheltuieli pe Termen Mediu şi programele naţionale); 

§ valorificarea fondurilor: utilizarea resurselor în mod eficient (rezultate 
relativ înalte la costuri relativ sc ăzute) şi efectiv (ob ţinerea rezultatelor 
scontate) în cadrul implement ării priorit ăţilor strategice (cum este 
prevăzut în SCERS, spre exemplu). 

 
În domeniul managementului finan ţelor publice, autorit ăţile Republicii 

Moldova au înregistrat deja anumite succese: 



 20 

§ a fost elaborată strategia general ă pentru îmbunătăţirea managementului 
finanţelor publice; 

§ a fost creat sistemul trezorerial de stat cu 39 oficii teritoriale; 
§ a fost instituită funcţia de management al datoriei publice; 
§ a fost introdus mecanismul de planificare strategic ă prin Cadrul de 

Cheltuieli pe Termen Mediu; 
§ se implementeaz ă sisteme informa ţionale de baz ă pentru executarea 

bugetului; 
§ au fost descentralizate func ţiile de achizi ţionare şi majorate capacit ăţile 

ministerelor, serviciilor şi agenţiilor în domeniul achiziţiilor publice. 
 
Totodată, perfec ţionarea domeniului respectiv este prev ăzută în cadrul  

Proiectului „Managementul Finan ţelor Publice”,  care este sus ţinut de Banca 
Mondială, Agen ţia Suedez ă pentru Dezvoltare Interna ţională (SIDA), Guvernul 
Olandei şi se axeaz ă pe reformele în derulare în domeniul managementului 
finanţelor publice. Proiectul îşi va desf ăşura activităţile în perioada 2006-2009 şi 
va cuprinde următoarele componente: 

§ planificarea şi executarea bugetului (metodologii şi sisteme 
informaţionale). 

§ control şi audit intern. 
§ capacitatea de instruire în managementul financiar şi şcolarizarea. 

 
Probleme identificate  
Drept factori care împiedică managementul eficient şi transparent al 

cheltuielilor publice în Republica Moldova pot fi calificaţi următorii: 
§ coordonare politică insuficientă şi deficienţe în stabilirea priorităţilor; 
§ capacităţi reduse de elaborare a programelor în cadrul ministerelor de 

forţă; 
§ prognozarea, estimarea şi evaluarea inadecvat ă a resurselor financiare 

necesare pentru realizarea unor decizii; 
§ neluarea în considerare a restric ţiilor bugetare în procesul de adoptare a 

deciziilor. 
 

Obiectivul 
Cu toate c ă majoritatea ac ţiunilor de îmbunătăţire a managementului 

finanţelor publice vor fi realizate în cadrul proiectului nominalizat, obiectivul în 
cadrul reformei administra ţiei publice centrale îl constituie crearea unui sistem 
eficient şi durabil de interac ţiune a procesului de elaborare a politicilor sectoriale 
cu procesul bugetar.  

 
Acţiuni prioritare 
Acţiunile prioritare se vor axa pe: 
§ introducerea practicii de raportare anual ă despre realizarea 

obiectivelor programelor sectoriale şi eficien ţa utiliz ării resurselor 
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financiare;  
§ sporirea capacit ăţilor subdiviziunilor cu atribu ţii de planificare 

strategică şi celor de planificare bugetar ă din AAPC de a analiza 
diferite op ţiuni de perspectiv ă şi a evalua impactul acestora, inclusiv 
costurile; 

§ introducerea sistemului de evaluare a performan ţelor AAPC în raport 
cu mărimea resurselor financiare alocate. 
 

5 PROCESUL DE PARTICIPARE ŞI MEDIATIZARE 
 

Experienţa mai multor ţări demonstrează că reformele administra ţiei publice 
sînt mai eficiente în cazul în care s înt înţelese şi susţinute atît de către funcţionarii 
publici implicaţi în acest proces, c ît şi de cetăţenii şi companiile care vor beneficia 
în urma reformelor. Comunicarea profesionist ă, bine planificat ă reduce riscurile şi 
creează mediul care asigură succesul reformei, pregătind părţile participante pentru 
schimbări, dezvolt înd şi men ţinînd consensul între p ărţile participante de toate 
nivelurile, atît din cadrul, cît şi din afara Guvernului.   
 
Situaţia actuală 

Procesul de comunicare este în curs de desf ăşurare. Dialogul cu p ărţile 
participante la reforma administra ţiei publice centrale în procesul de elaborare a 
Strategiei s-a realizat prin următoarele acţiuni: 
 
• toate ministerele au contribuit cu informa ţii şi idei pentru analiza structurilor şi 

proceselor de luare a deciziilor;   
• aproximativ 500 de func ţionari publici şi-au expus opiniile referitor la practicile 

de gestionare a resurselor umane şi familiarizarea lor cu principiile reformei 
prin intermediul unui chestionar confiden ţial (circa 2/3 din func ţionari publici 
şi-au exprimat dorin ţa de a participa şi a contribui cu idei la realizarea 
reformei); 

• donatorii străini au fost consulta ţi în cadrul procesului de elaborare a prezentei 
Strategii. Unitatea de coordonare a reformei administra ţiei publice (grupul de 
experţi din cadrul Aparatului Guvernului) va solicita în continuare opiniile 
instituţiilor vizate pe parcursul implementării reformei. 

 
Probleme identificate 
• teamă şi nesiguran ţă printre personalul r ămas, diminu înd astfel succesul 

reformei; 

•  metode insuficiente de informare a p ărţilor participante cu scopul principal, 
obiectivele, beneficiile şi perioada de realizare a reformei; 

• grad sc ăzut de implicare a societ ăţii civile în procesul de elaborare şi 
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mediatizare. 
 
Obiectivul  

Pentru ca reforma administra ţiei publice centrale s ă se realizeze cu succes, 
părţile participante trebuie s ă cunoasc ă, s ă înţeleagă, s ă sus ţină şi s ă contribuie 
activ la implementarea prevederilor prezentei Strategii pe parcursul întregii 
perioade, prin consolidarea dialogului cu factorii interesa ţi: func ţionarii publici, 
comunitatea donatorilor, sectorul privat, societatea civil ă şi cu sus ţinerea 
participanţilor la implementarea şi monitorizarea reformei. 

 
Acţiuni prioritare 

• Crearea, lansarea şi actualizarea permanent ă a unei pagini web interactive 
care va reflecta activit ăţile din cadrul reformei administra ţiei publice 
centrale. 

• Iniţierea şi men ţinerea unui dialog cu factorii interesa ţi prin publicarea şi 
distribuirea materialelor informative.  

• Organizarea şi desf ăşurarea atelierelor, seminarelor, meselor rotunde cu 
participarea reprezentanţilor factorilor interesaţi. 

• Informarea continu ă a comunit ăţii donatorilor şi desf ăşurarea întîlnirilor 
regulate cu reprezentan ţii acestora în vederea discut ării progreselor 
înregistrate şi determinării acţiunilor necesare în vederea realiz ării reformei 
administraţiei publice centrale. 

• Menţinerea unui dialog activ al Unit ăţii de coordonare a reformei 
administraţiei publice din cadrul Aparatului Guvernului cu mass-media.  

• Efectuarea unui studiu permanent în vederea monitoriz ării progresului şi 
planificării ac ţiunilor ulterioare de participare şi mediatizare aferente 
reformei administraţiei publice centrale. 
 

6 REZULTATELE SCONTATE ALE REFORMEI ADMINISTRA ŢIEI 
PUBLICE CENTRALE 
§ Competenţele, func ţiile şi structura organizatoric ă a organelor administra ţiei 

publice centrale de specialitate vor fi orientate şi focusate mai mult asupra 
realizării priorit ăţilor Guvernului, expuse în documentele strategice de baz ă 
(Programul de activitate a Guvernului „Modernizarea ţării – bun ăstarea 
poporului”, SCERS, Planul de ac ţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană etc). Urmeaz ă a fi consolidate capacit ăţile structurilor Guvernului 
responsabile de realizarea acestor sarcini. 
 

§ Activitatea şi resursele Guvernului şi ministerelor se vor direc ţiona 
preponderent spre elaborarea politicilor de rigoare, monitorizare şi control, 
precum şi delegarea func ţiilor de implementare a politicilor sectoriale, precum 
şi celor ce ţin de  micromanagement altor entităţi juridice.  
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§ Majoritatea institu ţiilor (servicii, birouri, agen ţii), care în prezent se 

subordonează nemijlocit Guvernului, vor fi plasate sub autoritatea ministerelor 
sau vor fi reorganizate, ţinînd cont de rezultatele aplicabile ale analizei 
funcţionale. 
 

§ Cazurile de dublare a func ţiilor vor fi lichidate, asigur înd, totodată, colaborarea 
mai multor ministere în domeniile prioritare ale Guvernului. 

 
§ Funcţiile regulatorii vor fi separate de funcţiile de prestare servicii. 

 
§ Va fi adoptat şi implementat un cadru legal corespunz ător, care va defini clar 

tipologia AAPC, competenţele de bază ale acestora şi relaţiile reciproce în ceea 
ce priveşte monitorizarea, controlul şi aranjamentele clare de raportare. 
 

§ Va fi aplicat un mecanism unic pentru coordonarea tuturor activit ăţilor ce ţin 
de integrarea european ă, inclusiv pentru ajustarea cadrului legal existent la 
acquis-ul comunitar. 

 
§ Implementarea noii politici de personal va avea un impact considerabil asupra 

întregii activităţi a serviciului public prin: 
• crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti;  
• obţinerea stabilităţii şi loialităţii funcţionarilor publici;  
• asigurarea transparen ţei serviciului public în scopul conlucr ării cu 

societatea civilă şi consolidării statului. 
§ Executarea cheltuielilor conform bugetului aprobat. 

 
7 EVENTUALELE RISCURI LA IMPLEMENTAREA REFORMEI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

 
Un risc important în realizarea reformei administra ţiei publice centrale este 

împovărarea cu sarcini cotidiene, rămînînd astfel puţin timp pentru căutarea de noi 
căi de soluţionarea disfuncţionalităţilor apărute. 

În consecin ţă, pentru ca reforma administra ţiei publice centrale s ă se 
încununeze cu succes, este necesar ca un num ăr mare de grupuri- ţintă ( în 
particular persoane-cheie de la nivelurile de conducere şi decizional) s ă acorde 
sprijinul şi să-şi asume angajamentul în recunoaşterea necesităţii schimbărilor şi în 
implementarea rezultatelor acestor schimbări. 

Pe baza modelului dezvolt ării integrate a organiza ţiilor, se pot identifica 
patru factori de blocaj în implementarea prezentei Strategii: strategici 
(complexitatea decizional ă), structurali (birocra ţia specific ă oric ărui sistem, 
mijloace umane şi financiare limitate, dimensiuni şi complexitate), culturali 
(teama de risc, tradiţia „continuităţii”, schimbarea mentalităţii) şi comportamentali 
(absenţa stimulentelor individuale, ne înţelegerea obiectivelor finale, demotivare şi 
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frustrări, comportamentele de aşteptare). 
Există, desigur, şi anumite riscuri, care, eventual, pot împiedica realizarea 

scopurilor propuse sau diminua efectele prevăzute şi anume: 
• Funcţionarii publici se opun reformei. 
• Guvernul şi administra ţia public ă nu posed ă experien ţă în domeniul 

reformei administraţiei publice centrale. 
• Insuficienţa mijloacelor financiare pentru implementarea reformelor. 
• Mediul economic şi social schimbător necesită răspunsuri noi. 
• Deciziile complicate cu privire la legisla ţie şi politici se aprob ă prea 

încet. 
• Funcţionarii publici din AAPC sînt sustraşi de activităţile “ad hoc”. 
• Reforma administra ţiei publice centrale este fragmentat ă pentru a se 

conforma cu programele separate ale donatorilor. 
 
Măsurile de minimizare a riscurilor: 
• Acordarea de consultaţii funcţionarilor publici în domeniul planificării şi 

implementării reformelor;  identificarea “liderilor schimb ării” în cadrul 
serviciului public; Prim-ministrul, Guvernul şi func ţionarii publici (top 
managerii) vor asigura conducerea eficient ă a reformei; atingerea unui 
grad înalt de participare a societăţii civile în monitorizarea reformelor. 

• Implementarea unui program de majorare a capacit ăţii pentru Guvern şi 
pentru func ţionarii publici antrena ţi în conducerea reformelor; exper ţii 
străini vor acorda sus ţinere în majorarea capacit ăţii şi recomand ări 
privind implementarea reformelor. 

• Calitatea programului privind reforma administra ţiei publice centrale 
inspiră încrederea donatorilor în susţinerea financiară a acestuia. 

• Asigurarea flexibilit ăţii în procesul reformei administra ţiei publice 
centrale; interac ţiunea Guvernului cu societatea civil ă privind 
constatarea de modificare a necesităţilor. 

• Consolidarea structurilor centrale, capacit ăţilor şi proceselor de 
elaborare a politicilor şi legisla ţiei în domeniul vizat; acordarea 
suportului părţilor participante pentru reformă, începînd cu ministerele şi 
organele administrative autonome. 

• Susţinerea reformei folosind drept temelie func ţionarii publici 
profesionişti, care reprezint ă “liderii schimb ării”; societatea civil ă va fi 
antrenată în analiza progresului şi ajustarea vectorului reformei la 
realităţile existente. 

• Colaborarea cu donatorii în vederea sus ţinerii multi-donor pentru toate 
sectoarele în baza programului propriu al Guvernului. 

 
Majoritatea riscurilor s înt condi ţionate de lipsa experien ţei în promovarea 

unei politici administrative clar orientate, ceea ce necesit ă nu doar profesionalism, 
instituţii şi mecanisme adecvate de promovare a acesteia, corectare în baza 
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monitorizării, dar şi capacitate de a supune toate ac ţiunile şi hot ărîrile unor 
obiective şi priorit ăţi stabilite. De aceea, implementarea prezentei Strategii se 
poate solda cu succes doar în cazul modificării radicale a sistemului de gestionare 
a administraţiei publice centrale şi a tuturor verigilor acesteia. 
 

8 MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PREZENTEI STRATEGII  
 

Planul de implementare a reformei administra ţiei publice centrale reprezintă 
unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului de reform ă, în el fiind 
incluse toate componentele acesteia, cu obiectivele specifice, ac ţiunile 
preconizate, termenele de executare şi responsabilii de realizare. 

Planul de implementare insereaz ă acţiuni pe etape, care cuprind o perioad ă 
de pînă la 3 ani. Planul nominalizat reprezint ă un program flexibil care va evolua 
în func ţie de schimbarea circumstan ţelor şi de problemele ce vor ap ărea în 
procesul implementării reformei. Unitatea de coordonare a reformei administra ţiei 
publice va preg ăti, în colaborare cu institu ţiile responsabile de implementare, un 
plan anual de implementare detaliat la începutul anului 2007 şi 2008. Ministerele 
şi alte autorit ăţi administrative centrale vor elabora planurile de ac ţiuni proprii, 
convenite cu Unitatea de coordonare a reformei administra ţiei publice şi cu 
Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale. 

Unitatea de coordonare a reformei administra ţiei publice:  
va monitoriza desf ăşurarea reformei şi acorda recomand ări ministerelor în 

vederea realiz ării eficiente a Planului de implementare a reformei administra ţiei 
publice centrale; 

va coordona ajutorul acordat de donatori pe întreaga perioad ă de 
implementare a reformei administra ţiei publice centrale, inclusiv managementul 
mijloacelor financiare ale donatorilor (Fond fiduciar);  

va desf ăşura alte activit ăţi în conformitate cu principiile şi obiectivele 
reformei administraţiei publice centrale. 

Ministerele şi alte organe administrative centrale, responsabile de 
implementarea ac ţiunilor reformei, vor prezenta cu regularitate rapoarte Unit ăţii 
de coordonare a reformei administra ţiei publice centrale, relat înd succesele 
înregistrate şi explicînd neîndeplinirea unor acţiuni trasate.  

Monitorizarea permanent ă a procesului de realizare a reformei va fi 
efectuată de Comitetul de supraveghere, format din reprezentan ţi ai Parlamentului, 
Preşedinţiei, Guvernului , comunit ăţii donatorilor şi societ ăţii civile în vederea 
identificării succeselor înregistrate şi ac ţiunilor schi ţate, precum şi în scopul 
asigurării comunicării şi coordonării acţiunilor între factorii interesaţi.  

În baza concluziilor şi recomand ărilor Comitetului de supraveghere, 
Unitatea de coordonare a reformei administra ţiei publice va prezenta rapoarte 
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sistematice Comisiei guvernamentale pentru reforma administra ţiei publice 
centrale, care vor include şi solu ţii privind înlăturarea neajunsurilor depistate. 
Comisia se va întruni regulat pentru a analiza succesele înregistrate în realizarea 
acţiunilor prioritare.  

Guvernul va prezenta un raport anual în Parlament şi Pre şedinţie, cu 
expunerea realizărilor şi sarcinilor de perspectivă. 

Acoperirea financiară a costurilor de implementare a reformei administra ţiei 
publice centrale în Moldova se va efectua din bugetul de stat şi din resursele 
financiare ale donatorilor. 

În procesul implement ării reformei pot fi folosite diverse mecanisme de 
utilizare a asisten ţei financiare şi tehnice a donatorilor: Fondul fiduciar, metoda 
suportului bugetar (SWAp), în funcţie de necesităţile Guvernului.  


