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Guvernul a lansat procesul de reformare a adminis-
traţiei publice în Republica Moldova. În acest sens a 
fost aprobată Strategia privind reforma administraţiei 
publice pentru anii 2016-2020, care include un Plan 
de acțiuni pe anii 2016-2018. Această Strategie ur-
mează a fi implementată în cîteva etape, se referă la 
administrația publică centrală și administrația publică 
locală, fiind vizate cinci dimensiuni ale administraţiei 
publice, şi anume: creşterea responsabilităţii admi-
nistrației publice; eficientizarea procesului de elabo-
rare şi coordonare a politicilor publice; modernizarea 
serviciilor publice; îmbunătățirea managementului 
finanţelor publice; modernizarea serviciului public şi 
resurselor umane.

Reformarea administraţiei publice este un proces 
complex și foarte important pentru dezvoltarea sus-
tenabilă şi durabilă a Republicii Moldova. O adminis-
trație publică funcțională și profesionistă reprezintă 
o precondiție pentru o guvernare eficientă, demo-
cratică, transparentă și responsabilă. Edificarea unei 
astfel de administrații publice moderne depinde de 
succesul reformei administrației publice în Republica 
Moldova. Rezultatele reformei trebuie să ducă la ridi-
carea calității serviciilor publice prestate cetățenilor, 
transparentizarea activităţii instituţiilor de stat, redu-
cerea birocraţiei şi corupției în administrația publică, 
precum și la stimularea competitivității și dezvoltarea 
țării.

Realizarea acțiunilor cuprinse în Strategie și impactul 
acestora sînt pe larg discutate și analizate în spa-
țiul public. În prezent este în curs de desfășurare re-
structurarea Guvernului și optimizarea numărului de 
ministere și autorități publice. Totodată au loc concur-
surile pentru ocuparea funcțiilor de Secretari generali 
de stat, Secretari de stat și personalului în ministere.

În continuare, planurile Guvernului în anul 2018 sînt 
îndreptate spre pregătirea reformei administrativ- 

teritoriale, care presupune reducerea numărului ad-
ministrațiilor unităților administrativ teritoriale de nive-
lul I, prin asocierea și comasarea acestora. Acest su-
biect necesită o abordare multidimensională, analize 
aprofundate, inclusiv experiența altor țări în acest do-
meniu, și dialog cu reprezentanții autorităților publice 
locale, experți, alte părți interesate. Or, o astfel de 
reformă la nivel local va avea un impact major asupra 
tuturor locuitorilor comunităților locale. Aici trebuie de 
ținut cont și de necesitatea primordială de a efectua 
descentralizarea competențelor și serviciilor, descen-
tralizarea financiară și patrimonială, fapt ce va duce 
la creșterea capacităților unităților administrativ teri-
toriale. 

Realizarea cu succes a reformei administrației publi-
ce atît la nivel central, cît și la nivel local, depinde și 
este conexă cu alte reforme, care trebuie implemen-
tate în Republica Moldova, precum Reforma de mo-
dernizare a serviciilor publice sau Strategia națională 
de descentralizare. Totodată, reforma administraţiei 
publice este prevăzută şi în Agenda de Asociere a 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și este 
fundamentală pentru procesul de integrare în Uniu-
nea Europeană. 

Tot procesul de reformare a administrației publice 
necesită a fi unul transparent și participativ, în care 
toate acțiunile și inițiativele urmează a fi consultate 
public, iar deciziile aduse la cunoștința cetățenilor.

Prezentul raport are ca scop principal monitorizarea 
implementării reformei administrației publice, enume-
rarea pașilor efectuați de Guvern pentru realizarea 
reformei, analiza impactului și eficienței măsurilor 
întreprinse, identificarea lacunelor și omisiunilor în 
procesul de implementare a reformei, precum și for-
mularea recomandărilor pentru realizarea cu succes 
a reformei administrației publice.

Sumar executiv
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Reforma administraţiei publice este o prioritate stra-
tegică a Guvernului, fiind prevăzută în mai multe 
documente de politici naționale. Realizarea reformei 
administrației publice este un obiectiv inclus în capi-
tolul VII ”Buna Guvernare” din Programul de activita-
te al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018, fiind 
dezvoltat în Planul de acţiuni al Guvernului pentru 
anii 2016-20181.

Republica Moldova a adoptat mai multe strategii și 
documente de politici privind reformarea administrați-
ei publice centrale și locale, precum și modernizarea 
serviciilor publice. Aici notăm: Strategia privind re-
forma administraţiei publice pentru anii 2016-20202, 
Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 pentru implemen-
tarea Strategiei privind reforma administrației publice 
pentru anii 2016-20203, Planul de acțiuni privind re-
forma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 
2017-20214, Strategia naţională de descentralizare 
şi Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de descentralizare pentru anii 2012–20185. 

Tot aici, notăm angajamentele Republicii Moldova 
potrivit documentelor internaționale și anume Reco-
mandarea 322 (2012) Congresului Autorităților Lo-
cale și Regionale al Consiliului Europei și Foaia de 
parcurs în vederea realizării Recomandării 322, sem-
nată între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul 
Europei la 08.07.2016. 

Reforma administraţiei publice este importantă și 
prin prisma procesului de integrare europeană, fiind 
conexă cu multe alte reforme, care trebuie să fie re-
alizate în Republica Moldova. În rezultatul încheierii 
Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană6, a fost asumat angajamentul de revizuire 
a legislației naționale pentru a o aduce în concordan-
ță cu cea a Uniunii Europene. În acest sens, la soli-
citarea partenerilor de dezvoltare, Guvernul a apro-

1 Hotărîrea Guvernului nr.890 din 20 iulie 2016
2 Hotărîrea Guvernului nr.911 din 25.07.2016
3 Hotărîrea Guvernului nr.1351 din 15.12.2016
4 Hotărîrea Guvernului nr.966 din 09.08.2016
5 Legea nr.68 din 5.04.2012, modificată prin legea nr.168 din 

15.07.2016
6 Legea nr.112 din 2.07.2014

bat Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 
Europeană în perioada 2014-20167. După ce Planul 
național a fost examinat în Parlament, acesta a deve-
nit un program legislativ pentru anii 2015-2016, fiind 
aprobat prin hotărîre de Parlament8. În continuare, 
pentru anul 2017, a fost aprobat Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 
Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 
2017–20199, iar Legislativul a aprobat prin hotărîre 
un program legislativ separat10. Astfel, este imperios 
necesar de a edifica o administrație publică naționa-
lă cu capacitatea de a transpune și implementa în 
mod efectiv acquis-ul comunitar, precum și a purta 
un dialog eficient cu Uniunea Europeană cu privire 
la aderare.

În scopul stabilirii direcțiilor strategice și eficientizării 
procesului de implementare a reformelor, a fost in-
stituit Consiliul național pentru reforma administrației 
publice11 și Centrul de Implementare a Reformelor12.

Consiliul național pentru reforma administrației publi-
ce reprezintă o platformă de nivel înalt pentru lua-
rea deciziilor, condus de Prim-ministru, care are în 
componența sa reprezentanţi ai Guvernului şi Parla-
mentului. Misiunea Consiliului constă în asigurarea 
unui proces integrat de planificare strategică, de im-
plementare și monitorizare a politicilor Guvernului în 
domeniul reformei administrației publice atît la nivel 
central, cît și la nivel local, corelând într-o manieră 
eficientă prioritățile naționale cu politicile sectoriale, 
angajamentele internaționale asumate și cadrul de 
resurse interne și externe. 

Este necesar să subliniem că deși este responsabil 
și de reforma administrației publice la nivel local, în 
componența Consiliului național pentru reforma ad-
ministrației publice nu au fost incluși reprezentanții 

7 Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07.10.2014
8 Hotărîrea Parlamentului nr.146 din 9.07.2015
9 Hotărîrea Guvernului nr.1472 din 30 decembrie 2016
10 Hotărîrea Parlamentului nr.1 din 24.02.2017
11 Hotărîrea Guvernului nr.716 din 12.10.2015
12 Hotărîrea Guvrenului nr.11 din 18.01.2017

1. Contextul general al reformei 
administrației publice
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autorităților publice locale. Acest fapt este necesar, 
mai mult ca atît, Congresul Autorităților Locale din 
Moldova este menționat expres în Planul de acțiuni 
pentru implementarea Strategiei ca partener al Gu-
vernului, inclusiv fiind indicat și în Planul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei naţionale de des-
centralizare. Totodată, nu este clar cine din reprezen-
tanții organizațiilor societății civile și în ce modalitate 
reprezintă societatea civilă în acest Consiliul. Aceste 
aspecte afectează negativ reprezentativitatea Consi-
liului și eficiența acestei platforme. 

Centrul de Implementare a Reformelor este o institu-
ție publică, care are misiunea de implementare efici-
entă și coordonată a reformelor la nivel guvernamen-
tal, pentru crearea unui sistem modern și eficient de 
administrare, evaluarea gradului de implementare a 
reformelor de către autorităţile publice și structurile 
organizaționale din sfera lor de competență, coope-
rarea cu instituțiile internaționale în vederea preluării 

și transpunerii celor mai bune practici de adminis-
trare, precum și atragerii asistenței externe. Centrul 
este condus de un Director, care consiliază Prim-mi-
nistrul în domeniul implementării reformelor. 

Strategia privind reforma administraţiei publice 
prevede un șir de principii, care stau la baza im-
plementării Strategiei. În procesul de monitorizare 
a implementării reformei a fost analizat și gradul de 
respectare a acestor principii. În acest sens, se ob-
servă devierea de la principii precum: deschidere 
şi transparenţă, parteneriat şi dialog instituţional. În 
ce privește principiul descentralizării și autonomiei 
locale, reformarea și restructurarea administrației 
publice centrale nu a prevăzut conceptual care din 
nivelele autorităților administrației publice locale va 
exercita anumite competențe/atribuții, nu a prevă-
zut aspectele de organizare și finanțare. În cuprinsul 
capitolelor ce urmează vor fi descrise mai multe din 
aceste aspecte.
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Prezentul studiu își propune ca obiectiv monitoriza-
rea cantitativă și calitativă a implementării acțiunilor 
și indicatorilor de rezultat din Planul de acțiuni, pro-
gramate pînă în luna noiembrie 2017.Scopul moni-
torizării constă în colectarea și analiza informațiilor 
privind atingerea obiectivelor și rezultatelor reformei, 
realizarea acțiunilor și indicatorilor de rezultat în ter-
menii stabiliți de Planul de acțiuni, progresele și pro-
blemele apărute în implementarea reformei. În acest 
sens, a fost utilizată metoda monitorizării de birou, 
care presupune analiza actelor legislative și norma-
tive, proiectelor de legi și Hotărîri de Guvern, docu-
mentelor, informațiilor și datelor relevante, a rezulta-
telor și a activităților/obiectivelor planificate, studiilor, 
articolelor din mass-media, etc. O altă metodă utiliza-
tă în procesul de monitorizare a fost chestionarea și 
discutarea situației cu reprezentanții diferitor insituții 
relevante: Congresul Autorităților Locale din Moldo-
va, reprezentanți ai societății civile, mediul academic, 
experți, precum și direct cu primari și funcționari din 
administrația publică centrală.

În rezultatul monitorizării va fi stabilit gradul de reali-
zare a fiecărui indicator de rezultat al acțiunilor, care 
au termenul limită pînă în noiembrie 2017, cu mențiu-
nea: realizat, realizat peste termen, parțial realizat 
și nerealizat/nu sînt cunoscute realizările.

Dificultăți în procesul de 
monitorizare

Informațiile și documentele ce se referă la acțiunile 
realizate pentru implementarea Strategiei, fie nu sînt 
aduse la cunoștința publicului, fie sînt dispersate pe 
diferite portaluri web (particip.gov.md, parlament.md, 
gov.md, cancelaria.gov.md, etc.), fapt ce îngreunea-
ză monitorizarea acestora. Ar fi oportun, fie de creat 
un portal web destinat nemijlocit reformei administra-
ției publice, fie de reanimat portalurile web existente: 
rapc.gov.md și descentralizare.gov.md. Acest fapt 
va permite acumularea informațiilor și datelor într-un 
singur loc, va facilita monitorizarea acțiunilor între-
prinse la fiecare etapă, va constitui o platformă uni-

că de comunicare cu cetățenii, organizațiile non-gu-
vernamentale, experți, părțile interesate, va ajuta la 
o viziune mai clară și o abordare complexă asupra 
acțiunilor ce trebuie de realizat întru implementarea 
adecvată și eficientă a reformei.

Plus la aceasta, ne dorim o transparență mai mare a 
activității desfășurate de Consiliul național pentru re-
forma administrației publice și Centrul de Implemen-
tare a Reformelor.

În prezent, sînt puține informații despre ședințele 
Consiliul național pentru reforma administrației publi-
ce. Deși, potrivit pct.12 din Regulamentul privind ac-
tivitatea Consiliului, ședințele se convoacă cel puțin o 
dată la trei luni sau mai frecvent, acesta s-a convocat 
în anul curent doar o singură dată, la 23 mai 2017. La 
fel, nu sînt anunțate public pînă la ședință care sînt 
subiectele prioritare ce vor fi discutate și examinate 
de către Consiliu. Iar după ședința Consiliului ar fi 
oportun de publicat procesele-verbale pe pagina web 
a Cancelariei de Stat.

Transparența activității Consiliului este important și 
prin prisma preluării de către acesta, la finele anu-
lui 2017, a funcțiilor Comisiei paritare pentru des-
centralizare. Potrivit Regulamentului său13, Comisia 
este un organ consultativ, ce activează pe lângă Gu-
vern, de monitorizare şi coordonare a procesului de 
descentralizare, inclusiv Strategia de descentraliza-
re şi Planul de acţiuni privind implementarea Strate-
giei de descentralizare. În componența comisiei fac 
parte mai mulți reprezentanţi ai autorităţilor adminis-
traţiei publice locale şi societăţii civile. Acum, odată 
cu transmiterea atribuțiilor Comisiei către Consiliul 
obținem o situație neclară și improprie, deoarece 
în componența Consiliului național pentru reforma 
administrației publice nu sînt incluși reprezentanții 
autorităților publice locale. Remarci avem și la mo-
dalitatea de încetare a existenței Comisiei paritare 
pentru descentralizare și transferul competențelor, 
or, Comisia a fost instituită în baza legii privind des-
centralizarea administrativă14, iar Consiliul a fost 
constituit prin Hotărîre de Guvern. Mai mult ca atît, 

13 Hotărîrea Guvernului nr.608 din 5.07.2010
14 Legea nr.436 din 28.12.2006

2. Scopul și metodologia 
monitorizării
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a rămas în vigoare Hotărîrea Guvernului pentru pu-
nerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-
XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea 
administrativă, care reglementează activitatea Co-
misiei paritare pentru descentralizare.

În ce privește Centrul de Implementare a Reformelor, 
din Statutul său reiese că sediul Centrului este situat 
în municipiul Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 
nr.1 (clădirea unde își desfășoară activitatea Guver-
nul, Cancelaria de Stat, alte instituții). Însă, nici pe o 
pagină web nu există informații despre structura Cen-
trului, datele de contact ale membrilor și experților 
Centrului (numere de telefon, poșta electronică, eta-
jul, numere ale birourilor, etc.), raporturile Centrului 
cu autoritățile și instituțiile publice. Informații despre 

activitatea Centrului putem găsi doar cînd acesta ela-
borează și publică proiecte de acte legislative / nor-
mative pe pagina web particip.gov.md, fiind indicat, 
ca regulă, un număr de telefon și poșta electronică a 
Directorului Centrului. Pentru asigurarea transparen-
ței în activitate, pentru edificarea unui proces partici-
pativ, în care să participe toți subiecții interesați, ar fi 
oportun de publicat toate informațiile despre Centru 
și activitatea sa pe pagina web a Cancelariei de Stat, 
fie pe portalurile web destinate nemijlocit reformei, 
menționate mai sus. Aceste informații trebuie să se 
refere și la modalitatea de finanțare a Centrului, in-
clusiv sursele financiare acordate de Agenția de Co-
operare Internațională a Germaniei (GIZ), Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Uniunea 
Europeană, alți donatori.

user
Подсвеченный
Suplimentar, notăm lipsa rapoartelor de implementare a Strategiei, așa cum prevăd pct.139 – 140 din Strategie. Cancelaria de Stat are obligația semestrial, pînă la data de 20  a lunii imediat perioadei următoare de raportare, să generalizeze notele informative privind realizarea sau nerealizarea acţiunilor din planul de acţiuni, prezentate de entităţile responsabile de implementarea componentelor reformei. Raportul de implementare urma să reflecteze sinteza progreselor pentru fiecare componentă, în general, şi pe obiectivele enumerate în Strategie, în special, cu date privind implementarea totală, parţială sau neimplementarea acţiunilor, precum şi sinteza detaliată privind entităţile responsabile care au înregistrat restanţe la capitolul implementare.
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3. Monitorizarea acțiunilor din Planul 
de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei privind 
reforma administrației publice

Planul de acțiuni pe anii 2016-2018 (în continuare 
Planul de acțiuni) pentru implementarea Strategi-
ei privind reforma administrației publice pentru anii 
2016-2020 (în continuare Strategie) reflectă structu-
ra Strategiei în ceea ce privește componentele re-
formei și anume: (I) responsabilizarea administrației 
publice; (II) elaborarea și coordonarea politicilor pu-
blice; (III) modernizarea serviciilor publice; (IV) ma-
nagementul finanțelor publice; (V) serviciul public și 
managementul resurselor umane. Astfel, Planul de 
acțiuni este divizat în 5 capitole, cuprinde 5 obiective 
generale, 18 obiective specifice, 43 de acțiuni pri-
oritare și 102 indicatori de rezultat pentru perioada 
2016-2018.

Strategia nu se referă doar la autoritățile publice cen-
trale, dar le vizează și pe cele locale. Strategia urmea-
ză să fie implementată în două etape: 2016 - 2018, 
perioadă în care se va pune accentul pe reformarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale, şi 2019 - 
2020, care vizează reformarea autorităţilor locale. 

În pofida acestei divizări strategice, Planul de acțiuni 
pentru perioada 2016-2018 se referă și la reformarea 
administrației publice locale. Aici trebuie să subliniem 
din nou că autoritățile publice locale nu sînt implicate 
în acest proces, iar reprezentanții APL nu sînt incluși în 

Consiliul național pentru reforma administrației publice. 

Potrivit notei de argumentare a Guvernului, în formu-
larea și stabilirea acțiunilor s-a ținut cont în mod plenar 
de prevederile Programului de activitate al Guvernului 
2016-2020, constatările și recomandările partenerilor 
de dezvoltare, inclusiv rezultatele Studiului „Principiile 
administrației publice”, realizat de Programul SIGMA 
(Support for Improvement in Governance and Mana-
gement sau Susținerea Îmbunătățirii Sistemului de 
Guvernare și Management) al OECD (Organizați-
ei pentru Dezvoltare și Cooperare Economică) și al 
UE (Uniunii Europene) în perioada octombrie 2015 
– martie 2016, Notele informative din partea partene-
rilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, lansate în 
ianuarie 2015, dar și de bunele practici și standardele 
stabilite la nivelul țărilor Uniunii Europene, cum ar fi 
Ghidul metodologic pentru practicieni privind calitatea 
administrației publice și studiile OECD privind diverse 
aspecte ale administrației publice în țările UE.

Pornind de la faptul că monitorizarea a cuprins pe-
rioada pînă în noiembrie 2017, au fost analizate  
5 obiective generale, 14 obiective specifice,29 de ac-
țiuni prioritare și 51 indicatori de rezultat. Analiza este 
structurată în conformitate cu cele 5 componente ale 
Planului de acțiuni și Strategiei.
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Raționalizarea structurii administrației publice cen-
trale a pornit de la revizuirea cadrului normativ de 
organizare și funcționare a Guvernului, care exercită 
conducerea generală a administrației publice. Legea 
nr.64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern a fost mo-
dificată și completată de mai multe ori în dependență 
de anumite circumstanțe de moment, precum imple-
mentarea politicilor publice în diverse domenii, exe-

cutarea hotărârilor Curții Constituționale, reorganiza-
rea structurală a administrației publice centrale. Ca 
regulă, acest proces nu avea o abordare conceptuală 
și complexă. În rezultatul inițierii reformei administra-
ției publice, Centrul de Implementare a Reformelor, 
în coordonare cu Cancelaria de Stat, a elaborat pro-
iectul noii Legi cu privire la Guvern, pentru instituirea 
unor reglementări în materie bine structurate, cu o 

I. RESPONSABILIZAREA ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE

OBIECTIVUL GENERAL

Consolidarea responsabilităţilor autorităţilor administrative, ale instituţii-
lor publice şi ale întreprinderilor de stat, pentru a îmbunătăţi gestionarea 
acestora, şi asigurarea prestării celor mai bune servicii publice, în confor-
mitate cu principiile SIGMA/OECD

Obiectivul specific   1

Raţionalizarea structurii administraţiei publice centrale, în baza recomandărilor analize-
lor funcţionale, conform angajamentelor asumate în demersul de integrare europeană şi 
priorităţilor de dezvoltare social-economică

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Optimizarea numărului şi 
funcţiilor ministerelor, altor 
autorităţi administrative 
centrale subordonate 
Guvernului şi structurilor 
organizaţionale din sfera lor 
de competenţă

Decembrie 2016 Notă de fundamentare 
elaborată

Realizat peste termen

Ianuarie 2017 Modificări și completări la 
Legea nr.64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern 
aprobate și transmise 
Parlamentului

Realizat peste termen

În termen de 3 luni de la 
adoptarea în Parlament 
a modificărilor şi 
completărilor la Legea cu 
privire la Guvern

Cadru normativ secundar 
de reglementare a activităţii 
instituţiilor din subordinea 
Guvernului aprobat

Realizat

Remarci și comentarii
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terminologie unificată și coerentă, cu proceduri ad-
ministrative clare, menite să elimine ambiguitățile și 
neconcordanțele. Proiectul Legi cu privire la Guvern 
a fost supus consultărilor publice la 22.05.17, înregis-
trat în Parlament la 19.06.17 (sub nr.201), examinat 
și adoptat de Parlament la data de 7 iulie 201715, iar 
noua lege intră în vigoare la data de 19 iulie 2017.

Noua lege cu privire la Guvern prevede divizarea 
funcțiilor politice de cele de administrare, fortificarea 
competențelor Cancelariei de Stat, excluderea func-
ției de viceministru, consolidarea funcției de secre-
tar general de stat, instituirea funcției de secretar de 
stat în ministere. Plus la aceasta, legea stabilește o 
procedură clară de reorganizare structurală a Gu-
vernului pe durata unui mandat. Lista ministerelor şi 
agenţiilor guvernamentale nu va mai fi fixată în lege, 
iar Prim-ministrul va putea propune Parlamentului 
modificarea structurii ministerelor.

Reforma continuă cu optimizarea numărului de mi-
nistere și autorități publice, inclusiv optimizarea cos-

15 Legea nr.136 din 07.07.2017

turilor administrative. Prim-ministrul a utilizat dreptul 
său, stabilit în art.10 alin.(4) din noua lege cu privire 
la Guvern, solicitând Parlamentului modificarea lis-
tei ministerelor. Parlamentul a acceptat solicitarea 
Prim-ministrului și prin Hotărîre de Parlament16 a 
aprobat lista ministerelor după cum urmează în ta-
belul de mai jos.

Pentru a asigura realizarea prevederilor Hotărîrii 
menționate a Parlamentului, Guvernul a aprobat Ho-
tărîrea cu privire la restructurarea administrației pu-
blice centrale de specialitate17, prin care este regle-
mentată modalitatea de reorganizare a ministerelor 
prin absorbție.

În baza Structurii-tip a Regulamentului privind or-
ganizarea și funcționarea ministerului, aprobate de 
Guvern18, toate ministerele și-au elaborat structura, 
efectivul-limită și regulamentele lor de organizare și 
funcționare, care au fost aprobate de Guvern la data 
de 30.08.201719.

16 Hotărîrea Parlamentului nr.189 din 21.07.2017
17 Hotărîrea Guvernului nr.594 din 26.07.2017
18 Hotărîrea Guvernului nr.595 din 26.07.2017
19 Hotărîrile Guvernului nr.690 – 698 din 30.08.2017

Denumirea după reformă Domeniile de activitate preluate

1 Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (domeniul 
construcțiilor)

2 Ministerul Finanțelor Ministerul Finanțelor

3 Ministerul Justiției Ministerul Justiției

4 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării 
Europene Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

5 Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne

6 Ministerul Apărării Ministerul Apărării

7 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Culturii
Ministerul Educației
Ministerul Tineretului și Sportului
Academia de Științe a Moldovei (domeniul de cercetare)

8 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Soci-
ale

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Ministerul Sănătății

9 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (domeniul 
dezvoltării regionale)
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Ministerul Mediului
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Odată cu reforma ministerelor, Guvernul a inițiat și 
reformarea agențiilor publice. Astfel, se preconizea-
ză că Guvernul va avea în subordine 7 agenţii, în loc 
de 5, iar ministerele vor gestiona 43 de agenţii, faţă 
de 55 în prezent.

Reformarea agențiilor publice și instituirea cadrului 
normativ necesar este în proces de realizare. Spre 
exemplu notăm proiectul Hotărîrii Guvernului cu pri-
vire la crearea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naționale a Drumurilor, supus consultărilor publice 
la 2 noiembrie 2017. Acesta propune reorganizarea 
Întreprinderii de Stat “Administrația de Stat a Drumu-
rilor” prin fuziune (absorbție) cu Agenţia Națională a 
Drumurilor, care va deveni o autoritate administrativă 
în subordinea Guvernului, responsabilă de domeniul 
infrastructurii drumurilor. La fel, notăm Regulamentul 
cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Pro-
prietății Publice20, care se subordonează Guvernului. 
Agenţia are misiunea de a asigura implementarea 
politicii statului în domeniile administrării şi deetatiză-
rii proprietății publice, precum şi a parteneriatului pu-
blic-privat, exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile 
de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător 
de acţiuni (părţi sociale) în societățile comerciale cu 
capital integral sau majoritar public, în modul stabilit 
şi în limitele competențelor atribuite de cadrul nor-
mativ.

Totodată, paralel se efectuează reforme și în alte do-
menii și direcții, care sînt conexe sau au tangențe cu 
reforma administrației publice.

A fost demarată reforma instituțională în domeniul 
controlului de stat al activității de întreprinzător. Ca 
urmare a modificărilor operate în mai multe acte le-
gislative21, inclusiv la Legea nr.131 din 08 iunie 2012 
privind controlul de stat asupra activității de întreprin-
zător, au fost reduse numărul organelor de control 
a activității de întreprinzător de la 64 de organe la 
13,iar pentru 5 autorităţi existente legea se va aplica 
parţial.

Pentru a fi finalizată reforma privind reorganizarea, 
optimizarea și crearea organelor cu funcții de control, 
sînt necesare în continuare ajustări ale cadrului nor-
mativ. Printre intervențiile realizate putem nota amen-
darea cadrului normativ ce reglementează activitatea 
Agenției pentru Protecția Consumatorilor22, Agenției 
Naționale pentru Siguranța Alimentelor, crearea 
Agenției pentru supravegherea tehnică23 în subordi-

20 Hotărîrea Guvernului nr.902 din 06.11.2017
21 Legea nr.230 din 23.09.2016
22 Legea nr.187 din 22.07.2016
23 Hotărîrea Guvernului nr.886 din 01.11.2017

nea Ministerului Economiei şi Infrastructurii (fuziunea 
(contopirea) Inspectoratului Principal de Stat pentru 
Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Peri-
culoase, Inspecției de Stat în Construcții cu inspecții-
le teritoriale, Inspectoratului de Stat pentru Suprave-
gherea Geodezică, Tehnică și Regim, Inspectoratului 
de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”), 
crearea Inspectoratului pentru protecția mediului24 
în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale şi Mediului (fuziunea (contopirea) Inspec-
toratului Ecologic de Stat și Serviciului Piscicol). La 
fel a fost creată Agenţia Naţională pentru Sănătate 
Publică25, în calitate de autoritate administrativă în 
subordinea Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei 
Sociale, cu statut de persoană juridică, prin fuziunea 
(prin contopirea) a 39 de autorități publice. În prezent 
este supus consultărilor publice proiectul Hotărîrii de 
Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului pri-
vind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Sănătate Publică, care stabilește misiunea, 
funcţiile de bază, atribuţiile principale şi drepturile ge-
nerale ale Agenţiei.

Este necesar de a menționa că sistemul instanțelor 
judecătorești din Republica Moldova a fost reorgani-
zat26, iar în rezultatul fuzionării prin contopire a 44 de 
instanțe de judecată, de la 1 ianuarie 2017 activează 
doar 15 instanțe pe întreg teritoriul țării. Unificarea 
sediilor instanţelor se va face treptat, pînă la 31 de-
cembrie 2027, pe măsura creării condiţiilor pentru 
aceasta.

Reforma ministerelor, precum și reforma unor autori-
tăți și instituții publice, comportă anumite rezerve la 
capitolul transparență și impact. 

În primul rând, nu a fost făcută publică și nu cunoaș-
tem despre analiza care a stat la baza noii structuri 
a Guvernului. În speță, a fost micșorat numărul mi-
nisterelor și comasate unele domenii, care la prima 
vedere necesită abordări separate.

În rândul doi, reforma administrației publice nu trebu-
ie să fie orientată doar spre reducerea numărului mi-
nisterelor și funcționarilor publici. Efectele vizibile ale 
reformei vor fi simțite atunci cînd vor fi implementate 
toate componentele acesteia, cu responsabilizarea 
administrației publice, gestionarea eficientă a banilor 
publici, transparentizarea achizițiilor publice, asigura-
rea participării cetățenilor la procesul de elaborare a 
politicilor publice, modernizarea și prestarea servici-
ilor publice calitative cetățenilor, asigurarea angajării 

24 Hotărîrea Guvernului nr.887 din 01.11.2017
25 Hotărîrea Guvernului nr.705 din 06.09.2017
26 Legea nr.76 din 26.04.2016

user
Подсвеченный
Ministerele sînt organe centrale de specialitate ale statului care conduc cu anumite domenii. De regulă, ministerelor le sînt încredințate competențe pe domenii ramurale, dar, după reformă, acestea au obținut competențe interramurale. Aici ar putea apărea conflicte de interese pe anumite domenii. Plus la aceasta, într-un minister responsabil de 2 și mai multe domenii, ar putea fi pus accent pe un anumit domeniu și s-ar putea de neglijat celelalte domenii. O analiză a oportunității comasării ministerelor urma să conțină calcule comparative detaliate privind sursele bugetare necesare bunei funcționări a ministerelor comasate în raport cu structura anterioară a administrației publice centrale. Analiza funcțională a noii structuri ministeriale era important și din perspectiva cercetării necesității de descentralizare a anumitor competențe și aducerii lor mai aproape de cetățean, și doar ulterior urma de stabilit structura administrației publice centrale.
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și promovării funcționarilor publici în baza meritocra-
ției, salarizarea adecvată și motivarea funcționarilor 
publici în bază de performanțe, asigurarea descen-
tralizării și autonomiei la nivel local, etc. Aici este ne-
cesar de a remarca și neimplicarea și neparticiparea 
reprezentanților autorităților administrației publice 
locale în reformarea administrației publice centrale, 
ceea ce este o greșeală din partea Guvernului, în-
trucât nu poate fi realizată o reformă a administrației 
centrale fără să fie afectată și administrația locală. 
La fel, nu au fost implicați nici reprezentanții orga-
nizațiilor societății civile, mediul academic, experți 
independenți.

În rândul trei, proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru 
aprobarea Listei ministerelor nu a fost supus consul-
tărilor publice. Or, proiectul dat, înregistrat în Parla-
ment sub nr.246 din 20 iulie 2017, a fost aprobat la 21 
iulie 2017. Astfel, cetățenii, organizațiile societății ci-
vile, alte părți interesate nu au avut posibilitatea de a 
formula recomandări, fiind încălcate prevederile legii 
privind transparenţa în procesul decizional și Hotărî-
rii Guvernului cu privire la mecanismul de consultare 
publică cu societatea civilă în procesul decizional.

Tot aici notăm nerespectarea transparenței în proce-
sul decizional pentru unele Hotărîri de Guvern, prin 
care s-au aprobat Regulamentele de organizare și 
funcționare a ministerelor și anume nerespectarea 
termenului minim pentru consultări - cel puţin 10 zile 
lucrătoare de la data mediatizării anunţului. Aici men-
ționăm Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene care a fost supus consultărilor 
publice doar pentru 1 zi (29.08.2017 - 30.08.2017), 
Regulamentul Ministerului Finanțelor și Regulamen-
tul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, care 
au fost plasate pentru a fi consultate public doar 9 
zile (21.08.2017 - 30.08.2017).

Carențe de transparență apar chiar și dacă proiecte-
le de acte legislative și normative trec prin procesul 
consultărilor publice, în care sînt respectate și terme-
nele legale.

Fiind o reformă complexă și importantă, orice proiect 
de act, conform prevederilor exprese legale, trebuie 
să fie consultat public cu subiecții ce vor fi afectați de 
actele legislative/normative, cu asociațiile reprezen-
tative (de exemplu APL/CALM, etc.), cu experți, me-
diul academic și alte părți interesate. Prin consultare 
nu înțelegem doar publicarea proiectelor pe pagina 

web, ci înseamnă informarea, prin toate mijloacele 
posibile (email, scrisori, fax, etc.), despre existența 
unei inițiative de act legislativ/normativ a tuturor celor 
interesați sau potențial afectați de acest act, partici-
parea efectivă de la etapa conceptualizării reforme-
lor, dialogul real și în prealabil cu actorii relevanți.

Consultările publice nu trebuie să fie ”formale” și nu 
semnifică doar „colectarea” opiniilor, părerilor și su-
gestiilor. Acest proces trebuie să fie unul constructiv, 
participativ și dinamic, care să genereze eficiență, 
cu implicarea și ascultarea tuturor părților intere-
sate și cu luarea în considerație a opiniilor părților 
consultate. În acest sens pot fi utilizate, separat sau 
cumulativ, una fie mai multe modalități de consulta-
re publică (așa cum prevede Hotărîrea Guvernului 
nr.967/2016): a) solicitarea opiniilor societăţii civile, 
experţilor, asociaţilor profesionale, mediului aca-
demic; b) instruirea grupurilor de lucru permanen-
te sau ad hoc; c) organizarea dezbaterilor publice;  
d) desfăşurarea audierilor publice; e) realizarea son-
dajelor publice; f) alte modalităţi de consultare pu-
blică. În cadrul acestor consultări, participanţii care 
şi-au exprimat punctul de vedere asupra proiectului 
trebuie să beneficieze de un feed-back din partea or-
ganizatorilor, iar propunerile şi recomandările părţilor 
interesate urmează să se regăsesc într-un document 
de sinteză, cu argumentarea respingerii lor. Tot aici 
notăm necesitatea de consultare obligatorie a auto-
rităților publice locale prin prisma Cartei Europene 
a Autonomiei locale şi Recomandarea 328 (2012) a 
Consiliului Europei privind dreptul autorităților locale 
de a fi consultate de către alte niveluri de guvernare.

Un astfel de proces transparent, participativ și ordo-
nat va asigura examinarea în ansamblu și conceptu-
ală a tuturor inițiativelor elaborate pentru realizarea 
reformei și va evita adoptarea unor acte legislative / 
normative cu omisiuni și lacune. Ori, spre exemplu, 
Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi func-
ţionarea Ministerului Finanţelor din 30 august 2017 a 
fost deja amendată la 3 octombrie 2017 printr-o altă 
Hotărîre de Guvern27. Sau, reorganizarea celor 38 de 
Trezorerii regionale ale Ministerului Finanţelor în 5 
direcții generale regionale, pornită recent de Guvern, 
deja a stîrnit nemulțumirea reprezentanților autorități-
lor publice locale, care întîmpină mai multe probleme 
după reorganizarea sistemului trezorerial. Mai mult 
ca atît, această reorganizare putea fi efectuată doar 
după finalizarea reformei teritorial-administrative, 
care încă nici nu a demarat.

27 Hotărîrea Guvernului nr.776 din 3.10.17
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Acţiuni
Termenul-
limită de 
realizare

Indicatori de 
rezultat

Gradul de 
realizare

Elaborarea unei metodologii de (auto) evaluare a autorităţilor 
şi instituţiilor publice (în baza „Principiilor administraţiei 
publice” şi recomandărilor în urma evaluării administraţiei 
publice efectuate de SIGMA şi „Cadrului Comun de Evaluare” 
al Institutului European pentru Administrare Publică)

Iulie 2017

Proiectul meto-
dologiei elaborat 
și definitivat în 
urma pilotării 

Nerealizat/nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Nu sînt cunoscute informații privind elaborarea unei metodologii de (auto) evaluare a autorităţilor şi instituţiilor 
publice, în baza „Principiilor administraţiei publice” şi recomandărilor în urma evaluării administraţiei publice 
efectuate de SIGMA şi „Cadrului Comun de Evaluare” al Institutului European pentru Administrare Publică.

Obiectivul specific   2

Crearea unui sistem de atribuire/transfer al competenţelor între administraţia publică 
centrală şi administraţia publică locală de ambele niveluri, caracterizat prin funcţionali-
tate, claritate, stabilitate, corelare cu resursele disponibile şi cu capacităţile administrati-
ve ale unităţilor administrativ-teritoriale

Acţiuni
Termenul-
limită de 
realizare

Indicatori de rezultat Gradul de 
realizare

Repartizarea optimă 
a competenţelor 
între autorităţile ad-
ministraţiei publice 
centrale şi autorităţi-
le publice locale

Noiembrie 2017 Proiect de lege privind transmiterea către admi-
nistraţia publică locală a competenţelor privind 
constatarea și sancţionarea unor fapte ilegale ce ţin 
de organizarea vieţii la nivel comunitar aprobat și 
transmis Parlamentului

Nerealizat/nu 
sînt cunoscute 
realizările

Noiembrie 2017 Propuneri privind transmiterea sau delegarea 
competenţelor, resurselor și responsabilităţilor către 
autorităţile publice locale, în baza estimărilor capa-
cităţilor acestora, elaborate și prezentate Consiliului 
naţional pentru reforma administraţiei publice

Nerealizat/nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Nu sînt cunoscute informații privind elaborarea și înregistrarea în Parlamenta proiectului de lege privind trans-
miterea către administraţia publică locală a competenţelor privind constatarea şi sancţionarea unor fapte ile-
gale ce ţin de organizarea vieţii la nivel comunitar aprobat. 
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Concluzii:

Ultimele modificări și completări ale cadrului le-
gal, prin care s-au acordat astfel de competențe,au 
fost adoptate la 17.11.2016, intrate în vigoare la 
16.03.1728. Este vorba de modificarea și completa-
rea Codului contravențional al Republicii Moldova 
nr.218/2008, fiind împuternicit primarul și alte per-
soane din administrația publică locală să constate 
contravenții şi să încheie procese-verbale, în mod 
special în ce privește salubrizarea.

Nu au putut fi identificate la moment propuneri, ela-
borate şi prezentate Consiliului naţional pentru refor-
ma administraţiei publice, privind transmiterea sau 
delegarea competenţelor, resurselor şi responsabili-
tăţilor către autorităţile publice locale, în baza estimă-
rilor capacităţilor acestora.

În primul rînd, reiterăm lipsa informațiilor despre ac-
tivitatea Consiliului naţional pentru reforma adminis-
traţiei publice, proiectelor de acte care sînt transmise 
Consiliului spre examinare, anunțurile publice privind 
desfășurarea ședințelor Consiliului. Sumar, doar 
după finalizarea acestor ședințe, găsim comunicate 
de presă despre chestiunile discutate.

În rîndul doi, nu am identificat o analiză prin care să 
fie estimate capacitățile autorităților administrației pu-
blice locale, așa cum este indicat mai sus, care ar 
trebui să stea la baza deciziilor de transmitere sau 
delegare a competenţelor, resurselor şi responsa-
bilităţilor. Acest aspect este important și prin prisma 
anunțării despre reforma administrativ-teritorială, fi-
ind luate ca bază ”capacitățile reduse ale unităților 
administrativ-teritoriale”.

În rîndul trei, o astfel de acțiune este conexă cu Stra-
tegia naţională de descentralizare şi Planul de acţiuni 
privind implementarea Strategiei naţionale de des-
centralizare pentru anii 2012–2018, care urmărește 
realizarea descentralizării serviciilor şi competenţe-
lor, descentralizării financiare, descentralizării patri-
moniale şi dezvoltării locale, în corespundere cu prin-
cipiile Cartei Europene a Autonomiei Locale, ratificată 
de Republica Moldova în anul 1997. Mai multe detalii 
în privința relizării prvederilor acestei componente a 
reformei, vor fi prezentate într-un raport separat.

Deşi în decursul ultimilor ani în Republica Moldova 
au fost întreprinse mai multe măsuri în domeniul 
descentralizării şi consolidării autonomiei locale, re-
zultate semnificative întîrzie să se producă. Pînă în 
prezent, autorităţile locale activează într-un mediu 
excesiv de politizat, cu capacităţi administrative ex-
trem de reduse, fiind investite cu competențe și res-

28 Legea nr.208 din 17.11.2016

ponsabilități dificil de implementat din cauza nedeli-
mitării clare a acestor competențe, lipsei de mijloace 
băneşti, resurse umane și patrimoniu. În acest sens 
se impune delimitarea completă și clară a competen-
țelor între autorităţile administraţiei publice de diferite 
niveluri. Este necesar la transferul responsabilităţilor/
competenţelor să fie asigurate mijloace financiare 
corespunzătoare pentru îndeplinirea lor. Reformele 
trebuie să-și orienteze acțiunile spre realizarea de-
limitării proprietății statului de proprietatea unităților 
administrativ teritoriale (UAT), delimitării bunurilor 
din proprietatea publică a UAT (bunurile din dome-
niul public şi bunurile din domeniul privat al UAT), 
înregistrării tuturor bunurilor UAT în modul cuvenit în 
Registrul bunurilor imobile, inclusiv evaluării acestor 
bunuri la prețul real.

Spre regret, constatăm că marea majoritate din sar-
cinile preconizate în Strategia Naţională de descen-
tralizare şi Planul de acţiuni nu au fost realizate. Am 
putea remarca doar implementarea primei etape a 
reformei finanțelor publice locale și reformei Fondului 
Rutier.

În anul 2015 a început implementarea noului sistem 
de finanțe publice locale29. Acesta prevede reforma-
rea sistemului de transferuri, prin eliminarea adminis-
trațiilor raionale din schema de repartizare a fondu-
rilor de la bugetul central spre localități, astfel fiind 
diminuat și impactul pe care îl juca criteriul politic în 
relațiile inter-bugetare. Plus la aceasta, autoritățile lo-
cale de nivelul întîi sînt libere să elaboreze, aprobe, 
execute bugetul conform priorităților proprii, în func-
ţie de suprafaţa localităţii, de numărul de locuitori şi 
încasările ce provin din impozitele pe venit a persoa-
nele fizice din raza localităţii. Totodată, banii proveniți 
din transferuri cu destinație generală (de echilibrare), 
din veniturile proprii pot fi planificați și cheltuiți con-
form necesităților localității și planurilor strategice lo-
cale. În continuare, urma să fie realizată o altă etapă 
esențială a reformei finanțelor locale - consolidarea 
bazei fiscale locale. Această etapă așa și nu a fost 
realizată, ceea ce a afectat enorm procesul de des-
centralizare și reformă a autorităților publice locale.

Totodată, începînd cu anul 2017 a avut loc descentra-
lizarea Fondului Rutier30 și astfel este implementată o 
nouă modalitate de distribuire a resurselor financiare 
destinate infrastructurii drumurilor. În special, bugete-
le locale ale unităților administrativ-teritoriale de nive-
lul I primesc finanțare în conformitate cu numărul de 
locuitori (50% din taxa pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în Republica Mol-

29 Legea nr.267 din 01.11.2013 
30 Legea nr.24 din 10.03.2017
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dova). Iar cele de nivelul II – în conformitate de lun-
gimea drumurilor gestionate per km2. Deși această 
măsură este apreciată pozitiv, totuși, în fond nu este 
o măsură reală de descentralizare, deoarce reuser-
sele care vin în bugetele locale sunt cu o destinație 
strică și APL nu au libertatea de a le administra. 

În același timp, situația în domeniul autonomiei fi-
nanciare rămîne neschimbată, iar volumul veniturilor 
proprii, raportat la veniturile generale de stat, fiind în 
continuă descreștere. Conform datelor bugetului de 
stat pentru anul 2018 - veniturile bugetelor locale vor 
consitui doar circa 9%. Iar conform unor prognoze, 
către anul 2020, dacă tendința ramîne aceiași, veni-
turile proprii ale bugetelor locale vor constitui aproxi-
mativ 6% din veniturile generale ale bugetului de stat. 
Totodată, ponderea cheltuielilor bugetelor locale se 
va diminua în 2018 de la 25% la 22, 3 % . Acest fapt 
demonstrează tendințe vădite de centralizare, fiind 
contrare documentelor de politici și angajamentelor 
în domeniul descentralizării și democrației locale. Aici 
reiterăm angajamentele Republicii Moldova de res-
pectare a Recomandării 322 (2012) Congresului Au-
torităților Locale și Regionale al Consiliului Europei 
și Foii de parcurs în vederea realizării Recomandării, 
semnată între Guvernul Republicii Moldova și Consi-
liul Europei la 08.07.2016. 

De asemenea, situația rămîne practic neschimbată 
în sistemul de repartizare a resurselor financiare des-
tinate investițiilor capitale (reparații capitale, apă, ca-
nalizare, termoizolarea clădirilor publice, etc.), care 
continue să fie influențat de factorul politic (Fondul de 
Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic, Fondul de 
Eficiență Energetică). Excepție face UTA Găgăuzia 
unde a fost recent adoptat un nou sistem de repa-
trtizare a surselor pentru investiții capitale. Este un 
sistem bazat pe repartizare a veniturilor pe cap de 
locuitor cu coeficiente de ajustare pentru localitățile 
mai mici/rurale în vederea asigurării unei dezvoltări 
mai echilibrate. 

Actualmente procesul de descentralizare financiară 
a fost stopat. Pentru asigurarea reală a autonomiei 
financiare a autorităților locale trebuie să fie imple-
mentată și a doua etapă a reformei finanțelor loca-
le – consolidarea bazei fiscale, ceea ce presupune 
un transfer real de resurse către autoritățile publice 
locale, adică mai multe surse de venit pentru admi-
nistrația locală. Lipsa continuității și a unor acțiuni 
concrete în domeniul dat poate reduce efectul pozitiv 
al implementării primei etape de reformă a finanțelor 
locale, ba mai mult, poate conduce la discreditarea 
integrală a întregului proces de reformă în domeniul 
descentralizării. 

Remarci și comentarii
Nu au fost identificate informații privind:revizuirea și/sau aprobarea planurilor sectoriale în domeniile pasibile 
descentralizării; aprobarea modificărilor şi completărilor cadrului normativ privind descentralizarea şi consoli-
darea autonomiei decizionale, organizaţionale, pentru prestarea serviciilor şi financiare a autorităţilor adminis-
traţiei publice locale (instituţional şi administrativ); aprobarea modificărilor şi completărilor cadrului normativ 
conform principiilor constituţionale privind descentralizarea serviciilor publice şi autonomia locală, precum şi 
prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Acţiuni
Termenul-
limită de 
realizare

Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Elaborarea şi 
implementa-
rea politici-
lor publice 
sectoriale în 
domeniile 
pasibile des-
centralizării

Noiembrie 
2017

Planuri sectoriale în domeniile pasibile descentralizării 
revizuite și/sau elaborate

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Noiembrie 
2017

Modificări și completări ale cadrului normativ privind 
descentralizarea și consolidarea autonomiei decizionale, 
organizaţionale, pentru prestarea serviciilor și financiare a 
autorităţilor administraţiei publice locale (instituţional și 
administrativ) aprobate

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Noiembrie 
2017

Modificări și completări ale cadrului normativ conform 
principiilor constituţionale privind descentralizarea servi-
ciilor publice și autonomia locală, precum și prevederilor 
Cartei Europene a Autonomiei Locale aprobate

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările
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Reiterăm remarcile formulate mai sus, întrucît aceste 
acțiuni sînt conexe cu Strategia naţională de des-
centralizare şi Planul de acţiuni privind implemen-
tarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru 
anii 2012–2018, care urmărește realizarea descen-
tralizării serviciilor şi competenţelor, descentralizării 
financiare, descentralizării patrimoniale şi dezvoltă-
rii locale, în corespundere cu principiile Cartei Euro-
pene a Autonomiei Locale. Totodată, aceste acțiuni 
sînt conexe și cu Planul naţional de acţiuni pentru 
implementarea Acordului de Asociere Republica 

Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–
2019, care prevede, în perioada noiembrie 2018 – 
ianuarie 2019, elaborarea proiectului de lege privind 
descentralizarea serviciilor publice și autonomia lo-
cală (Titlul IV, Capitolul 1, pct.23, L1). Aici observăm 
un moment de disensiune între mai multe politici 
publice și planuri de acțiuni referitor la termenii de 
realizare a acelorași acțiuni. În speță, Guvernului îi 
revine sarcina de a elabora o viziune clară și co-
erentă asupra pașilor ce trebuie să-i întreprindă și 
acțiunilor necesare de realizat. 

Acţiuni Termenul-limită de 
realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Consolidarea capa-
cităţilor autorităţilor 
administraţiei publice 
centrale şi locale în 
domeniul descentra-
lizării şi dezvoltării 
locale şi regionale

Iunie 2017 Programe de instruire pentru autorităţile pu-
blice responsabile de domeniul administraţiei 
publice locale și de colaborare intersectorială 
pe segmentul dezvoltare locală și regională 
elaborate și pilotate

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Martie 2017 Modificări ale cadrului normativ pentru 
utilizarea platformei Comisiei paritare pentru 
descentralizare ca instrument permanent 
de dialog Guvern-autorităţi publice locale 
aprobate;

grup de lucru permanent cu privire la finanţe-
le locale creat

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Remarci și comentarii
Nu sînt cunoscute informații privind elaborarea și pilotarea programelor de instruire pentru autorităţile publice 
responsabile de domeniul administraţiei publice locale şi de colaborare intersectorială pe segmentul dezvol-
tare locală şi regională 

Fiind un organ consultativ pe lîngă Guvern, Comisia paritară pentru descentralizare a fost instituită în anul 
2010 31 în scopul monitorizării și coordonării procesului de descentralizare. Nu au fost identificate modificări 
aprobate ale cadrului normativ pentru utilizarea platformei Comisiei paritare pentru descentralizare ca instru-
ment permanent de dialog Guvern-autorităţi publice. La fel, nu sînt cunoscute informații privind crearea grupu-
lui de lucru permanent cu privire la finanţele locale.

31 Hotărîrea Guvernului nr.608 din 05.07.2010

user
Подсвеченный
Din contra, după cum am menționat mai sus, la finele anului 2017, funcțiile Comisiei paritare pentru descentralizare au fost preluate de către Consiliul național pentru reforma administrației publice, în componența căruia nu sînt incluși reprezentanții autorităților publice locale. În consecință, de facto, nu mai există un instrument instituționalizat permanent de dialog Guvern-autorităţi publice locale, fapt ce contravine Planului de acțiuni al Strategiei. În prezent, cadrul instituțional este format dintr-un singur actor – Guvernul. Reforma administrației publice nu va produce rezultatele scontate fără acest dialog cu autorităţile publice locale. În speță, era necesar de continuat activitatea Comisiei paritare pentru descentralizare, ca instrument de dialog permanent, care a fost instituită în baza legii privind descentralizarea administrativă.
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Organizarea reformei 
administrativ-teritoriale 
a Republicii Moldova 
consultînd principalii 
actori asupra opţiunilor 
de consolidare 
administrativă

Mai 2017 Studiu comprehensiv și multidimensio-
nal de reorganizare administrativ-teri-
torială a Republicii Moldova, consultat 
cu principalii actori și definitivat

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Septembrie 2017 Foaie de parcurs privind reforma 
administrativ-teritorială în Republica 
Moldova, consultînd cu principalii 
actori, aprobată

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Remarci și comentarii

Obiectivul specific   3

Consolidarea capacităţilor administrative prin reducerea fragmentării structurii admi-
nistrativ-teritoriale şi/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a 
serviciilor publice

În anul 2017 nu a fost identificat un studiu compre-
hensiv şi multidimensional de reorganizare adminis-
trativ-teritorială a Republicii Moldova, care să fie și 
consultat cu principalii actori. Astfel de studii au fost 
efectuate în anii precedenți. Spre exemplu notăm 
Studiu analitic privind structura administrativ-terito-
rială optimală pentru Republica Moldova, elaborat 
de Expert Grup în anul 2010. La fel, Raportul privind 
opțiunile pentru reorganizarea structurii administra-
tiv-teritoriale în Republica Moldova, elaborat în mar-
tie 2015 cadrul Programului Comun de Dezvoltare 
Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul 
Republicii Moldova.

Totodată, în anul 2017 nu a fost identificată o Foaie 
de parcurs privind reforma administrativ-teritorială în 
Republica Moldova, care să fie consultată cu princi-
palii actori.

Potrivit Strategiei, planurile Guvernului sînt îndrepta-
te spre reducerea numărului administrațiilor unități-
lor administrativ teritoriale de nivelul I (asocierea și 
comasarea acestora), inclusiv eliminarea structurilor 
raionale. Acest subiect este discutat pe larg și în so-
cietate, în mass-media, cu politicieni, funcționari pu-
blice, experți, reprezentanți ai organizațiilor non-gu-
vernamentale. Reducerea numărului administrațiilor 
locale este argumentată prin faptul că structura ad-
ministrativ teritorială actuală cu 898 de APL de nivelul 
întîi (orașe, sate și comune) și 32 de APL de nivelul 

doi (raioane) reprezintă un sistem extrem de frag-
mentat pentru o țară cu o populație de 3,5 milioane 
de oameni. În multe unități administrative teritoriale 
de nivelul I populația este sub numărul limită de 1500 
persoane stabilit de lege. Circa 85% dintre autorită-
țile locale din Republica Moldova au maximum șase 
funcționari publici locali, iar circa 24% au mai puțin de 
patru funcționari. Numărul mic al populaţiei și această 
structură a personalului limitează resursele financia-
re și capacitatea administrativă a APL de a îndeplini 
responsabilitățile şi furnizarea serviciilor la un nivel 
înalt de calitate. Totodată, autoritățile administrației 
publice raionale sînt structuri intermediare între APL 
I și Guvern, care se ocupă mai mult cu redistribuirea 
resurselor, decît cu furnizarea serviciilor.

Subiectul reducerii administrațiilor publice locale tre-
buie discutat minuțios și abordat sub toate aspectele, 
inclusiv să fie analizată experiența altor țări în acest 
domeniu, care se aseamănă cu Republica Moldova 
ca structură demografică, organizare administrative 
teritorială, etc. În cadrul acestor discuții și analize nu 
trebuie de pornit de la ineficiența administrațiilor lo-
cale, dar de pornit de la necesitatea primordială de a 
efectua descentralizarea (competențelor, serviciilor, 
financiară, patrimonială), de a realiza toate acțiunile 
din Strategia națională de descentralizare, fapt ce va 
duce la creșterea capacităților unităților administra-
tiv teritoriale. După crearea acestor precondiții, vom 
putea decide dacă se impune sau nu optimizarea/
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recalibrarea administrativ teritorială, precum și for-
ma acestei reforme. Cunoaștem exemplul practic al 
Albaniei, care a efectuat reforma administrativ-terito-
rială și a redus numărul administrațiilor locale. Rezul-
tatul scontat nu a fost atins, întrucît nu a fost realizată 
descentralizarea. De asemenea, exemplul Georgiei, 
care după o reformă radicală, în prezent exeminea-
ză diferite modele de revenire sau fragmentare te-
ritorială din cauza lacunelor reformei anterioare. Pe 
de altă parte este exemplul Slovaciei, care dispune 
de o organizare administrativ teritorială fragmenta-
tă, cu administrații locale mici și cu un număr redus 
de populație, însă acestea sînt viabile economic și 
au capacități suficiente de a-și realiza funcțiile. În ce 
privește administrațiile raionale ar fi oportun de ana-
lizat optimizarea acestora sub forma consolidării lor 
în structuri regionale și/sau de a le transforma în re-
prezentnți ai Guvernului în teritoriu, responsabili de 
serviciile desconcnetrate.

Aici este necesar de a sublinia existența unor viziuni, 
la prima vedere diametral opuse, ale Guvernului și 
autorităților administrației publice locale în ce priveș-
te reforma administrativ teritorială. Pe cînd, în esen-

ță, propunerile și viziunea reprezentanților APL este 
una conectată la realități, complementară și vizează, 
în fond, respectarea procesului de consultare largă 
a tuturor actorilor și elaborarea unui model viabil și 
sustenabil al reformei. Disensiunile apar din cauza 
unui blocaj în dialogul puterii centrale cu puterea lo-
cală, reprezentată de Congresul Autorităților Locale 
din Moldova. Relația dintre acești actori nu este una 
instituționalizată, nefiind edificat un mecanism de di-
alog permanent și efectiv. Reprezentanții autorităților 
administrației publice locale nu sînt incluși/sau nu 
sunt invitați în ultima perioadă de timp să participe 
în cadrul structurilor consultative (Consiliul național, 
grupuri de lucru relevante) la nivel de Guvern și Par-
lament unde sînt discutate subiecte importante pen-
tru autoritățile publice locale, care privesc reforma 
administrației publice, inclusiv celei locale.

Deși exsită un grup de lucru, creat prin dispoziția 
Prim-ministrului, privind reforma administrativ-teri-
torială, nu există nici o informație privind activitatea 
acestui grup sau rezultatele lui. Mai mult ca atît, chiar 
și unii membri ai acestui grup nu sunt informați și nu 
cunosc absolut nimic despre activitatea lui.

Acţiuni
Termenul-
limită de 
realizare

Indicatori de rezultat Gradul de 
realizare

Consolidarea capacităţilor instituţionale şi 
profesionale la nivelul autorităţilor publice locale 
pentru implementarea eficientă a politicilor 
publice de administrare a resurselor funciare (ex. 
atribuirea terenurilor, gestionarea terenurilor 
proprietate comună, gestionarea modului de 
folosinţă a terenurilor, procedurile de expropriere 
pentru utilitate publică ş.a.)

Noiembrie 
2017

Modificări ale cadrului 
normativ privind procedurile 
aprobate;

program de instruire elaborat 
și pilotat;

specialiști la nivelul autorităţi-
lor publice locale instruiţi

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
În acest context, nu sînt cunoscute informații privind 
aprobarea modificărilor cadrului normativ pentru a 
consolida capacităţile instituţionale şi profesionale la 
nivelul autorităţilor publice locale necesare pentru im-
plementarea eficientă a politicilor publice de adminis-
trare a resurselor funciare (ex. atribuirea terenurilor, 
gestionarea terenurilor proprietate comună, gestio-
narea modului de folosinţă a terenurilor, procedurile 
de expropriere pentru utilitate publică ş.a.).

De la bun început este nevoie de realizat descen-
tralizarea financiară, organizațională și patrimonia-
lă, ce presupune delimitarea proprietății statului de 
proprietatea unităților administrativ teritoriale (UAT), 

delimitarea bunurilor din proprietatea publică a UAT 
(bunurile din domeniul public şi bunurile din domeniul 
privat al UAT), înregistrării tuturor bunurilor UAT în 
modul cuvenit în Registrul bunurilor imobile, inclusiv 
evaluarea acestor bunuri la prețul real. Ulterior tre-
buie de îmbunătățit cadrul legal ce se referă la ad-
ministrarea bunurilor imobile de către autoritățile ad-
ministrației publice locale, formele și procedurile de 
administrare. De asemenea, este necesară o atenție 
sporită infrastructurii drumurilor și asigurării funcțio-
nalității serviciilor publice, astfel ca cetățenii să nu fie 
afectați. Apoi, urmează de elaborat și implementat 
programe de instruire în acest sens a specialiștilor la 
nivelul autorităților administrației publice locale.
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare

Indicatori de rezultat Gradul de 
realizare

Punerea în aplicare a prevede-
rilor Legii nr.64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern privind 
instituirea Corpului de control al 
Prim-ministrului

Ianuarie 2017 Regulament de organizare și funcţionare 
a Corpului de control al Prim-ministru-
lui aprobat;

corp de control suplinit cu personal

Realizat 
parțial

Remarci și comentarii

Obiectivul specific   4

Asigurarea mecanismului de monitorizare, responsabilizare şi transparentizare a activită-
ţii autorităţilor, instituţiilor publice şi entităţilor economice proprietate a statului privind 
modul de exercitare a atribuţiilor, nivelul de realizare a angajamentelor şi administrare a 
bugetului, de servire a interesului cetăţenilor şi mediului de afaceri

Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului 
de Control al Prim-ministrului a fost aprobat de Gu-
vern la 10 octombrie și a intrat în vigoare la 13 oc-
tombrie 201732. Corpul de Control al Prim-ministrului 
este o structură fără personalitate juridică, organizată 
în cadrul Cancelariei de Stat, care se subordonează 
direct Prim-ministrului. Misiunea Corpului de Control 
al Prim-ministrului constă în monitorizarea și controlul 
sistemic, sub aspect cantitativ și calitativ, al modului 
de realizare de către subiecții monitorizării (Cancela-
ria de Stat, ministerele, alte autorități administrative 
centrale subordonate Guvernului și structurile organi-
zaționale din sfera lor de competență) și controlului a 
atribuțiilor prevăzute de cadrul normativ și a sarcinilor 
stabilite în actele Guvernului, în Programul de activi-
tate al Guvernului și în alte documente de politici pu-
blice, în deciziile și indicațiile Prim-ministrului.

Potrivit Regulamentului, Corpul de Control al Prim-mi-
nistrului este constituit din 8 consilieri ai Prim-minis-
trului. Consilierii din cadrul Corpului de Control al 

32 Hotărîrea Guvernului nr.790 din 10.10.2017

Prim-ministrului au statut de personal din cabinetul 
persoanelor cu funcții de demnitate publică, fiind par-
te a efectivului-limită al Cancelariei de Stat. În Regu-
lament este prevăzut că Cancelaria de Stat în termen 
de 1 lună de la data intrării în vigoare a hotărîrii de 
aprobare a Regulamentului, va modifica corespun-
zător statele de personal ale Cancelariei de Stat și 
va întreprinde măsurile ce se impun pentru asigura-
rea organizatorică a activității Corpului de Control al 
Prim-ministrului. La fel, în termen de 2 luni Cancela-
ria de Stat va asigura crearea pe pagina web oficială 
a Guvernului a unui compartiment destinat publicării 
informațiilor cu caracter public despre activitatea Cor-
pului de Control al Prim-ministrului. 

Pînă în prezent nu există nici o informație despre con-
stituirea de facto a Corpului de Control al Prim-minis-
trului, componența acestuia, fie activitatea lui. Nici pe 
pagina web a Guvernului, nici pe pagina web a Can-
celariei de Stat nu există un compartiment destinat 
Corpului de Control al Prim-ministrului.

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Instituţionalizarea 
mecanismului de asigurare 
a transparenţei şi control 
al activităţii entităţilor 
economice proprietate a 
statului

Iunie 2017 Întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni în care 
statul deţine peste 50% de acţiuni delimitate în 
calitate de entităţi de interes public;

activităţi de contabilitate și publicarea rezultatelor 
financiare ale acestor entităţi realizate conform stan-
dardelor internaţionale de raportare financiară 

Parțial 
realizat
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Remarci și comentarii

În Parlament este înregistrat proiectul legii conta-
bilității nr.209 din 22.06.2017. Proiectul noii legi a 
contabilității transpune parțial Directiva 2013/34/
UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, 
situațiile financiare consolidate și rapoartele co-
nexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Potrivit 
proiectului, în categoria entităților de interes public 

sînt incluse și întreprinderile de stat sau societă-
țile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% 
din capitalul social. Proiectul de lege prevede 
distinct cerințele contabile și de raportare financi-
ară pentru entitățile de interes public. Proiectul a 
fost examinat de Parlament în prima lectură la data 
de 13.07.2017 și încă nu a fost examinat în lectura 
a 2-a și adoptat.

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Asigurarea implementării cadrului normativ în 
domeniul accesului la informaţie, transparenţei 
în procesul decizional, publicării datelor guver-
namentale deschise şi cu privire la paginile-web 
oficiale ale autorităţilor publice

Iulie 2017 Paginile-web oficiale ale tu-
turor autorităţilor adminis-
traţiei publice actualizate;

seturile de date plasate pe 
portalul date.gov.md actu-
alizate

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Paginile-web oficiale ale autorităţilor administraţiei 
publice, în mare parte,nu au fost actualizate. Prin ac-
tualizare înțelegem în primul rînd crearea unor pagini 
web noi pentru ministerele ce au fost comasate și în 
rîndul doi publicarea pe paginile web ale autorităților 
administrației publice a tuturor informațiilor și datelor 
cu caracter public pentru a fi accesate de cetățeni. În 
acest sens remarcăm doar cîteva realizări din partea 
autorităților publice. 

Ministerul Finanțelor are o pagină web nouă unde 
publică un șir de date guvernamentale actualizate, 
inclusiv dispune de un catalog de date deschise al 
Ministerului Finanțelor pentru anul 2017. Cetățenii 
pot accesa paralel și versiunea precedentă a sitului 
Ministerului Finanțelor, cu toate informațiile ce au fost 
publicate pe acel portal web. 

Nou creat Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regio-
nale și Mediului și-a lansat pagina web oficială www.
madrm.gov.md.

Pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructu-
rii deși conține rubrica ”domenii gestionate”, în care 
sînt indicate toate domeniile ce i-au revenit în urma 
comasărilor, totuși te redirecționează la paginile web 
ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Dru-
murilor, Ministerului Tehnologiei Informației și Comu-

nicațiilor și Ministerului Dezvoltării Regionale și Con-
strucțiilor.

Pagina web a Ministerului Sănătății, Muncii și Protec-
ției Sociale este funcțională, însă nu cuprinde infor-
mații și date ce se referă la domeniul sănătății.

Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne,Mi-
nisterul Apărării continuă cu aceleași pagini web. În 
ce privește Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, 
acesta nu are încă o pagină web comună.

Ca remarcă generală notăm că paginile web ale mi-
nisterelor trebuie să reprezinte instrumente necesa-
re și utile de diseminare și asigurare a accesului la 
informațiile publice. Multe informații se regăsesc pe 
aceste portaluri, în mod special orice cetățean poa-
te participa la procesul de consultări publice asupra 
proiectelor de acte normative, care sînt plasate pe 
web, dar și pe portalul comun particip.gov.md. În ce 
privește publicarea datelor guvernamentale deschi-
se, o parte din acestea sînt publicate pe portalul date.
gov.md. În mare parte, acestea nu sînt actualizate 
din anul 2014.

Pentru realizarea obiectivelor ce țin de guvernarea 
deschisă, enunţate în Strategie și Planul de acțiuni, 

file:///D:\Downloads\date.gov.md
http://www.madrm.gov.md
http://www.madrm.gov.md
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Guvernul a aprobat la sfîrșitul anului 2016 Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă pentru anii 2016-
201833. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale și instituţiile publice autonome au obligația să între-
prindă măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a Planului aprobat. Cancelaria 
de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Planului şi va prezenta Consiliului național pentru 
reforma administrației publice anual, pînă la 31 ianuarie, un raport privind nivelul de îndeplinire a acestuia. 

21 
 

•Nerealizat/nu 
sînt cunoscute 

realizările 

•Realizat 
parțial

•Realizat peste 
termen

•Realizat

1 2

122

Nou creat Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale �i Mediului �i-a lansat pagina web 
oficială www.madrm.gov.md. 

Pagina web a Ministerului Economiei �i Infrastructurii de�i con�ine rubrica ”domenii 
gestionate”, în care sînt indicate toate domeniile ce i-au revenit în urma comasărilor, totu�i te 
redirec�ionează la paginile web ale Ministerului Transporturilor �i Infrastructurii Drumurilor, 
Ministerului Tehnologiei Informa�iei �i Comunica�iilor �i Ministerului Dezvoltării Regionale 
�i Construc�iilor. 

Pagina web a Ministerului Sănătă�ii, Muncii �i Protec�iei Sociale este func�ională, însă nu 
cuprinde informa�ii �i date ce se referă la domeniul sănătă�ii. 

Ministerul Justi�iei, Ministerul Afacerilor Externe �i Integrării Europene, Ministerul Afacerilor 
Interne,Ministerul Apărării continuă cu acelea�i pagini web. În ce prive�te Ministerul Educa�iei, 
Culturii �i Cercetării, acesta nu are încă o pagină web comună. 

Ca remarcă generală notăm că paginile web ale ministerelor trebuie să reprezinte instrumente 
necesare �i utile de diseminare �i asigurare a accesului la informa�iile publice. Multe informa�ii 
se regăsesc pe aceste portaluri, în mod special orice cetă�ean poate participa la procesul de 
consultări publice asupra proiectelor de acte normative, care sînt plasate pe web, dar �i pe portalul 
comun particip.gov.md. În ce prive�te publicarea datelor guvernamentale deschise, o parte din 
acestea sînt publicate pe portalul date.gov.md. În mare parte, acestea nu sînt actualizate din anul 
2014. 

Pentru realizarea obiectivelor ce �in de guvernarea deschisă, enunţate în Strategie �i Planul de 
ac�iuni, Guvernul a aprobat la sfîr�itul anului 2016 Planul de acţiuni pentru o guvernare deschisă 
pentru anii 2016-201833. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale �i instituţiile publice 
autonome au obliga�ia să întreprindă măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele 
stabilite a Planului aprobat.  Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării 
Planului şi va prezenta Consiliului na�ional pentru reforma administra�iei publice anual, pînă la 
31 ianuarie, un raport privind nivelul de îndeplinire a acestuia.  

 
 

 
 
În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 17 indicatori de rezultat, prevăzu�i în ac�iunile 
preconizate pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului de ac�iuni �i Strategiei 
                                                            
33Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 29.12.2016 

În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 17 indicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconizate 
pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului de acțiuni și Strategiei ”Responsabilizarea administrației 
publice”, menționăm următoarele: realizat – 1, realizat peste termen – 2, realizat parțial – 2, nerealizat/nu sînt 
cunoscute realizările – 12.

33 Hotărîrea Guvernului nr.1432 din 29.12.2016
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Acţiuni Termenul-limită de 
realizare

Indicatori de rezultat Gradul de rea-
lizare

Delimitarea rolului 
şi responsabilităţilor 
Cancelariei de Stat 
şi Ministerului 
Finanţelor conform 
principiilor SIGMA 
privind „Centrul 
Guvernului” şi 
recomandărilor 
SIGMA în 
baza evaluării 
administraţiei publice, 
realizată în octombrie 
2015-martie 2016 

Decembrie 2016 Funcţii caracteristice „Centrului Guvernului” 
introduse în proiectul de modificare și comple-
tare a Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire 
la Guvern

Realizat peste 
termen

Ianuarie 2017 Cancelaria de Stat operaţională, conform 
structurii aprobate în ședinţa Guvernului din 26 
octombrie 2016

Parțial Realizat

Ianuarie 2017 Regulamentul de activitate și structura Ministe-
rului Finanţelor modificate conform recoman-
dărilor SIGMA, în baza evaluării administraţiei 
publice realizată în octombrie 2015-martie 2016

Parțial realizat

Mai 2017 Reguli de procedură privind planificarea, elabo-
rarea și monitorizarea politicilor publice, prin 
intermediul unor proceduri unificate, aprobate

Parțial realizat

Remarci și comentarii
Funcţii caracteristice „Centrului Guvernului” au fost inserate în proiectul noii legi cu privire la Guvern, adoptat 
la 7.07.2017. Astfel, potrivit legii, Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activi-
tății Guvernului, stabilește cadrul general pentru definirea priorităților Guvernului, asigură suport metodologic, 
organizatoric și de coordonare pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la 

II. ELABORAREA ȘI COORDONAREA 
POLITICILOR PUBLICE

OBIECTIVUL GENERAL

Sporirea coerenţei, eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei 
procesului decizional în administraţia publică

Obiectivul specific   1

Consolidarea poziţiei Cancelariei de Stat şi a Ministerului Finanţelor în realizarea funcţii-
lor specifice „Centrului Guvernului”, în scopul de a îndeplini toate atribuţiile necesare pen-
tru asigurarea funcţionalităţii unui sistem naţional de planificare strategică şi elaborare 
a politicilor într-un mod bine organizat, coerent şi competent, aliniat la procesul bugetar, 
conectat la procesul de integrare europeană, în conformitate cu principiile SIGMA privind 
administraţia publică
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nivelul ministerelor și al altor autorități administrative 
centrale, monitorizează implementarea programu-
lui de activitate al Guvernului, prezintă materialele 
analitice și informaționale, pregătește proiectele de 
hotărîri, ordonanțe și dispoziții ale Guvernului și veri-
fică executarea acestora. La fel, Cancelaria de Stat 
coordonează pe plan intern activitatea autorităţilor 
administraţiei publice centrale în vederea realizării 
obiectivului strategic prioritar – integrarea europeană 
a ţării. Totodată, Cancelaria de Stat colaborează cu 
Secretariatul Parlamentului prin schimb de informații 
și ședințe de lucru în vederea asigurării controlului 
executării actelor normative ale Parlamentului, reali-
zării programului legislativ și a programului de activi-
tate al Guvernului.

La 26 octombrie 2016 Guvernul a modificat Regula-
mentul privind organizarea şi funcţionarea, structurii 
şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat, stabilind o 
nouă structură a Cancelariei de Stat, cu un efectiv-li-
mită în număr de 171 unităţi34.Structura Cancelariei 
de Stat a fost modificată și completată de Guvern la 
15.03.201735 și 23.08.201736, stabilind un efectiv-li-
mită în număr de 172 unităţi. Din informația existentă 
la moment pe pagina web www.cancelaria.gov.md, în 
cadrul Cancelariei de Stat sînt suplinite 133 de unități 
din cele 172. Pentru a fi operațională și a exercita cu 
maximă eficiență competențele atribuite, Cancelaria 
de Stat urmează să completeze cu personal unitățile 
disponibile.

În ce privește modificarea Regulamentului de activi-
tate şi structurii Ministerului Finanţelor conform reco-
mandărilor SIGMA, notăm următoarele. La 30 august 
2017 Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, 
Structura și Organigrama aparatului central al Minis-
terului Finanţelor37, cu un efectiv-limită al aparatului 
central și trezoreriilor regionale ale Ministerului Fi-
nanţelor în număr de 298 de unităţi. La 3 octombrie 
2017 au loc modificări și completări în organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, însă aceste 
amendamente nu conține abordări conceptuale, ci 
comportă un caracter de redacție, îmbunătățire, ajus-
tare și clarificare a mai multor reglementări normati-
ve. Totodată, se inserează o anexă care stabilește 
organigrama Ministerului Finanțelor.

În nota informativă a proiectului Hotărîrii de Guvern 
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministeru-
lui Finanţelor, autorul nu menționează nimic despre 

34 Hotărîrea Guvernului nr.1183 din 26.10.2017
35 Hotărîrea Guvernului nr.142 din 15.03.2017
36 Hotărîrea Guvernului nr.667 din 23.08.2017
37 Hotărîrea Guvernului nr.696 din 30.08.2017

recomandările SIGMA și nu face referință la funcți-
ile Ministerului Finanțelor caracteristice ”Centrului 
Guvernului”. Aici se impune o remarcă generală și 
anume necesitatea de a determina într-un mod clar 
toate instituţiile care îndeplinesc funcţii caracteristice 
„Centrului Guvernului”, rolul, responsabilităţile şi cum 
acestea coordonează între ele. 

Așa cum este menționat în Strategie, conform con-
cluziilor SIGMA, în Republica Moldova funcţiile pre-
scrise ”Centrului Guvernului” sînt realizate de patru 
instituţii:
a) Cancelaria de Stat – pregăteşte şedinţele Guver-

nului; asigură legalitatea documentelor; coordo-
nează procesul de elaborare a planului de acţiuni 
al Guvernului şi a documentelor de politici sectori-
ale;

b) Ministerul Finanţelor – coordonează procesul de 
elaborare a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu şi 
bugetului de stat; avizează propunerile de politici 
din partea ministerelor din punct de vedere al sus-
tenabilităţii bugetului;

c) Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europe-
ne – coordonează activităţile relevante procesului 
de integrare europeană;

d) Centrul de armonizare a legislaţiei (subordonat 
Ministerului Justiţiei) – facilitează procesul de ar-
monizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii 
Europene.

Deși există anumite proceduri și cerințe generale la 
fiecare etapă a ciclului de politici publice, acestea 
sînt insuficient descrise, fie nu se respectă. În acest 
sens se impune existența unor reguli și cerințe unifi-
cate față de documentele de politici la toate etapele: 
planificare, elaborare şi monitorizare.

Ar fi oportună existența unor metodologii detaliate pri-
vind structura, conţinutul şi alte cerinţe ce se referă la 
documentele de planificare, inclusiv estimarea cos-
turilor și alinierea acestora la Cadrul Bugetar pe Ter-
men Mediu, analiza ex-ante și analiza impactului de 
reglementare. Un act normativ tangent cu acest pro-
ces îl constituie Hotărîrea Guvernului din 30.07.2017 
privind amendarea a mai multor acte normative38, 
prin care se acordă Cancelariei de Stat atribuția de 
monitorizare a realizării analizei impactului de regle-
mentare (AIR) și asigurare a activității Secretariatului 
Evaluării Impactului de Reglementare.

Regulile de elaborare şi cerinţele faţă de documen-
tele de politici se conțin în mai multe acte normative, 
în mod principal notăm legea privind actele legislati-

38 Hotărîrea Guvernului nr.495 din 30.07.2017

http://www.cancelaria.gov.md
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ve39 și legea privind actele normative ale Guvernului 
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 
şi locale40. Parlamentul a examinat și adoptat la data 
20.10.2017 proiectul legii cu privire la actele norma-
tive (proiectul nr.407 din 21.10.2016), care vine să 
unească într-un singur act cele 2 legi sus-nominali-
zate. Această lege la moment încă nu este publicată, 
dar după ce va intra în vigoare va reglementa etapele 
legiferării, etapele și regulile elaborării, cerințele ge-
nerale față de structura și conținutul actului normativ.

În ce privește monitorizarea politicilor publice, la ni-
velul Guvernului există Metodologia privind moni-
torizarea procesului de implementare a legislaţiei41. 
Acest proces este realizat de organele centrale de 
specialitate ale administraţiei publice cu coordonarea 
Ministerului Justiției. Totodată, Cancelaria de Stat va 

39 Legea nr.780 din 27.12.2001
40 Legea nr.317 din 18.07.2003
41 Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010

recepționa toate propunerile de modificări ce rezultă 
din procesul de monitorizare a implementării actului 
normativ, pentru a fi incluse în planurile de activita-
te ale Guvernului. În pofida existenței metodologiei, 
acest proces de monitorizare rămîne a fi unul slab, 
ineficient și chiar neutilizat de către autoritățile publice 
responsabile. În ce privește supravegherea de către 
Parlament a modului de implementare a legilor şi efi-
cienţa la aplicare, Regulamentul Parlamentului42 con-
ține un singur articol în acest sens. Este necesar de 
a elabora și adopta proceduri clare, detailate și uni-
forme de desfășurare a analizei ex-post a legislației, 
care ar putea fi eventual inserate într-o Metodologie 
distinctă. Lipsa unui astfel de instrument de suprave-
ghere parlamentară constituie una din cauzele princi-
pale ale inaplicabilităţii legilor şi caracterului contra-
dictoriu al actelor normative din mai multe domenii.

42 Legea nr.797 din 2.04.1996

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Consolidarea procesului 
de planificare în domeniul 
integrării europene prin 
încorporarea acestuia 
la sistemul general de 
planificare, inclusiv la 
procesul bugetar. 

Clarificarea şi 
delimitarea rolurilor şi a 
responsabilităţilor în ceea 
ce priveşte armonizarea 
legislaţiei la aquis-ul UE

Ianuarie 2017 Planul naţional de implementare a Acordului 
de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019 
aprobat;

compartiment „Costuri estimative

sursă de acoperire a cheltuielilor introdus în 
Planul naţional de implementare a Acordului 
de Asociere RM – UE pentru anii 2017-2019

Realizat 

Iunie 2017 Modificări și completări ale Hotărîrii 
Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006  
„Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii 
Moldova cu legislaţia comunitară” și Hotărîrii 
Guvernului nr.190 din 21 februarie 2007 
„Privind crearea Centrului de armonizare a 
legislaţiei” aprobate

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Planul naţional de implementare a Acordului de Asociere RM-UE pentru anii 2017-2019 a fost aprobat de Gu-
vern la 30.12.2016 și publicat în Monitorul Oficial la 31.03.2017. În Plan a fost inserat compartimentul „Costuri 
estimative și sursă de acoperire a cheltuielilor”.

Nu au fost identificate modificări și completări la Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 cu pri-
vire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară şi Hotărîrea Guvernului nr.190 din 
21 februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislaţiei – care ar avea scopul de clarificare şi 
delimitarea rolurilor şi responsabilităţilor în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei la aquis-ul UE.
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Optimizarea şi 
operaţionalizarea 
unui sistem de 
planificare strategică 
riguros, integrat 
şi coerent, precum 
şi corelarea cu 
resursele financiare

Martie 2017 Raport de evaluare intermediară a Strategiei naţiona-
le de dezvoltare „Moldova 2020” elaborat 

Realizat peste 
termen

August 2017 Raport privind „pașaportizarea” tuturor documen-
telor de politici, cu recomandări de raţionalizare și 
îmbunătăţire a acestora elaborat

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Septembrie 2017 Bază de date online privind documentele de politici 
„pașaportizate”, inclusiv rapoartele de monitorizare a 
acestora, creată

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Iunie 2017 Metodologie de elaborare a programelor de dezvol-
tare strategică ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale revizuită, pentru alinierea acestora la cadrul 
naţional de planificare strategică, la cadrul de resurse 
și la angajamentele Acordului de Asociere RM-UE și 
ale Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii

Obiectivul specific   2

Armonizarea procesului de planificare a politicilor, în special a celor relevante pentru 
procesul de integrare europeană, şi Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă cu Cadrul 
bugetar pe termen mediu, aliniat la procesul bugetar şi la resursele financiare publice 
disponibile

Raportului de evaluare a implementării Strategiei na-
ționale de dezvoltare „Moldova 2020” (SND „Moldova 
2020”) în perioada 2012-2015 a fost elaborat în sep-
tembrie 2017 de Centrul Analitic Independent „Ex-
pert-Grup”, cu suportul Organizației Națiunilor Unite, și 
prezentat Guvernului la 6 noiembrie 2017. Obiectivele 
evaluării au fost de a stabili modul în care SND „Mol-
dova 2020” și-a exercitat funcția de document-central 
de planificare strategică pe dimensiunea de politici 
sectoriale și alocări bugetare, de a analiza impactul 
SND asupra domeniilor de politici prioritare prin pris-
ma indicatorilor de monitorizare și evaluare prestabiliți, 
precum și de a stabili lecțiile învățate, toate în vederea 
elaborării unei noi strategii naționale de dezvoltare – 
„Moldova 2030”. Notăm că Republica Moldova face 
parte din cele 193 de state membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, care au aderat la Agenda de dezvol-
tare durabilă a lumii pînă în 2030, cu un set din 17 
Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), intrate în 

vigoare la 1 ianuarie 2016. Realizarea cu succes a 
țintelor Agendei pot fi atinse prin corelarea cu agenda 
de reforme prioritare, inclusive reforma administrației 
publice în Republica Moldova.

Nu au fost identificate informații despre elaborarea 
unui Raport privind „paşaportizarea” tuturor docu-
mentelor de politici, cu recomandări de raţionalizare 
şi îmbunătăţire a acestora. Totodată, nu a fost elabo-
rată nici baza de date online privind documentele de 
politici „paşaportizate”, inclusiv rapoartele de monito-
rizare a acestora. La fel, nu au fost identificate infor-
mații despre revizuirea Metodologiilor de elaborare 
a programelor de dezvoltare strategică ale autorită-
ţilor administraţiei publice centrale, pentru alinierea 
acestora la cadrul naţional de planificare strategică, 
la cadrul de resurse şi la angajamentele Acordului de 
Asociere RM-UE şi ale Agendei 2030 pentru Dezvol-
tare Durabilă.
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Obiectivul specific   3

Transparentizarea deciziilor Guvernului, armonizarea cu cerinţele legale, asigurarea co-
erenţei şi accesibilităţii lor publicului

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Revitalizarea sistemului de planifica-
re, monitorizare şi raportare la nive-
lul Guvernului şi la nivel instituţional

Martie 2017 Consiliile sectoriale în domeniul 
asistenţei externe funcţionale în 
conformitate cu cadrul normativ

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Deși pe paginile web ale unor ministere (pînă la 
reformare) sînt informații privind crearea consiliilor 
sectoriale în domeniul asistenţei externe (Ministerul 
economiei, Ministerul dezvoltării regionale și con-
strucțiilor), nu cunoaștem despre activitatea aces-
tora și nu sînt informații dacă acestea funcționează 

după reforma ministerelor. Totodată, notăm că prin 
Ordinul Ministrului finanțelor nr.29 din 10.02.2017 a 
fost creat consiliul sectorial in domeniul asistenței 
tehnice pentru Ministerul Finanțelor, despre care, 
la fel, nu există informații dacă este funcțional sau 
activează. 

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Asigurarea unei coor-
donări mai bune între 
instituţiile „Centrului 
Guvernului” pentru o 
mai bună pregătire a 
proiectelor către şedin-
ţele Guvernului

Februarie 2017 Cauze și soluţii pentru a reduce numărul proiec-
telor restituite autorităţilor pentru îmbunătăţire 
identificate

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Martie 2017 Dezvoltare a cadrului normativ secundar pentru 
asigurarea respectării cerinţelor faţă de elabo-
rarea actelor normative, de consultare publică a 
acestora, inclusiv publicarea rezultatelor procese-
lor de consultare

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Pentru a cunoaște cauzele și soluțiile necesare pen-
tru reducerea numărului proiectelor restituite auto-
rităților pentru îmbunătățire urma să fie efectuat un 
studiu, o analiză în acest sens, cu recomandări sau 
chiar cu propuneri de amendare a cadrului normativ 
existent. Nu sînt cunoscute informații despre realiza-
rea unor astfel de acțiuni.

La fel, nu au fost identificate proiecte de acte norma-
tive sau acte normative adoptate care ar dezvolta ca-
drului normativ secundar pentru asigurarea respec-
tării cerinţelor faţă de elaborarea actelor normative, 

de consultare publică a acestora, inclusiv publicarea 
rezultatelor proceselor de consultare. În prezent, le-
gea privind transparenţa în procesul decizional43 și 
Hotărîrea Guvernului cu privire la mecanismul de 
consultare publică cu societatea civilă în procesul 
decizional44 stabilesc procedurile de asigurare a 
transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a 
deciziilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice 
centrale și locale. Aceste acte normative nu au fost 
modificate sau completate în anul 2017.

43 Legea nr.239 din 13.11.2008
44 Hotărîrea Guvernului nr.967 din 09.08.2016
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Introducerea obligatorie în practică a 
procedurilor de formulare a politicilor 
publice în baza evidenţelor

Iunie 2017 Metodologii privind analiza 
ex-ante și ex-post a politicilor 
publice revizuite și aprobate 

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Remarci și comentarii
La nivelul Guvernului avem Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice și Ghi-
dul metodologic pentru evaluarea intermediară şi ex-post a politicilor publice. La fel, există Metodologia de 
analiză a impactului de reglementare45, ce se referă la activitatea de întreprinzător. În ce privește evaluarea 
ex-post, există Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei46. Notăm că niciuna 
din aceste metodologii nu a fost revizuită. Unicele modificări și completări au fost efectuate în iulie 201747 la 
Metodologia de analiză a impactului de reglementare. Astfel, acestea indică rolul primordial al cancelariei de 
Stat în acordarea asistenţei metodologice necesare ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în 
procesul realizării analizei impactului de reglementare, precum și în asigurarea că proiectele de acte normati-
ve/legislative ce reglementează activitatea de întreprinzător vor avea analiza impactului de reglementare cînd 
se examinează în Guvern și Parlament.

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Operaţionalizarea sistemului „Delivery 
Unit” pentru implementarea priorităţi-
lor Guvernului

Iunie 2017 Structură a Laboratorului de politici 
(Delivery Unit) la nivelul „Centrului 
Guvernului” operaţională

Realizat

Remarci și comentarii
În ianuarie 2017 a fost creat Centrul de Implementare a Reformelor (Delivery Unit), ce reprezintă o instituţie 
publică, fondată de Guvern, care deleagă exercitarea funcției de fondator Cancelariei de Stat, în scopul acor-
dării Guvernului a asistenței în implementarea reformelor la nivel guvernamental, pentru crearea unui sistem 
modern şi eficient de administrare. Deși nu sînt informații despre structura Centrului, membrii care activează 
în Centru, nu sînt nici telefoane de contact pe pagina web a Cancelariei, totuși acest Centru este operațional 
și a elaborate deja mai multe proiecte de acte legislative conexe reformei administrației publice.

În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 15 indicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconizate 
pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului de acțiuni și Strategiei ”Elaborarea și coordonarea politicilor 
publice”, menționăm următoarele: realizat – 2, realizat peste termen – 2, realizat parțial – 3, nerealizat/nu sînt 
cunoscute realizările – 8.

45 Hotărîrea Guvernului nr.1230 din 24.10.2006
46 Hotărîrea Guvernului nr.1181 din 22.12.2010
47 Hotărîrea Guvernului nr.495 din 30.07.2017

Obiectivul specific   4

Formularea politicilor în baza evidenţelor, cu respectarea cadrului legal şi într-o manieră 
inclusivă, pentru atingerea obiectivelor propuse
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare

Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Dezvoltarea cadrului 
normativ şi metodo-
logic pentru asigu-
rarea modernizării 
serviciilor publice, 
sporirea eficienţei 
prestării acestora, 
creşterea accesibilită-
ţii şi implementării 
standardelor de cali-
tate şi de cost pentru 
serviciile publice

Iunie 2017 Metodologie privind reingineria serviciilor publi-
ce aprobată de Guvern

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Iunie 2017 Metodologie privind digitizarea serviciilor publice 
aprobată de Guvern

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Iunie 2017 Standarde universale minime de calitate pentru 
serviciile publice administrative aprobate

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Iunie 2017 Metodologie-cadru de stabilire a tarifelor pentru 
serviciile publice prestate contra plată aprobată

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Remarci și comentarii

III.   MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE

OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea sistemului de prestare a serviciilor publice administrative 
la nivel central şi local prin îmbunătăţirea accesului la aceste servicii 
utilizând diverse modalităţi, a eficienţei prestării lor, reducerea sarcinilor 
administrative inutile şi minimalizarea costurilor serviciilor, atît pentru 
beneficiari, cît şi pentru prestatori, conform nevoilor şi cerinţelor 
beneficiarilor, asigurînd un nivel înalt de calitate serviciilor prestate

Obiectivul specific   1

Asigurarea unei abordări coordonate şi unificate faţă de modernizarea serviciilor  
publice

Nu sînt informații referitor la aprobarea Metodologiei 
privind reingineria serviciilor publice, Metodologiei 
privind digitizarea serviciilor publice, Standardelor 
universale minime de calitate pentru serviciile publi-
ce administrative și Metodologiei-cadru de stabilire 
a tarifelor pentru serviciile publice prestate contra 
plată.

Tot acest set de acțiuni sînt conexe și trebuie corelate 
cu acțiunile stabilite în Planul de acțiuni privind refor-

ma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 
2017-2021 și Planul de acțiuni pentru implementarea 
Strategiei naționale de descentralizare 2012 - 2018. 

Procesul de modernizare a serviciilor publice începe 
cu reingineria serviciilor publice, ce presupune regîn-
direa fundamentală și re-designul radical al serviciilor 
publice în locul operării îmbunătățirilor. Astfel, vor fi 
eliminate serviciile publice depășite de timp sau co-
masate mai multe servicii în unul. 
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După trecerea procesului de reinginerie, serviciile 
publice urmează a fi digitalizate. Astfel, va fi asigurat 
accesul on-line, prin canale digitale, la toate serviciile 
publice, inclusiv la nivel local. 

În continuare, serviciile publice trebuie să fie prestate 
strict în limitele standardelor de calitate ale serviciilor 
publice. Acest fapt va asigura un nivel înalt de satis-
facție al cetățenilor în legătură cu serviciile publice 
livrate acestora.

Nu în ultimul rînd se impune aplicarea unor tarife 
transparente și echitabile pentru serviciile publice 
prestate contra plată. Cadrul normativ trebuie ordo-
nat și clarificat, cu elaborarea principiilor și modalită-
ților de stabilire a tarifelor la serviciile prestate contra 
plată, bazat pe calculul prețului de cost al serviciilor 
şi evaluarea obiectivă a tarifelor propuse. Ca rezultat, 
tarifele nu vor mai fi majorate arbitrar, prețul de cost 

va fi unul rezonabil, iar beneficiarii nu vor mai perce-
pe prețurile serviciilor ca surse de venituri suplimen-
tare pentru prestatorii acestor servicii.

Realizarea cu succes a acestui set de acțiuni depin-
de în mod direct și de realizarea descentralizării la 
nivel local. Or, pentru a presta servicii calitative la ni-
vel local este necesar de creat un sistem de atribuire/
transfer al competenţelor între APC şi APL de ambele 
niveluri, caracterizat prin funcţionalitate, claritate (ro-
luri şi funcţii specifice definite, inclusiv mecanisme de 
exercitare), stabilitate, corelare cu resursele dispo-
nibile şi cu capacităţile administrative ale UAT. Plus 
la aceasta, e necesară o abordare instituţională mai 
largă şi intercooperare a autorităților/instituţiilor pu-
blice în prestarea serviciilor publice, pentru a facilita 
schimbul electronic de documente între autoritățile/
instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel local), inte-
roperabilitatea registrelor publice şi bazelor de date 
electronice de stat şi celor departamentale. 

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Crearea capacităţilor instituţio-
nale şi fortificarea capacităţilor 
umane pentru implementarea 
iniţiativelor de modernizare 
a serviciilor publice la nivelul 
Cancelariei de Stat şi a autori-
tăţilor publice responsabile de 
prestarea serviciilor publice

Ianuarie 2017 Cel puţin o unitate de personal din 
cadrul Cancelariei de Stat alocată pentru 
coordonarea procesului de modernizare a 
serviciilor publice;

cel puţin o unitate de personal din cadrul 
autorităţilor administrative centrale 
alocată pentru coordonarea procesului de 
modernizare a serviciilor publice

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Pe pagina web a Cancelariei de Stat și paginile web ale ministerelor nu sînt informații despre faptul alocării 
unei unități de personal pentru coordonarea procesului de modernizare a serviciilor publice. Menționăm că 
nu toate paginile web indică informații referitor la unitățile de personal existente, nume, prenume, funcție, iar 
acele pagini care conțin astfel de informații nu indică expres unitatea de personal special împuternicită pentru 
coordonarea procesului de modernizare a serviciilor publice.

Obiectivul specific   2

Creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor publice prin reingineria proceselor operaţi-
onale şi digitizare, precum şi prin crearea reţelei de centre universale de prestare a servi-
ciilor publice

user
Подсвеченный
Nu în ultimul rînd este necesar de a remarca o problemă de concept și de viziune a reformării serviciilor publice, ori, aceste acțiuni sînt preconizate fără a avea un cadru normativ care să definească, enumere și să reglementeze unitar multitudinea serviciilor publice. Potrivit Planului de acțiuni, abia în iunie 2018 este planificat elaborarea și transmiterea către Parlament a proiectului de lege cu privire la serviciile publice.
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„Registru” şi ulterioara absorbţie a Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, Î.S. „Cadastru”, autorităţii 
administrative în subordinea Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autorităţii 
administrative în subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licenţiere”. Agen�ia Servicii 
Publice prestează 465 de servicii, dintre care: 98 vizează înregistrarea �i eviden�a popula�iei, 24 
– înregistrarea �i licen�ierea unită�ilor de drept, 99 de servicii sînt din domeniul înregistrării 
bunurilor imobile �i 50 de servicii din domeniul înmatriculării mijloacelor de transport �i 
calificării conducătorilor auto. 

Agen�ia reprezintă un prim exemplu pilot de Centru universal de prestare a serviciilor publice. 
Acesta ar putea să-�i extindă aria de prestare a serviciilor publice �i să cuprindă un număr mai 
mare de servicii pentru cetă�eni, dar �i pentru agen�ii economici. Func�ionarea cu succes a 
Centrelor universale depinde �i de realizarea eficientă a descentralizării la nivel local. La fel, este 
necesară intercooperarea autorită�ilor/instituţiilor publice în prestarea serviciilor publice, pentru a 
facilita schimbul electronic de documente între autorită�ile/instituţiile publice (inclusiv cu cele la 
nivel local), interoperabilitatea registrelor publice şi bazelor de date electronice de stat şi celor 
departamentale. În ce prive�te interoperabilitatea, au fost elaborate �i supuse consultărilor publice 
la 26.01.2017 mai multe proiecte de acte legislative / normative. Din acest pachet de acte face parte: 
proiectul de lege cu privire la schimbul de date �i interoperabilitate; proiectul Hotărîrii Guvernului 
privind platforma de interoperabilitate; proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea, 
administrarea �i utilizarea Catalogului semantic; proiectul de lege pentru modificarea �i 
completarea unor acte legislative (elaborat pentru aducerea legisla�iei în vigoare în concordan�ă 
cu viitoarele legi �i Hotărîri de Guvern: legea cu privire la schimbul de date �i interoperabilitate, 
Hotărîrea Guvernului privind platforma de interoperabilitate, Hotărîrea Guvernului cu privire la 
instituirea, administrarea �i utilizarea Catalogului semantic). 

 
În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 6 indicatori de rezultat, prevăzu�i în ac�iunile 
preconizate pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului de ac�iuni �i Strategiei 
”Modernizarea serviciilor publice”, men�ionăm următoarele: realizat – 0, realizat peste termen – 1, 
realizat par�ial – 0, nerealizat/nu sînt cunoscute realizările – 5. 

IV. Managementul finan�elor publice 
 

Obiectivul general. Crearea unui sistem de management financiar modern, bazat pe principii şi 
reguli care să asigure disciplina bugetar-fiscală generală, precum şi pe proceduri transparente 
privind formarea şi administrarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia 
 
Obiectivul specific 1.Formularea bugetului public naţional în conformitate cu cadrul legal 
naţional, cu limitele de cheltuieli stabilite în Cadrul bugetar pe termen mediu şi necesităţile 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi respectarea deplină a procedurilor prevăzute 
 
 

0

• Realizat

1

• Realizat 
peste 

termen

0

• Realizat 
parțial

5
• Nerealizat 

/ nu sînt 
cunoscute 
realizările

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare

Indicatori de 
rezultat

Gradul de 
realizare

Dezvoltarea şi pilotarea conceptului de centru universal 
de prestare a serviciilor publice 

Martie 2017 Propunere de politică 
publică elaborată

Realizat peste 
termen

Remarci și comentarii
Unul din obiectivele principale ale reformei și moder-
nizării serviciilor publice este asigurarea implementării 
principiului de „Ghişeu Unic” în organizarea prestării 
serviciilor publice. Potrivit documentelor strategice no-
minalizate, se propun crearea ”Centrelor universale de 
prestare a serviciilor publice” (în continuare – Centre 
universale), care să prevadă prestarea serviciilor pu-
blice de către autorităţile şi instituţiile publice în confor-
mitate cu principiul de „Ghişeu Unic”. Adică, ”Ghișeele 
Unice” se vor transforma în ”Centre Universale” (într-o 
rețea de Centre pe întreg teritoriul statului), care va 
asigura accesul la servicii atît la nivelul central, cît şi 
la nivelul local al administraţiei publice. Centrele uni-
versale vor asigura o abordare mai integrată a deservi-
rii beneficiarilor diferitor servicii, oferind o utilizare mai 
economă a resurselor şi sporirea calității de deservire. 
Totodată, se preconizează revizuirea cadrului legal 
pentru implementarea ”Ghișeului electronic” de depu-
nere a solicitărilor pentru serviciile publice.

La 5 aprilie 2017 este supus consultărilor publice 
proiectul de Hotărîre a Guvernului privind constitui-
rea Agenției Servicii Publice, fiind aprobat la 22 mai 
201748. În rezultat, a fost constituită Agenția Servicii 
Publice ca urmare a reorganizării Î.S. „Centrul Re-
surselor Informaţionale de Stat „Registru” şi ulterioa-
ra absorbţie a Î.S „Camera Înregistrării de Stat”, Î.S. 
„Cadastru”, autorităţii administrative în subordinea 
Ministerului Justiţiei „Serviciul Stare Civilă” şi autori-
tăţii administrative în subordinea Ministerului Econo-
miei „Camera de Licenţiere”. Agenția Servicii Publice 
prestează 465 de servicii, dintre care: 98 vizează în-
registrarea și evidența populației, 24 – înregistrarea 
și licențierea unităților de drept, 99 de servicii sînt din 
domeniul înregistrării bunurilor imobile și 50 de servi-
cii din domeniul înmatriculării mijloacelor de transport 
și calificării conducătorilor auto.

48 Hotărîrea Guvernului nr.314 din 22.05.2017

Agenția reprezintă un prim exemplu pilot de Centru 
universal de prestare a serviciilor publice. Acesta ar 
putea să-și extindă aria de prestare a serviciilor pu-
blice și să cuprindă un număr mai mare de servicii 
pentru cetățeni, dar și pentru agenții economici. Func-
ționarea cu succes a Centrelor universale depinde și 
de realizarea eficientă a descentralizării la nivel local. 
La fel, este necesară intercooperarea autorităților/in-
stituţiilor publice în prestarea serviciilor publice, pen-
tru a facilita schimbul electronic de documente între 
autoritățile/instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel 
local), interoperabilitatea registrelor publice şi bazelor 
de date electronice de stat şi celor departamentale. 
În ce privește interoperabilitatea, au fost elaborate și 
supuse consultărilor publice la 26.01.2017 mai multe 
proiecte de acte legislative / normative. Din acest pa-
chet de acte face parte: proiectul de lege cu privire la 
schimbul de date și interoperabilitate; proiectul Hotă-
rîrii Guvernului privind platforma de interoperabilitate; 
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea, 
administrarea și utilizarea Catalogului semantic; pro-
iectul de lege pentru modificarea și completarea unor 
acte legislative (elaborat pentru aducerea legislației 
în vigoare în concordanță cu viitoarele legi și Hotă-
rîri de Guvern: legea cu privire la schimbul de date 
și interoperabilitate, Hotărîrea Guvernului privind plat-
forma de interoperabilitate, Hotărîrea Guvernului cu 
privire la instituirea, administrarea și utilizarea Cata-
logului semantic).

În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 6 in-
dicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconiza-
te pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului 
de acțiuni și Strategiei ”Modernizarea serviciilor pu-
blice”, menționăm următoarele: realizat – 0, realizat 
peste termen – 1, realizat parțial – 0, nerealizat/nu 
sînt cunoscute realizările – 5.
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Asigurarea corelării bugetului 
anual cu procesele de politici 
publice şi de planificare bugetară 
pe termen mediu, în corespundere 
cu prevederile legale

Septembrie 2017 Metodologie a bugetării pe 
programe, cu dezvoltarea 
procedurilor de monitorizare și 
evaluare a programelor bugetare, 
revizuită, actualizată și aplicată

Nerealizat / nu sînt 
cunoscute realizările

Remarci și comentarii

IV.   MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE

OBIECTIVUL GENERAL

Crearea unui sistem de management financiar modern, bazat pe principii 
şi reguli care să asigure disciplina bugetar-fiscală generală, precum şi pe 
proceduri transparente privind formarea şi administrarea bugetului public 
naţional şi a componentelor acestuia

Obiectivul specific   1

Formularea bugetului public naţional în conformitate cu cadrul legal naţional, cu 
limitele de cheltuieli stabilite în Cadrul bugetar pe termen mediu şi necesităţile unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi respectarea deplină a procedurilor prevăzute

Implementarea bugetării bazate pe programe repre-
zintă o metodă de fundamentare și de prezentare a 
bugetului, care sporește gradul de transparență a 
gestionării finanțelor publice. Din anul 2014 această 
metodă a începută fie aplicată la elaborarea bugete-
lor de către toate autoritățile publice centrale, iar din 
anul 2016 această metodă de bugetare a început să 
fie aplicată și la nivelul autorităților administrației pu-
blice locale. Cadrul legal și metodologic de bază care 
reglementează bugetarea pe programe cuprinde: 
legea finanțelor publice și responsabilității bugetar 
fiscale49, setul metodologic privind elaborarea, apro-
barea și modificarea bugetului50, Clasificația bugeta-
ră și Normele metodologice de aplicare a acesteia51. 
Următoarea etapă după implementarea bugetării 

49 Legea nr.181 din 25.07.2014
50 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015
51 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208 din 24.12.2015

bazate pe programe este introducerea sistemului de 
monitorizare și evaluare a bugetelor pe programe.

În rezultatul monitorizării nu au fost identificate modi-
ficări, revizuiri sau actualizări a metodologiei bugetării 
pe programe, cu dezvoltarea procedurilor de monito-
rizare şi evaluare a programelor bugetare. Unica in-
tervenție a fost efectuată asupra setului metodologic 
privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetu-
lui, fiind doar modificat raportul privind performanța 
pe programe/subprogram52. Plus la aceasta, au fost 
publicate unele informații, inclusiv pe pagina web a 
Ministerului Finanțelor (versiunea veche), referitor la 
asistenţa direcţionată autorităţilor publice locale de 
nivelul II în anul 2017, prin organizarea seminarelor 
de instruire pentru îmbunătăţirea capacităţilor în do-
meniul bugetării bazate pe performanţă. 

52 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.98 din 20.06.2017
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Acţiuni Termenul-limită de 
realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Reorganizarea Serviciului 
Fiscal de Stat cu scopul 
unificării şi implementării 
structurii consolidate

Decembrie 2016 Proiect de lege elaborat 
și aprobat; Realizat 

Aprilie 2017 Concept implementat Realizat peste termen

Remarci și comentarii

Obiectivul specific   2

Consolidarea bazei de venituri proprii ale autorităţilor publice locale

Obiectivul specific   3

Delimitarea proprietăţii de stat de cea a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv pe 
domenii (public şi privat), şi asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, eficientă, 
efectivă şi responsabilă a patrimoniului

În decembrie 2016 a fost adoptată legea cu privire 
la modificarea completarea unor acte legislative53 
(privind realizarea politicii fiscale și vamale pentru 
anul 2017), fiind operate mai multe amendamente la 
Codul fiscal. Ca rezultat, începînd cu 1 aprilie 2017 
este creat Serviciul Fiscal de Stat, prin reorganizarea 
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat și absorbirea 
a 35 de inspectorate fiscale de stat teritoriale. Re

53 Legea nr. 281 din 16.12.2016

gulamentul privind organizarea şi funcţionarea Servi-
ciului Fiscal de Stat a fost aprobat în iunie 201754. În 
conformitate cu acesta, Serviciul Fiscal de Stat func-
ţionează ca autoritate administrativă din subordinea 
Ministerului Finanţelor, împuternicită să administreze 
impozitele, taxele și alte plăți în interesul statului, fi-
ind stabilit efectivul-limită de personal în număr de 
1892 de unităţi.

54 Hotarîrea Guvernului nr. 395 din 5.06.2017

Acţiuni Termenul-limită de 
realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Elaborarea instrumentelor 
juridice de delimitare a 
proprietăţii de stat şi a 
proprietăţii unităţilor 
administrativ-teritoriale

Martie 2017 Proiectul legii privind 
delimitarea proprietăţii 
publice aprobat și transmis 
Parlamentului

Realizat peste 
termen

Iunie 2017 Regulamentul cu privire la 
modul de delimitare a bunurilor 
proprietate publică aprobat

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările
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Remarci și comentarii

Proiectul legii privind delimitarea proprietății publice 
a fost înregistrat în Parlament la 24 octombrie 2017 
(proiect nr.331), fiind examinat în I lectură la 10 no-
iembrie 2017 și în lectura II la 1 decembrie 2017. 

Deși nu au fost identificate informații referitor la apro-
barea Regulamentului cu privire la modul de delimita-
re a bunurilor proprietate publică, cunoaștem despre 
formarea unui grup de lucru la nivel de Parlament și 
Guvern pentru prefecționarea proiectului acestui Re-
gulament, elaborat anterior, însă cu lacune importan-
te de ordin conceptual și material.

Delimitarea proprietății publice este un domeniu ex-
trem de important, mai ales pentru autoritățile admi-
nistrației publice locale. Este necesar de a institui un 

cadru normativ funcțional și adecvat de reglementare 
a procesului de delimitare a bunurilor imobile propri-
etate publică, după apartenență (stat și unitatea ad-
ministrativ teritorială) și pe domenii (public și privat). 
În rezultatul delimitării, autoritățile administrației pu-
blice locale vor putea înregistra în Registrul bunurilor 
imobile drepturile de proprietate și gestiune asupra 
bunurilor imobile ce le aparțin. În prezent, multe au-
torități ale administrației publice locale nu-și cunosc 
patrimoniul, nu știu regimul juridic al acestora, fie 
bunurile imobile din localitate nu sînt înregistrate. O 
altă problemă stringentă conexă este neefectuarea 
evaluării bunurilor imobile. În consecință, autoritățile 
publice locale ratează venituri importante în bugetul 
local, necesare dezvoltării localităților și soluționării 
problemelor cetățenilor.

Acţiuni Termenul-limită de 
realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Elaborarea mecanismelor de cooperare 
(public-privat, public-public, public-
public-privat) pentru gestionarea 
eficientă a patrimoniului

Martie 2017 Proiectul legii cu privire 
la concesiuni aprobat și 
transmis Parlamentului

Realizat peste termen

Remarci și comentarii
Proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și ser-
vicii a fost aprobat de Guvern în mai 201755 și înain-
tat Parlamentului spre examinare și adoptare (proiect 
nr.152 din 18.05.2017). Proiectul de lege privind con-
cesiunile de lucrări și servicii are ca scop reglementa-
rea modului de atribuire a contractelor de concesiune 
de lucrări şi servicii, regimul juridic aplicabil, precum 
și aspecte specifice atribuirii și executării contractelor. 
Acest proiect de lege a fost examinat în I lectură în 
ședința plenară din 2 noiembrie 2017.

55 Hotărîrea Guvernului nr.308 din 17 mai 2017

În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 6 in-
dicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconiza-
te pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului 
de acțiuni și Strategiei ”Managementul finanțelor pu-
blice”, menționăm următoarele: realizat – 1, realizat 
peste termen – 3, realizat parțial – 0, nerealizat/nu 
sînt cunoscute realizările – 2.
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Acţiuni Termenul-limită  
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Revizuirea şi ajustarea 
cadrului normativ prin 
prisma implementării 
principiilor europene de 
administrare

Iunie 2017 Modificări și completări ale Legii nr.98 
din 4 mai 2012 privind administraţia 
publică centrală de specialitate și ale 
cadrului normativ pentru consolidarea 
rolul secretarilor de stat, prin atribuirea 
responsabilităţilor generale pentru ma-
nagementul autorităţii, inclusiv manage-
mentul resurselor umane, aprobate

Realizat peste 
termen

Iunie 2017 Propuneri de modificare a Legii nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006 privind 
administraţia publică locală, pentru a 
elimina neconcordanţele privind funcţia 
publică la nivel local, aprobate și trans-
mise Parlamentului;

modificări și completări ale Legii nr.158-
XVI din 

4 iulie 2008 pentru extinderea acesteia 
asupra tuturor categoriilor de funcţionari 
publice, aprobate și transmise Parlamen-
tului

Realizat

V. SERVICIUL PUBLIC ȘI MANAGEMENTUL  
RESURSELOR UMANE

OBIECTIVUL GENERAL

Ajustarea sistemului de management al resurselor umane la obiectivele şi 
exigenţele unei administraţii moderne

Obiectivul specific   1

Definirea clară a domeniului serviciului public şi aplicarea în practică a acestuia, 
precum şi cadrul normativ şi cadrul instituţional pentru asigurarea unui serviciu public 
profesionist
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Obiectivul specific   2

Asigurarea profesionalizării serviciului public prin standarde înalte de management şi 
practici de management al resurselor umane

Legea privind administraţia publică centrală de speci-
alitate56 a fost amendată în iulie 201757, fiind consoli-
dat rolul și atribuțiile secretarilor de stat, inclusiv în ce 
privește managementul autorităţii și resurselor uma-
ne. Astfel, secretarul de stat exercită, în domeniile de 
activitate de care este responsabil, un șir de atribuții, 
precum: coordonarea activității subdiviziunilor apa-
ratului central al ministerului; coordonarea activității 
structurilor organizaționale din sfera de competență 
a ministerului și asigură conlucrarea operativă dintre 
ministru și conducătorii acestora; realizarea legăturii 
funcționale dintre subdiviziunile interne ale aparatu-
lui central al ministerului și structurile organizaționa-
le din sfera de competență a ministerului; realizarea 
activităților de administrare a treburilor curente ale 
ministerului în cazul lipsei ministrului, etc.

Pentru a elimina neconcordanţele privind funcţia pu-
blică la nivel local, în septembrie 2017 au fost adop-
tate modificări și completări58 la legea nr.436 din 28 
decembrie 2006 privind administraţia publică locală. 
Potrivit acestora, personalul primăriei / aparatului pre-
şedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional 

56 Legea nr.98 din 4.05.2012
57 Legea nr.153 din 14.07.2017
58 Legea nr.10 din 21.09.2017

are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa 
Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statu-
tul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care 
ocupă funcţia de viceprimar / vicepreşedinte al raionu-
lui, aflate sub incidenţa Legii nr. 199/2010 cu privire la 
statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi 
Legii nr. 768/2000 privind statutul alesului local, a al-
tui personal angajat în baza contractului individual de 
muncă potrivit prevederilor Codului muncii.

În Parlament este înregistrat proiectul nr.215 din 27 
iunie 2017, adoptat în iulie 2017, prin care sînt opera-
te modificări și completări59 la legea nr.158 din 4 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţiona-
rului public. Conform amendamentelor, în categoria 
funcţionarilor publici de conducere de nivel superior 
se include secretarul general al Guvernului, secreta-
rul general adjunct al Guvernului, secretarul general 
de stat, secretarul de stat al ministerului, adjunctul 
conducătorului autorității administrative. Totodată, în 
categoria funcţionarilor publici de conducere se inclu-
de șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei 
de Stat.

59 Legea nr.153 din 14.07.2017

Remarci și comentarii

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare

Fortificarea corpului 
de funcţionari publici 
de conducere de nivel 
superior, inclusiv 
secretari de stat

Iunie 2017 Funcţie de secretar de stat suplinită în toate 
ministerele

Realizat peste 
termen

Iunie 2017 Propuneri privind delimitarea și introducerea 
poziţiilor de funcţionar public de conducere 
de nivel superior în autorităţile administrative 
centrale subordonate Guvernului și ministerelor 
(șefi de agenţii, servicii, inspectorate) formulate 
și prezentate Consiliului naţional pentru reforma 
administraţiei publice

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările
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La 25 iulie 2017 a fost supus consultărilor publice 
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea 
și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernulu-
inr.201 din 11 martie 2009, fiind adoptat de Guvern la 
16 august 201760. Modificările și completările vizează 
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice 
prin concurs (anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului 
nr.201/2009), fiind inserate norme pentru organiza-
rea și desfășurarea concursului de ocupare a funcți-
ilor publice de conducere de nivel superior. În speță, 
concursul pentru ocuparea acestor funcții presupune 
2 etape: a) competiția CV-lor și b) interviul. 

Tot la 25 iulie 2017 a fost supus consultărilor publice 
proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la constituirea 
comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concur-
sului de ocupare a funcțiilor publice de conducere de 
nivel superior, fiind adoptat de Guvern la 16 august 
201761. Prin această hotărîre au fost constituite 2 Co-
misii pentru organizarea și desfășurarea concursului 
de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel 

60 Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 16.08.2017
61 Hotărîrea Guvernului nr.654 din 16.08.2017

superior: 1) de secretar general al Guvernului și 2) de 
secretar general adjunct al Guvernului, secretar gene-
ral de stat și secretar de stat al ministerului, adjunct 
al conducătorului autorității administrative. Totodată, 
au fost aprobate componenţele nominale a comisiilor 
create. Cancelariei de Stat îi revine obligația să asigu-
re, la solicitarea preşedinților comisiilor, publicarea, în 
modul stabilit, a anunţului şi a informaţiei cu privire la 
condiţiile de desfăşurare a concursului.

În ce privește concursurile pentru funcția de Secretar 
general de stat și Secretar de stat, anunțurile privind 
desfășurarea acestora au fost publicate pe pagina 
web a Cancelarie de Stat șipe pagina www.cariere.
gov.md. În total au fost publicate 20 de anunțuri pentru 
ocuparea funcției de Secretar general de stat și 85 de 
anunțuri privind ocuparea funcției de Secretar de stat. 
Anunțurile au fost repetate de 2 și chiar de 3 ori.

Tabloul anunțurilor pentru ocuparea funcției de Se-
cretar general de stat se prezintă în felul următor:

Remarci și comentarii
SE
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RE
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EN

ER
A
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Ministerul Anunț 1 Anunț 2 Anunț 3 Hotărîre Guvern 
numire în funcție

MAI 8 sep 25 sep 19 oct

MF 11 sep 25 sep 19 oct

MAEIE 15 sep 25 sep
Nr.850 din 25.10.2017

Mihail CĂPĂȚÎNĂ

MJ 15 sep 25 sep

MA 8 sep 25 sep
Nr.854 din 25.10.17

Radu BURDUJA

MECC 8 sep 25 sep
Nr.851 din 25.10.2017

Igor ȘAROV

MEI 8 sep 25 sep
Nr.848 din 25.10.2017

Iulia COSTIN

MADRM 8 sep 25 sep
Nr.853 din 25.10.2017

Iurie UȘURELU

MSMPS 8 sep 25 sep
Nr.852 din 25.10.2017

Boris GÎLCA

http://careers.gov.md/display-job/6831
http://careers.gov.md/display-job/6658
http://careers.gov.md/display-job/6812
http://careers.gov.md/display-job/6806
http://careers.gov.md/display-job/6801
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Au fost postate anunțuri pentru ocuparea funcției de 
Secretar general de stat în toate cele 9 ministere, în 
rezultat fiind numiți în funcție, pînă la etapa actuală, 6 
Secretari generali de stat.

Trebuie să remarcăm că nu sînt informații privind 
rezultatele concursurilor, clasamentul participanților, 
incluzînd evaluarea comisiei. Pe web găsim doar o 
listă (publicată pe 3 octombrie 2017 pe pagina web 
a Cancelariei de Stat) a candidaţilor care au promo-
vat competiţia CV-urilor şi sînt admişi la interviul pen-
tru ocuparea funcţiilor publice de conducere de nivel 
superior vacante. Potrivit pct.181 din Regulamentul 
cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201/2009, rezul-
tatele competiției CV-urilor se consemnează într-un 
proces-verbal. Acest proces-verbal nu este adus la 
cunoștința publicului. Referitor la etapa interviurilor, 
există doar o informație pe pagina web a Cancela-
riei de Stat despre faptul că acestea vor fi organiza-
te în perioada 16 – 17 octombrie 2017. Rezultatele 

acestor interviuri nu au fost aduse la cunoștință, fiind 
disponibile doar Hotărîrile de Guvern privind numirea 
în funcție a câștigătorilor concursurilor. Reieșind din 
prevederile pct.43 din Regulamentul sus-nominalizat, 
rezultatele concursului, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la promovarea concursului, sînt plasate pe pagina 
web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de 
la sediul autorităţii publice. În aceste circumstanțe, 
considerăm necesar ca autoritățile publice respon-
sabile (Cancelaria de Stat) să asigure accesul publi-
cului la toate informațiile ce se referă la selectarea 
și numirea în funcția publică, inclusiv: numărul şi nu-
mele candidaţilor ce au participat la concursurile de 
selecţie pentru posturile vacante;procesele - verbale 
ale comisiei de selectare a candidaţilor pentru funcţia 
vacantă, incluzând evaluarea comisiei şi clasamentul 
solicitanţilor la ambele etape: competiția CV-urilor și 
interviurile.

Tabloul anunțurilor pentru ocuparea funcției de Secre-
tar de stat se prezintă în felul următor:

Ministerul Anunț 
1

Anunț 
2

Anunț 
3

Hotărîre Guvern
numire în funcție

SE
C

R
ET

A
R

 D
E 

ST
AT

MAI (ordinea și securitatea publică, prevenirea și 
combaterea criminalității)

8 sep 25 sep Nr.939 din 07.11.2017
Dorin PURICE

MAI (managementul integrat al frontierei de stat, 
migrația și azilul, evidența populației și cetățeniei)

8 sep 25 sep Nr.940 din 07.11.2017
Alexandru 

LARIONOV

MAI (gestionarea crizelor și situațiilor de urgență,
rezervelor materiale de stat și de mobilizare)

8 sep 25 sep Nr.941 din 07.11.2017
Vitalie BÎRSAN

MAI (cooperarea internațională, politicile de 
personal și învățământ)

8 sep

MF (buna guvernare, control financiar public intern, 
contencios, active ale statului, achiziții publice și 
reglementare a sectorului financiar)

11 sep 26 sep 8 noi

MF (politica fiscală, vamală, reglementarea 
contabilității și auditului în sectorul corporativ)

11 sep 25 sep Nr.932 din 07.11.2017
Veronica VRAGALEVA

MF (investiții publice, asistență financiară externă, 
datorii publice și sistem trezorerial)

11 sep 25 sep Nr.935 din 07.11.2017
Veronica URSU

MF (politica bugetară) 11 sep 25 sep Nr.933 din 07.11.2017
Tatiana 

IVANICICHINA

MAEIE (afaceri consulare și drept internaţional) 15 sep 25 sep 8 noi

MAEIE (cooperarea bilaterală și multilaterală) 15 sep 25 sep Nr.938 din 07.11.2017
Tatiana MOLCEAN

MAEIE (integrarea europeană) 15 sep 25 sep Nr.937 din 07.11.2017
Daniela MORARI

http://careers.gov.md/display-job/6831
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Ministerul Anunț 
1

Anunț 
2

Anunț 
3

Hotărîre Guvern
numire în funcție

SE
C

R
ET

A
R

 D
E 

ST
AT

MJ (creația și perfecționarea legislației, profesiilor 
și serviciilor juridice, reprezentarea Guvernului în 
Parlament și la Curtea Constituțională)

15 sep 25 sep Nr.934 din 07.11.2017
Nicolae EȘANU

MJ (cooperarea juridică internațională, relațiile 
internaționale pe segmentul justiției și reprezentarea 
intereselor statului în instanțele judecătorești și în 
instituţiile de arbitraj naţionale și internaţionale)

15 sep 25 sep 24 oct

MA (politica de apărare și cooperare internaţională) 8 sep 25 sep 8 noi

MA (politica de dezvoltare a resurselor umane, 
învăţămînt militar și planificare a resurselor)

8 sep 25 sep Nr.936 din 07.11.2017
Vladimir ILIEV

MECC (tineret și sport) 8 sep 25 sep 8 noi

MECC (cultura) 8 sep 25 sep Nr.947 din 07.11.2017
Andrei CHISTOL

MECC (educația) 8 sep 25 sep 8 noi

MECC (cercetarea) 8 sep 25 sep Nr.948 din 07.11.2017
Elena BELEI

MEI (transport) 8 sep 25 sep Nr.927 din 07.11.2017
Serghei BUCATARU

MEI (infrastructura calității și cooperarea 
internațională)

8 sep 25 sep Nr.931 din 07.11.2017
Iuliana DRĂGĂLIN

MEI (economie) 8 sep 25 sep Nr.926 din 07.11.2017
Vitalie IURCU

MEI (construcții și infrastructura drumurilor) 8 sep 25 sep Nr.928 din 07.11.2017
Anatol USATÎI

MEI (tehnologia informației și comunicațiilor) 8 sep 25 sep Nr.929 din 07.11.2017
Vitalie TARLEV

MADRM (politicile și produsele de origine 
animalieră)

8 sep 25 sep 8 noi

MADRM (politicile și produselor de origine vegetală 8 sep 25 sep 8 noi

MADRM (dezvoltarea regională și rurală) 8 sep 25 sep Nr.930 din 07.11.2017
 Dorin ANDROS

MADRM (protecția mediului și resurselor naturale) 8 sep 25 sep 8 noi

MSMPS(sănătatea publică) 8 sep 25 sep 8 noi

MSMPS (asigurările sociale și medicale) 8 sep 26 sep Nr. 944 din 07.11.2017
Nelea RUSU

MSMPS (asistența medicală) 8 sep 25 sep Nr.943 din 07.11.2017
Rodica SCUTELNIC

MSMPS (munca și demografia) 8 sep 25 sep Nr.946 din 07.11.2017
Anastasia OCERETNÎI

MSMPS(asistența socială) 8 sep 25 sep Nr.945 din 07.11.2017
Viorica 

DUMBRĂVEANU

http://careers.gov.md/display-job/6806
http://careers.gov.md/display-job/6806
http://careers.gov.md/display-job/6806
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Au fost postate anunțuri pentru ocuparea funcției de 
Secretar de stat în toate cele 9 ministere, pe fiecare 
domeniu specific, în rezultat fiind numiți în funcție, 
pînă la etapa actuală, 22 Secretari de stat.

Referindu-ne la concursurile pentru ocuparea func-
ției de Secretar de stat, reiterăm aceleași remarci și 
recomandări, formulate mai sus, privind necesitatea 
de transparență a rezultatelor concursurilor, numărul 
şi numele candidaţilor ce au participat la concursuri, 
procesele - verbale ale comisiei de selectare, inclu-
zând evaluarea comisiei şi clasamentul solicitanţilor 
la ambele etape: competiția CV-urilor și interviurile.

Nu am reușit să identificăm propuneri formulate şi 
prezentate Consiliului naţional pentru reforma admi-
nistraţiei publice ce se referă la delimitarea şi intro-
ducerea poziţiilor de funcţionar public de conducere 
de nivel superior în autorităţile administrative cen-

trale subordonate Guvernului şi ministerelor (şefi de 
agenţii, servicii, inspectorate). În primul rînd reiterăm 
faptul lipsei informațiilor despre activitatea și subiec-
tele examinate de către Consiliul naţional pentru re-
forma administraţiei publice. În rîndul doi, astfel de 
propuneri urmează a fi înaintate după ce va fi regle-
mentată organizarea și activitatea tuturor autorităţilor 
administrative centrale subordonate Guvernului şi 
ministerelor (agenții, servicii, inspectorate). Ori, după 
cum deja am menționat, odată cu reforma ministere-
lor, Guvernul a inițiat și reformarea agențiilor publice, 
fiind preconizate 7 agenții în subordinea Guvernului 
(în loc de 5) și 43 de agenţii în subordinea ministe-
relor (faţă de 55 în prezent). Aici, trebuie să sublini-
em din nou lipsa de viziune asupra acestui subiect și 
lipsa de abordare descentralizată, așa cum prevede 
Strategia. În general, principiul descentralizării, deși 
menționat ca un principiu de realizare a reformei, în 
fapt, nu este respectat deloc.

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de realizare

Elaborarea şi promovarea 
mecanismelor de recrutare şi 
de menţinere a personalului 
performant în autorităţile publice

Iunie 2017 Propuneri de modificare și completare 
a cadrului normativ privind motivarea 
mentorilor funcţionarilor publici 
debutanţi elaborate

Parțial realizat

Remarci și comentarii
Printre obiectivele reformei notăm dezvoltarea și 
consolidarea unei administrații publice atractive, mo-
derne și performante. Una din prioritățile în domeniu 
constituie elaborarea și implementarea unui sistem 
de salarizare transparent, echitabil și orientat spre 
performanță în vederea motivării funcționarilor pu-
blici. 

În rezultatul monitorizării nu au fost identificate pro-
puneri de modificare şi completare a cadrului norma-
tiv privind motivarea mentorilor funcţionarilor publici 
debutanţi. Totuși, în mod indirect, unele amenda-
mente inserate în mai multe acte legislative și nor-
mative, pot reprezenta instrumente de motivare a 
mentorilor funcţionarilor publici debutanţi. În acest 
sens, legea nr.153/2017 modifică și completează le-
gea nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar și legea nr.48/2012 privind sistemul 
de salarizare a funcționarilor publici, stabilind pen-
tru funcționarii publici posibilitatea de a beneficia de 
” alte plăți de stimulare”. Aceste norme sînt dezvol-
tate în Hotărîrea Guvernului nr.666 din 23.08.2017, 
prin care se modifică și completează Hotărîrea Gu-
vernului nr.331 din 28 mai 2012 privind salarizarea 
funcționarilor publici. Ca urmare, funcţionarii publici 
pot beneficia de ”alte plăţi de stimulare”, acordate de 
către conducătorul autorităţii, din volumul alocațiilor 
planificate de 15% din fondul anual de salarizare. 
Mecanismul de acordare a ”altor plăți de stimulare” 
pentru funcționarii publici se va stabili prin act norma-
tiv cu caracter intern. În cazul funcționarilor publici de 
conducere de nivel superior ”alte plăți de stimulare” 
se vor achita conform metodei stabilite în anexa nr.41 
a HG nr.331/2012. 

user
Подсвеченный
din administrația publică centrală și locală. 
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Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de rea-

lizare

Creşterea gradului 
de profesionalizare şi 
dezvoltarea sistemului 
de instruire internă şi 
externă a personalului 
din autorităţile publice

Septembrie 2017 Fișe-standard a competenţelor pe domenii 
strategice de desfășurare a activităţilor în 
administraţie (ex. politici publice, resurse 
umane, management financiar și audit intern, 
management de proiect, servicii publice, integrare 
europeană etc.) aprobate și aplicate

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Nu sînt cunoscute informații privind aprobarea și aplicarea fişelor-standard a competenţelor pe domenii stra-
tegice de desfăşurare a activităţilor în administraţie (politici publice, resurse umane, management financiar şi 
audit intern, management de proiect, servicii publice, integrare europeană, etc.). Plus la aceasta, observăm că 
din tot acest proces au fost excluși APL, ceea ce din nou reprezintă o încălcare a principiului descnetralizarii. 

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare Indicatori de rezultat Gradul de 

realizare
Promovarea aplicării conceptelor privind 
etica şi integritatea funcţionarilor publici 
şi a conducătorilor autorităţilor publice, 
inclusiv a prevederilor Codului de con-
duită a funcţionarilor publici, aprobat 
prin Legea 

nr. 25 din 22 februarie 2008

Martie 2017 Mod de instruire privind etica și 
integritatea funcţionarilor publici 
elaborat și inclus în planurile de 
instruire internă ale autorităţilor 
publice

Nerealizat / nu 
sînt cunoscute 
realizările

Remarci și comentarii
Nu cunoaștem despre existența și conținutul planurilor de instruire internă ale autorităţilor publice, inclusiv 
dacă acestea conțin module de instruire privind etica şi integritatea funcţionarilor publici. 

În rezultatul monitorizării gradului de realizare a 7 indicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconizate 
pînă în noiembrie 2017, din componenta Planului de acțiuni și Strategiei ”Managementul finanțelor publice”, 
menționăm următoarele: realizat – 1, realizat peste termen – 2, realizat parțial – 1, nerealizat/nu sînt cunoscute 
realizările – 3.
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Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat
„Managementul finanțelor publice”

Realizat Realizat peste termen Realizat parțial Nerealizat / nu sînt cunoscute realizările

 
Remarci �i comentarii 
 
Nu sînt cunoscute informa�ii privind aprobarea �i aplicarea fişelor-standard a competenţelor pe 
domenii strategice de desfăşurare a activităţilor în administraţie (politici publice, resurse umane, 
management financiar şi audit intern, management de proiect, servicii publice, integrare europeană, 
etc.). Plus la aceasta, observăm că din tot acest proces au fost exclu�i APL, ceea ce din nou 
reprezintă o încălcare a principiului descnetralizarii.   
 

 
Remarci �i comentarii 
 
Nu cunoa�tem despre existen�a �i con�inutul planurilor de instruire internă ale autorităţilor 
publice, inclusiv dacă acestea con�in module de instruire privind etica şi integritatea funcţionarilor 
publici.   
 
În rezultatul monitorizării 
gradului de realizare a 7 
indicatori de rezultat, 
prevăzu�i în ac�iunile 
preconizate pînă în noiembrie 
2017, din componenta Planului 
de ac�iuni �i Strategiei 
”Managementul finan�elor 
publice”, men�ionăm 
următoarele: realizat – 1, 
realizat peste termen – 2, 
realizat par�ial – 1, 
nerealizat/nu sînt cunoscute 
realizările – 3. 

4. Rezultatele monitorizării 
 

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare 

Indicatori de rezultat Gradul de 
realizare 

Creşterea gradului de 
profesionalizare şi 
dezvoltarea 
sistemului de 
instruire internă şi 
externă a 
personalului din 
autorităţile publice 

Septembrie 2017 Fişe-standard a competenţelor pe domenii 
strategice de desfăşurare a activităţilor în 
administraţie (ex. politici publice, resurse 
umane, management financiar şi audit intern, 
management de proiect, servicii publice, 
integrare europeană etc.) aprobate şi aplicate 

Nerealizat / 
nu sînt 
cunoscute 
realizările 

Acţiuni Termenul-limită 
de realizare 

Indicatori de rezultat Gradul de 
realizare 

Promovarea aplicării conceptelor privind 
etica şi integritatea funcţionarilor publici 
şi a conducătorilor autorităţilor publice, 
inclusiv a prevederilor Codului de 
conduită a funcţionarilor publici, aprobat 
prin Legea  
nr. 25 din 22 februarie 2008 

Martie 2017 Mod de instruire privind etica 
şi integritatea funcţionarilor 
publici elaborat şi inclus în 
planurile de instruire internă 
ale autorităţilor publice 

Nerealizat / 
nu sînt 
cunoscute 
realizările 
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Rezultatele monitorizării cuprinde datele cantitative, care se referă la gradul de realizare a fiecărui indicator de 
rezultat al acțiunilor cu termenul limită pînă în noiembrie 2017, precum și gradul realizării Planului de acțiuni a 
Strategiei de reformare a administrației publice în perioada 23 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2017.

1. Gradul de realizare a 51 de indicatori de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconizate în perioada 23 decem-
brie 2016 – 30 noiembrie 2017, se prezintă în felul următor: realizat – 5, realizat peste termen – 10, realizat 
parțial – 6, nerealizat/nu se cunosc realizările – 30.

2. Tabloul realizării Planului de acțiuni a Strategiei de reformare a administrației publice în perioada 23 de-
cembrie 2016 – 30 noiembrie 2017 (indicatorul ”realizat peste termen” este inclus în indicatorul ”realizat”), 
se prezintă în felul următor: realizat – 29%, realizat parțial – 12%, nerealizat/nu se cunosc realizările – 59%.

4. Rezultatele monitorizării
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Realizarea Planului de acțiuni 
23 decembrie 2016 - 30 noiembrie 2017

Realizat Parțial realizat Nerealizat/nu se cunosc realizările

Rezultatele monitorizării cuprinde datele cantitative, care se referă la gradul de realizare a fiecărui 
indicator de rezultat al ac�iunilor cu termenul limită pînă în noiembrie 2017, precum �i gradul 
realizării Planului de ac�iuni a Strategiei de reformare a administra�iei publice în perioada 23 
decembrie 2016 – 30 noiembrie 2017. 

1. Gradul de realizare a 51 de indicatori de rezultat, prevăzu�i în ac�iunile preconizate în 
perioada 23 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2017, se prezintă în felul următor: realizat – 5, 
realizat peste termen – 10, realizat par�ial – 6, nerealizat/nu se cunosc realizările – 30. 

 

 
2. Tabloul realizării Planului de ac�iuni a Strategiei de reformare a administra�iei publice în 

perioada 23 decembrie 2016 – 30 noiembrie 2017 (indicatorul ”realizat peste termen” este 
inclus în indicatorul ”realizat”), se prezintă în felul următor: realizat – 29%, realizat par�ial 
– 12%, nerealizat/nu se cunosc realizările – 59%. 

 

 
 
 

CONCLUZII 
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Concluzii

1. Se atestă restanțe majore la realizarea Planului 
de acțiuni a Strategiei de reformare a administra-
ției publice, fiind realizate doar 29% din măsuri-
le preconizate, iar 12% parțial au fost realizate 
în perioada 23 decembrie 2016 – 30 noiembrie 
2017. Rezultatele monitorizării arată că în perioa-
da respectivă circa 59% din măsuri nu sînt reali-
zate sau nu se cunosc realizările. Acest rezultat 
este determinat și influențat de nivelul scăzut al 
transparenței procesului de implementare a re-
formei și lipsei unor informații agregate despre 
mersul reformei.

2. Lipsește sistematizarea și convergența informa-
țiilor și documentelor ce se referă la acțiunile re-
alizate pentru implementarea Strategiei, fapt ce 
îngreunează monitorizarea acestora. Acțiunile 
realizate fie nu sînt aduse la cunoștința publi-
cului, fie sînt dispersate pe diferite portaluri web 
(particip.gov.md, parlament.md, gov.md, cance-
laria.gov.md, etc.).

3. Nu este asigurată pe deplin transparența în ac-
tivitatea entităților responsabile de planificarea 
strategică și implementarea reformei. Consiliul 
național pentru reforma administrației publice 
este opac în ce privește activitatea sa, ședințele 
programate și subiectele planificate a fi discuta-
te. Totodată, actori importanți, vizați de refomă și 
menționați în calitate de parteneri, nu sunt inclusi 
și/sau invitați pentru a participa în cadrul acestei 
structuri (de ex. APL/CALM). Centrul de Imple-
mentare a Reformelor pînă în prezent nu are o 
pagină web sau o rubrică specială pe pagina web 
a Cancelariei de stat unde ar trebui să se regă-
sească informații despre structura Centrului, da-
tele de contact ale membrilor Centrului (numere 
de telefon, poșta electronică, etajul, numere ale 
birourilor, etc.), precum și informații despre activi-
tatea acestui Centru.

4. Procesul de reformare a administrației publice 
deviază de la cerințele referitoare la transparen-
ță, implicare și participare a părților interesate. 
Consultarea publică a inițiativelor și proiectelor 
de acte normative pentru realizarea reformei 
se limitează, în mare parte, doar la publicarea 
acestora pe pagina web www.particip.gov.md, 

fără informarea direcționată și discutarea lor cu 
toți cei interesați, cu subiecții ce vor fi afectați de 
aceste acte, cu asociațiile reprezentative (Con-
gresul Autorităților Locale din Moldova, etc.), cu 
experți și alte părți interesate. În cazul organizării 
consultărilor publice, acestea au, ca regulă, un 
caracter ”formal”, care presupune doar „colec-
tarea” opiniilor, părerilor și sugestiilor, fără a fi 
luate în considerație și fără a argumenta într-un 
document de sinteză respingerea propunerilor şi 
recomandărilor înaintate. Mai mult ca atît, repre-
zentanții autorităților administrației publice locale 
nu sînt incluși și nu participă în cadrul structurilor 
consultative (consilii, grupuri de lucru) la nivel de 
Guvern și Parlament unde sînt discutate subiecte 
importante pentru autoritățile publice locale, care 
privesc reforma administrației publice.

5. Reforma ministerelor, precum și reforma unor au-
torități și instituții publice, la fel, comportă anumite 
rezerve la capitolul transparență și impact. Nu a 
fost făcută publică și nu cunoaștem despre anali-
za care a stat la baza noii structuri a Guvernului, 
criteriile de comasare a ministerelor și evaluarea 
impactului acestor optimizări. Totodată, proiectul 
Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Listei 
ministerelor nu a fost supus consultărilor publice.

6. Reiterăm aceleași remarci privind necesitatea 
de transparență a procesului și rezultatelor con-
cursurilor pentru ocuprarea funcției de Secretar 
general de stat și Secretar de stat. Publicarea 
anunțului privind desfășurarea concursului și a 
numelui persoanei câștigătoare, nu asigură pe 
deplin transparența acestor concursuri.

7. Reducerea numărului ministerelor și funcționari-
lor publici a captat atenția opiniei publice, iar ce-
lelalte măsuri prevăzute în Strategie au rămas în-
tr-un con de umbră. Efectele vizibile ale reformei 
vor fi simțite atunci cînd vor fi implementate toate 
componentele acesteia, cu responsabilizarea ad-
ministrației publice, gestionarea eficientă a bani-
lor publici, transparentizarea achizițiilor publice, 
asigurarea participării cetățenilor la procesul de 
elaborare a politicilor publice, modernizarea și 
prestarea serviciilor publice calitative cetățenilor, 
asigurarea angajării și promovării funcționarilor 

user
Подсвеченный
O analiză a noii structuri a Guvernului urma să argumenteze oportunitatea acordării unor competențe interramurale ministerelor, care pînă la comasare conduceau cu anumite domenii ramurale, și să evalueze potențialele conflicte de interese pe anumite domenii încredințate unui singur minister. La fel,  această analiză  trebuia să conțină calcule comparative detaliate privind sursele bugetare necesare bunei funcționări a ministerelor comasate în raport cu structura anterioară a administrației publice centrale. Analiza funcțională a noii structuri ministeriale era important și din perspectiva cercetării necesității de descentralizare a anumitor competențe și aducerii lor mai aproape de cetățean, și doar ulterior urma de stabilit structura administrației publice centrale.

user
Подсвеченный
Acest fapt este important deoarece Secretarii generali de stat și Secretarii de stat au rolul de a depolitiza funcțiile publice de conducere de nivel superior din ministere.  
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publici în baza meritocrației, salarizarea adecva-
tă și motivarea funcționarilor publici în bază de 
performanțe, asigurarea descentralizării și auto-
nomiei la nivel local, etc.

8. În Planul de acțiuni a Strategiei se pune accent 
primordial pe reforma administrației publice cen-
trale, fiind lăsată în plan secund reforma adminis-
trației publice locale. Iar acele acțiuni planificate 
pentru nivelul local întîrzie să fie realizate. Refor-
marea administrației publice nu poate fi efectuată 
separat, ci în ansamblu, cu delimitarea completă 
și clară a competențelor și resurselor între auto-
rităţile administraţiei publice de diferite niveluri. 
Procesul de reformare trebuie corelat cu Strate-
gia naţională de descentralizare şi Planul de ac-
ţiuni privind implementarea Strategiei pentru anii 
2012–2018, care urmărește realizarea descen-
tralizării serviciilor şi competenţelor, descentra-
lizării financiare, descentralizării patrimoniale şi 
dezvoltării locale, în corespundere cu principiile 
Cartei Europene a Autonomiei Locale.

9. Există momente de disensiune între mai multe 
politici publice și planuri de acțiuni referitor la 
termenii de realizare a acelorași acțiuni. Spre 
exemplu, Planul de acțiuni al Strategiei de refor-
mare a administrației publice prevede elaborarea 
modificărilor şi completărilor cadrului normativ 
privind descentralizarea și autonomia locală pînă 
în noiembrie 2017, iar Planul naţional de acţiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere Re-
publica Moldova–Uniunea Europeană în perioa-
da 2017–2019 prevede elaborarea proiectului de 
lege privind descentralizarea serviciilor publice și 
autonomia locală în perioada noiembrie 2018 – 
ianuarie 2019.

10. Unele acțiuni din reformă, în ordinea în care au 
fost stabilite, nu vor aduce rezultatul scontat. 
Strategia prevede elaborarea și implementarea 
programelor de instruire a specialiștilor la nivelul 
autorităților administrației publice locale referitor 
la administrarea patrimoniului, fără să țină cont 
că este blocată descentralizarea financiară și nu 
este realizată descentralizarea patrimonială, nu 
este delimitată clar proprietatea statului de pro-

prietatea unităților administrativ teritoriale, nu sînt 
delimitate bunurile din domeniul public şi bunurile 
din domeniul privat al unităților administrativ teri-
toriale, nu sînt înregistrate toate bunurile în mo-
dul cuvenit în Registrul bunurilor imobile, inclusiv 
nu sînt evaluate la prețul real. În același context, 
există probleme grave și lipsa de corelare/soluții 
la nivel de organizare, state de personal, și sala-
rizare în domeniul APL. Acțiunile necesare refor-
mei trebuie să urmeze o consecutivitate logică și 
ordonată, în caz contrar riscă să devină inoportu-
ne și ineficiente.

11. Modernizarea și creșterea calității serviciilor pu-
blice, funcționarea cu succes a Centrelor uni-
versale de prestare a serviciilor publice depinde 
în mod direct și de realizarea descentralizării la 
nivel local. Or, pentru a presta servicii calitative 
la nivel local este necesar de creat un sistem de 
atribuire/transfer al competenţelor între nivelul 
central și local, caracterizat prin funcţionalitate, 
claritate, stabilitate, corelare cu resursele dispo-
nibile şi cu capacităţile administrative ale unită-
ților administrativ teritoriale. La fel, în prestarea 
serviciilor publice este necesar schimbul elec-
tronic de documente între autoritățile/instituţiile 
publice, inclusiv cu cele la nivel local, interope-
rabilitatea registrelor publice şi bazelor de date 
electronice de stat şi celor departamentale.

12. Reforma administrativ teritorială reprezintă su-
biectul cel mai sensibil, care a divizat opiniile 
actorilor cheie, decidenților politici, experților 
și părților interesate în ce privește necesitatea, 
oportunitatea și modalitățile de realizare a aces-
tei reforme. Am putea vorbi chiar de un blocaj în 
dialogul puterii centrale cu puterea locală. Tot- 
odată, la o analiză mai atentă, se constată că toți 
actorii sunt interesați în avansarea reformelor și 
pe această dimensiune, venind cu viziuni și abor-
dări, în mare parte complementare. De aceea, în 
prezent se impune depășirea acestor disensiuni, 
care poate fi realizată prin edificarea unui dialog 
real, participativ, transparent, continuu, eficient, 
multilateral între Guvern și administrația locală, 
reprezentantă de Congresul Autorităților Locale 
din Moldova, cu implicarea experților și altor părți 
interesate.

user
Подсвеченный
fiind deja realizate mai multe acțiuni preconizate, însă, a fost 

user
Подсвеченный
8. După preluarea funcțiilor Comisiei paritare pentru descentralizare de către Consiliul național pentru reforma administrației publice, în componența căruia nu sînt incluși reprezentanții autorităților publice locale, de facto, nu mai există un instrument instituționalizat permanent de dialog Guvern-autorităţi publice locale, ci doar un singur actor – Guvernul, fapt ce contravine Planului de acțiuni al Strategiei. Reforma administrației publice nu va produce rezultatele scontate fără acest dialog cu autorităţile publice locale. 

user
Подсвеченный
Nu în ultimul rînd este necesar de a remarca o problemă de concept și de viziune a reformării serviciilor publice, ori, aceste acțiuni sînt preconizate fără a avea o lege cu privire la serviciile publice, planificată a fi elaborată, potrivit Planului de acțiuni, abia în iunie 2018.   

user
Подсвеченный
13. Notăm lipsa rapoartelor de implementare a Strategiei, care urmau să fie elaborate semestrial de Cancelaria de Stat, în baza notelor informative prezentate de entităţile responsabile de implementarea componentelor reformei. Raportul de implementare urma să reflecteze sinteza progreselor pentru fiecare componentă, în general, şi pe obiectivele enumerate în Strategie, în special, cu date privind implementarea totală, parţială sau neimplementarea acţiunilor, precum şi sinteza detaliată privind entităţile responsabile care au înregistrat restanţe la capitolul implementare.
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1. Este necesar de a respecta termenii indicați în 
Planul de acțiuni a Strategiei de reformare a ad-
ministrației publice și de a realiza toți indicatorii 
de rezultat, prevăzuți în acțiunile preconizate de 
Strategie.

2. Ar fi oportun, fie de creat un portal web destinat 
nemijlocit reformei administrației publice, fie de 
creat o rubrică specială pe pagina web a Guver-
nului sau a Cancelariei de stat, fie de reanimat 
portalurile web existente: rapc.gov.md și descen-
tralizare.gov.md. Acest fapt va permite acumula-
rea informațiilor și datelor într-un singur loc, va 
facilita monitorizarea acțiunilor întreprinse la fie-
care etapă, va constitui o platformă unică de co-
municare cu cetățenii, organizațiile non-guverna-
mentale, experți, părțile interesate, va ajuta la o 
viziune mai clară și o abordare complexă asupra 
acțiunilor ce trebuie de realizat întru implementa-
rea adecvată și eficientă a reformei.

3. Este necesar de a spori transparența în activita-
tea entităților responsabile de planificarea stra-
tegică și implementarea reformei. În acest sens, 
urmează a fi aduse la cunoștința publicului șe-
dințele programate și subiectele planificate a fi 
discutate de Consiliul național pentru reforma ad-
ministrației publice. Pagina web a Cancelariei de 
stat trebuie să conțină o rubrică destinată Centrul 
de Implementare a Reformelor unde vor fi publi-
cate informații despre structura Centrului, datele 
de contact ale membrilor și informații despre acti-
vitatea Centrului.

4. Toate inițiativele și proiectele de acte normative 
pentru realizarea reformei trebuie consultate în 
mod obligatoriu cu subiecții ce vor fi afectați de 
aceste acte, cu administrația locală, reprezenta-
tă de Congresul Autorităților Locale din Moldova, 
cu experți și alte părți interesate. Vor fi utilizate 
toate instrumentele și modalitățile legale posibile 
de informare direcționată a subiecților interesați. 
Consultările publice trebuie să genereze eficien-
ță, cu luarea în considerație a opiniilor părților 
consultate.

5. Este necesar de a revizui, perfecționa și legifera 
mecanismul actual de dialog între Guvern, Parla-
ment și autoritățile administrației publice locale, 
reprezentate de Congresul Autorităților Locale 
din Moldova. Doar un dialog instituționalizat efec-
tiv și permanent va contribui la avansarea refor-
melor atît în administrația publică centrală, cît și 
administrația publică locală.

6. Trebuie de asigurat accesul publicului la toate in-
formațiile ce se referă la selectarea și angajarea 
în funcțiile de Secretar general de stat și Secre-
tar de stat. În mod prioritar, trebuie făcute publi-
ce informațiile ce se referă la:numărul şi numele 
candidaţilor ce au participat la concursuri, proce-
sele - verbale ale comisiei de selectare, incluzînd 
evaluarea comisiei şi clasamentul solicitanţilor la 
ambele etape: competiția CV-urilor și interviurile.

7. Reforma administrației publice centrale trebuie 
corelată cu reforma administrației publice locale, 
cu realizarea Strategiei naţionale de descentrali-
zare şi Planului de acţiuni privind implementarea 
Strategiei. Realizarea cu succes a măsurilor de 
reformare a administrației publice este în strînsă 
corelare cu realizarea descentralizării serviciilor 
şi competenţelor, descentralizării financiare și pa-
trimoniale, în corespundere cu principiile Cartei 
Europene a Autonomiei Locale. Reforma admi-
nistrației centrale sau cea teritorială nu poate fi o 
scuză pentru blocarea procesului de descentrali-
zare. Din contra, realizarea în paralel a Strategiei 
descentralizării și planului său de acțiuni poate 
permite oferirea unei imagini mai bune pentru di-
recția în viitoarea recalibrare administrativ-terito-
rială, daca va fi cazul. 

8. Este necesară o viziune clară și coerentă asupra 
pașilor ce trebuie să-i întreprindă și acțiunilor ce 
trebuie realizate de către Guvern întru realizarea 
reformei administrației publice. Pentru a urma 
o ordine logică, a produce rezultatul scontat și a 
omite anumite disensiuni, acțiunile trebuie corela-
te cu alte reforme și documente de politici existen-
te, precum Reforma de modernizare a serviciilor 

Recomandări



PB

47

RAPORT DE MONITORIZARE  a implementării Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020

publice, Programul de activitate al Guvernului Re-
publicii Moldova sau Agenda de Asociere a Repu-
blicii Moldova cu Uniunea Europeană. 

9. Demararea reformei administrativ teritoriale 
trebuie precedată de edificarea unui dialog larg 
social, inclusiv unul constructiv și eficient cu re-
prezentanții autorităților publice locale, experți, 
alte părți interesate, de discuții minuțioase, cu 
abordări multidimensionale și sub toate as-
pectele, de analize aprofundate, inclusiv să fie 
analizată experiența altor țări în acest dome-
niu, care se aseamănă cu Republica Moldova 
ca structură demografică, organizare adminis-

trative teritorială, etc. În cadrul acestor discuții 
și analize trebuie de pornit de la necesitatea 
primordială de a efectua descentralizarea com-
petențelor și serviciilor, descentralizarea finan-
ciară și patrimonială, de a asigura o infrastruc-
tură și servicii adecvate la nivelul fiecărei 
comunități locale, fapt ce va duce la creșterea 
capacităților unităților administrativ teritoriale și 
o mai bună înțelegere a următoarelor etape de 
reformare. După crearea acestor precondiții, 
vom putea decide dacă se impune sau nu re-
ducerea numărului administrațiilor unităților ad-
ministrativ teritoriale de nivelul I, prin asocierea 
și comasarea acestora.

user
Подсвеченный
10. Deși evaluarea intermediară a Strategiei trebuie efectuată la finele anului 2018, considerăm oportun de a efectua evaluarea după 1 an de zile de la aprobarea Strategiei pentru a iniția revizuirea Planului de acțiuni și corectarea acelor acțiuni lipsite de viziune. Tot aici, notăm necesitatea de elaborare și publicare de Cancelaria de Stat a rapoartelor de implementare a Strategiei cu indicarea progreselor și restanțelor reformei.
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