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INTRODUCERE

Republica Moldova se află într-un proces de 
schimbare care vizează diverse domenii ale societă-
ţii. Aceste transformări majore impun reevaluarea 
rolului autorităţilor administraţiei publice în raport 
cu societatea din perspectiva implementării valori-
lor şi principiilor spaţiului administrativ european.

Studiul de faţă îşi propune să examineze rezul-
tatele atinse în procesul de implementare a Reformei 
administraţiei publice centrale din Republica Moldo-
va, considerată drept elementul-cheie ce ţine de de-
mocratizarea ţării şi sporirea aspiraţiilor de integrare 
europeană1. În acest sens, a fost realizată evaluarea 
gradului de implementare a obiectivelor Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale (în conti-
nuare – Strategia) prin aplicarea metodologiei elabo-
rate de grupul de experţi independenţi (Anexa i.3).

Realizarea cu succes a obiectivelor reprezintă un 
indicator al atingerii scopului Strategiei, care constă 
în identificarea măsurilor pentru asigurarea moder-
nizării administraţiei publice centrale în baza reor-
ganizării ministerelor, altor autorităţi administrative 
centrale, inclusiv organe şi instituţii administrative 
autonome, optimizării procesului decizional, îmbu-
nătăţirii managementului resurselor umane şi al fi-
nanţelor publice. Pornind de la scopul stabilit, Stra-
tegia stipula următoarele componente de bază ale re-
formei administraţiei publice centrale: 
• Reorganizarea administraţiei publice centrale;
• Procesul decizional;
• Managementul resurselor umane;
• Managementul finanţelor publice.

Strategia preconiza ca reforma administraţiei 
publice centrale să interacţioneze cu un şir de alte 
reforme desfăşurate în Moldova şi să contribuie la 
realizarea obiectivelor stipulate în documentele stra-
tegice de bază ale ţării: SCERS, Planul de acţiuni Re-
publica Moldova – Uniunea Europeană, Programul 
Naţional „Satul Moldovenesc”, Obiectivele de Dez-
voltare ale Mileniului etc.

Implementarea Strategiei a fost preconizată pen-
tru o perioadă de trei ani (2006-2008), fiind realizată 
prin intermediul Planurilor anuale de implementare 
a reformei administraţiei publice centrale aprobate 
prin Hotărâri de Guvern2. Planurile conţineau cele 
mai importante aspecte ale procesului de reformă, 
obiectivele specifice, acţiunile preconizate, termene-
le de executare şi responsabilii de realizare. Ministe-
rele şi alte autorităţi administrative centrale elaborau 
planuri de acţiuni proprii.

În anul 2009 mai multe activităţi care erau sti-
pulate iniţial în Strategie au fost realizate în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului nr.191 din 25 febru-
arie 2008 „Cu privire la aprobarea Planului de ac-
ţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de 
dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008-2011”, 
Hotărârea Guvernului nr. 87 din 4 februarie 2009 
„Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în 
Hotărârea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2004” 
şi Programul de activitate a Guvernului.

Monitorizarea procesului de implementare a 
Strategiei se preconiza a fi realizată permanent de că-
tre Comitetul de supraveghere, care avea menirea să 
formuleze concluzii şi recomandări care să servească 
drept bază pentru rapoartele sistematice pe care Apa-
ratul Guvernului le înainta Comisiei Guvernamenta-
le pentru reforma administraţiei publice centrale. Atât 
activitatea Comitetului, cât şi cea a Comisiei (la mo-
ment Comitetul Interministerial pentru Planificare 
Strategică) rămân puţin cunoscute publicului larg, in-
clusiv contribuţia acestora la monitorizarea procesului 
de implementare a Strategiei. De asemenea, nu sunt 
cunoscute rapoartele anuale care urmau să fie prezen-
tate de Guvern în Parlament şi la Preşedinţie, cu ex-
punerea realizărilor şi sarcinilor de perspectivă. Deşi 
la începutul anului 2009 a fost elaborat şi prezentat 
un raport succint de implementare pentru anii 2006-
20083, acesta nu poate fi considerat un document care 
să conţină o evaluare exhaustivă a gradului de imple-
mentare a Strategiei de reformă a administraţiei publi-
ce centrale în Republica Moldova în perioada vizată.

Pentru a realiza o evaluare completă şi echidis-
tantă a implementării Strategiei şi în conformitate 
cu obiectivele acestui document de politici privind 
consolidarea dialogului cu factorii interesaţi, in-
clusiv societatea civilă, se impunea efectuarea unei 
evaluări externe a mersului implementării Re-
formei prin intermediul aplicării unei metodolo-
gii elaborate de experţi independenţi. Necesitatea 
realizării unei monitorizări şi evaluării indepen-
dente a fost determinată în mare măsură de faptul 
că procesul de monitorizare şi evaluare a reformei 
administraţiei publice centrale s-a realizat, până la 
acest moment, de către reprezentanţii Aparatului 
Guvernului în baza Metodologiei de monitorizare 
şi evaluare a reformei administraţiei publice cen-
trale elaborate în 20064. Abordările şi aprecierile 
realizate în baza metodologiei vizate de cele mai 
dese ori aveau un caracter cantitativ şi reprezentau 
doar opinia structurilor guvernamentale.
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Iniţiativa de efectuare a unei evaluări indepen-
dente în baza unor noi repere metodologice a fost 
formulată de Fundaţia Soros-Moldova şi a fost salu-
tată de Aparatul Guvernului Republicii Moldova.

Scopul reperelor metodologice vizate (Anexa 
i.3) constă în a le oferi reprezentanţilor societăţii ci-
vile moldoveneşti un instrument-cheie care i-ar aju-
ta în efortul lor de evaluare a rezultatelor atinse în 
procesul de implementare a Reformei Administra-
ţiei Publice Centrale în Moldova.

Sistemul de evaluare a fost elaborat în baza reco-
mandărilor formulate de experţii Centrului pentru 
Politici Publice Providus5 şi experienţa acumulată de 
experţii naţionali. Sistemul de Evaluare a Implemen-
tării Reformei administraţiei publice centrale care a 
fost utilizat includea următoarele elemente de bază: 
• Cadrul de Evaluare – conţine un set de indica-

tori pentru evaluarea rezultatului (impactului şi 
capacităţilor) reformei APC în conformitate cu 
componentele, obiectivele şi acţiunile Strategiei 
de reformă a administraţiei publice centrale;

• Metodele şi instrumentele de colectare a infor-
maţiilor necesare evaluării reformei; 

• Calendarul de realizare a procesului de evaluare 
– descrie graficul activităţilor de evaluare a re-
zultatelor reformei.
Pentru a evita situaţia în care procesul de eva-

luare să se oprească doar la analizarea cantitativă a 
rezultatelor, a fost aplicat de către experţi un sistem 
de indicatori pentru evaluare care include indicatori 
cantitativi şi calitativi.

Sistemul de evaluare propus include mai multe 
instrumente pentru colectarea datelor cum ar fi: 
a. Interviul;
b. Focus grupul (sau interviul de grup);
c. Observaţia;
d. Chestionarul;
e. Analiza documentelor.

Calendarul de realizare a activităţilor de evalua-
re a fost elaborat ţinându-se cont de numărul autori-
tăţilor administraţiei publice centrale supuse evaluă-
rii (Anexa i.2), indicatorii şi instrumentele utiliza-
te. Activităţile de pregătire şi efectuare a evaluării au 
fost realizate în perioada iunie – noiembrie 2009.

Mecanismul de evaluare a inclus:
1. evaluarea de birou (lucrul cu documentele se-

lectate din surse oficiale);
2. evaluarea pe teren şi pregătirea rapoartelor de 

evaluare. 
Mecanismul de evaluare a implementării Refor-

mei Administraţiei Publice Centrale în Moldova cu-
prinde câteva etape:

1. Analiza calităţii îndeplinirii chestionarelor;
2. Formularea listei de întrebări;
3. Organizarea vizitei de lucru;
4. Vizita de lucru;
5. Verificarea informaţiei obţinute;
6. Redactarea raportului.

Grupul-ţintă supus evaluării este constituit din 
funcţionarii publici angajaţi în aparatele centrale ale 
AAPC implicaţi nemijlocit în realizarea Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale. Echipa de 
experţi a vizitat nemijlocit direcţiile şi secţiile insti-
tuţiei/autorităţii analizate în perioada sfârşitul lunii 
septembrie – începutul lunii noiembrie 2009. Au fost 
chestionaţi funcţionari din 28 de autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale şi alte instituţii. Chestio-
narea şi interviurile au fost realizate pe un eşantion 
de 417 funcţionari din Administraţia Publică Cen-
trală (dintr-un total de 2721 de funcţionari); marja 
maximă de eroare pentru rezultatele raportate pe în-
treg eşantionul este de ±4.4%. 

Structura eşantionului este următoarea:
a) femei – 39,6%, bărbaţi – 60,4%;
b) vârsta: sub 30 de ani – 31,3%; 31 -50 de ani 

– 47,1%; peste 50 de ani – 21,6%
c) stagiu de muncă: sub 5 ani – 33,8%; 6 – 14 

ani – 42,3%; 15 ani şi mai mult – 23,8%. 
d) studii: medii speciale (colegii) – 0,7%; supe-

rioare – 63,3%; masterat – 29,6%; doctorat 
– 6,3%. 

e) clasificarea conform nivelului atribuţiilor: 
funcţionari publici de conducere – 44,7%; 
funcţionari public de execuţie – 55,3%.

Note
1 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 30 

decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei de refor-
mă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”, 
Publicat: 06.01.2006 în Monitorul Oficial nr. 1-4, art nr. 9. 

2 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 30 
decembrie 2005....Anexa 2; Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 54 din 18.01.2007 „Cu privire la apro-
barea Planului detaliat de implementare a Strategiei
de reformă a administraţiei publice centrale pentru 
anul 2007”, Publicat: 26.01.2007 în Monitorul Oficial nr. 
010, art. nr. 68; Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova nr. 59 din 25 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Pla-
nului de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă 
a administraţiei publice centrale în anul 2008”, Publicat: 
01.02.2008 în Monitorul Oficial nr. 21-24, art. nr. 125. 

3 Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova. Raport succint de implementare 
în anii 2006-2008. http://www.rapc.gov.md/file/Rapor-
t%20implementare%20Strategia%20RAPC%202006-
2008%20scurt.doc

4 Metodologia de monitorizare şi evaluare a Reformei Ad-
ministraţiei Publice Centrale în Republica Moldova ela-
borată de grupul de experţi din cadrul Aparatului Guver-
nului în 2006. (http://www.rapc.gov.md/file/Metodolo-
gia%20M&E%20a%20RAPC_md.pdf) 

5 Autorii acestui material au beneficiat într-o mare măsură 
de asistenţa experţilor de la Centrul pentru Politici Publi-
ce Providus (Letonia) în cadrul seminarului din 25-26 fe-
bruarie 2009.

6 Grupurile-ţintă specifice sunt menţionate în descrierea 
fiecărui indicator în cadrul Cap. III „Sistemul de evaluare 
a componentelor reformei administraţiei publice centrale 
în Republica Moldova”. 

Introducere
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SUMAR EXECUTIV

Studiul propus conţine rezultatele de evaluare 
a implementării Strategiei de reformă a administra-
ţiei publice centrale în Republica Moldova în anii 
2006 – 2009. 

Investigaţia efectuată de grupul de experţi inde-
pendenţi, reprezentanţi ai societăţii civile, şi-a pro-
pus determinarea gradului de realizare a obiective-
lor componentelor reformei administraţiei publice şi 
formularea unor recomandări de ameliorare a situa-
ţiei existente.

Studiul efectuat permite să constatăm că obi-
ectivele Strategiei au fost atinse parţial, iar impac-
tul acţiunilor realizate asupra administraţiei publice 
centrale este unul moderat. 

Totodată, este de menționat că pe parcursul pe-
rioadei de implementare au fost realizate şi o serie de 
acțiuni importante, care au pus bazele modernizării 
administrației publice centrale și au avut un impact 
pozitiv asupra acesteia. Dintre cele mai mari succese 
ale reformei APC pot fi menționate următoarele:
• Pe parcursul anilor 2006-2009 au fost implemen-

tate mai multe recomandări ale analizei funcţio-
nale, atât de la etapa I, cât şi de la etapa a II-a. 
În special, structura Guvernului a fost racordată 
mai mult la principiile reformei administraţiei 
publice centrale abia în 2009, după instaurarea 
noului Guvern.

• Au fost delimitate funcţiile de elaborare a po-
liticilor de cele de implemetare/ reglementare/
prestare a serviciilor la nivelul ministerelor.

• Crearea Direcţiilor de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor a constituit un pas impor-
tant în focusarea organelor centrale de speciali-
tate ale administraţiei publice asupra elaborării 
şi coordonării strategice ale politicilor publice.

• Implementarea sistemului de planificare stra-
tegică a activităţii în baza planurilor de dezvol-
tare instituţională a permis alinierea resurselor 
AAPC cu misiunea acestora.

• Introducerea Analizei impactului de reglemen-
tare (AIR) a contribuit la îmbunătăţirea calită-
ţii documentelor adoptate. Astfel, datorită fap-
tului că documentul AIR analizează necesitatea 
adoptării unui proiect de act normativ, asigură 
evaluarea cantitativă şi calitativă a impacturilor 
majore (beneficii/costuri) a proiectului de act 
normativ asupra societăţii, a sporit calitatea de-
ciziilor adoptate.

• Modernizarea şi dezvoltarea TIC în cadrul 
AAPC şi instruirea funcţionarilor în domeniul 

TIC a contribuit la optimizarea şi transparenţa 
procesului decizional. 

• A fost elaborat cadrul legislativ în vederea op-
timizării managementului funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici, care a fost pus în aplicare 
de la începutul anului 2009.

• Elaborarea cadrului normativ ce reglementează 
perfecţionarea procedurilor existente în mana-
gementul resurselor umane a permis aplicarea 
unui număr de proceduri noi în cadrul AAPC.

• Autorităţile elaborează programele şi planurile 
de instruire în baza identificării necesităţilor de 
instruire a diferitor categorii de funcţionari pu-
blici, deşi această practică nu a devenit una ge-
nerală pentru toate autorităţile publice centrale 
şi la moment nu are încă un caracter durabil.

• Au fost iniţiate şi elaborate numeroase materiale 
metodologice, al căror număr a crescut conside-
rabil în anul 2009.

• Rezultate pozitive sunt remarcate la capitolul 
crearea cadrului instituţional şi aplicarea buge-
telor pe bază de programe, în perioada 2007-
2009 se atestă o creştere semnificativă a volu-
mului cheltuielilor publice alocate bugetelor pe 
bază de programe şi performanţă.
Totodată, rezultatele obţinute în urma evaluării 

gradului de atingere a obiectivelor reformei denotă 
că acţiunile realizate în perioada 2006 – 2009 nu au 
avut un impact semnificativ asupra soluţionării pro-
blemelor de bază şi a creării unui sistem eficient al 
administraţiei publice centrale. Astfel, insuccesele 
de bază ale reformei APC sunt următoarele:
• Consecutivitatea acţiunilor din procesul de 

reorganizare a fost afectată de lipsa deciziilor 
Guvernului privind aplicabilitatea recomandă-
rilor analizei funcţionale şi crearea unui meca-
nism de implementare a lor. Acest fapt a com-
promis rezultatele Analizei funcţionale şi a afec-
tat mai multe dintre deciziile ulterioare care vi-
zau optimizarea instituţională şi funcţională a 
Executivului central. Implementarea selectivă şi 
arbitrară a recomandărilor analizei funcţiona-
le, concomitent cu implementarea unor acţiuni 
de reorganizare fundamentate pe considerente 
de ordin politic, au creat o situaţie nouă în ceea 
ce priveşte dublarea funcţiilor şi atribuirea unor 
funcţii improprii, care necesită repetarea unui 
exerciţiu de analiză funcţională.

• Plasarea tuturor organelor de realizare a poli-
ticilor şi de prestare a serviciilor în subordinea 
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ministerelor nu a fost realizată, în mare parte 
din lipsa cadrului legal cu privire la organizarea 
şi funcţionarea administraţiei publice centrale, 
care nu a fost aprobat până în prezent.

• Materialul metodologic necesar pentru elabora-
rea documentelor de politici până în prezent nu 
este aprobat. Astfel, lipsa de documente metodi-
ce creează impedimente serioase în funcţiona-
rea sistemului de planificare strategică, or elabo-
rarea materialelor metodologice şi monitoriza-
rea aplicării corecte a acestora constituie factori 
care determină în final calitatea documentelor 
de politici. 

• Nu a fost implementat un sistem unic de plani-
ficare şi raportare în administraţia publică cen-
trală care ar permite inclusiv reorientarea de la 
sistemul de raportare bazat pe activităţi la siste-
mul bazat pe rezultate.

• Nu a fost implementat un nou mecanism de 
consultanţă între autorităţile administraţiei pu-
blice centrale.

• Acţiunea de creare şi administrare a sistemului 
informaţional privind managementul persona-
lului din serviciul public, inclusiv a Registrului 
resurselor umane din administraţia publică nu a 
fost realizată în perioada 2006-2009.

• Nu a fost creat mecanismul de coordonare a 
procesului de instruire a personalului din auto-
rităţile administraţiei publice centrale realizat 
de către diferiţi prestatori de servicii în dome-
niu, fapt care are un impact negativ asupra stan-
dardizării procesului de instruire a funcţionari-
lor publici. 

• Practic lipsesc schimbările calitative în dezvol-
tarea capacităţii de realizare a activităţilor de in-
struire din cadrul Academiei de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Mol-
dova, ceea ce afectează semnificativ procesul de 
formare a unui corp profesionist de funcţionari 
publici.

• Lipsa unui ghid sau altui oarecare document, 
material metodologic, care ar permite imple-
mentarea formelor nonfinanciare de motivare a 
funcţionarilor publici.

• Discordanţa dintre numărul impunător de ma-
teriale aplicate şi gradul lor de implementare.

• Deşi la nivelul AAPC au fost instiuite DAMEP, 
multe dintre ele se rezumă mai mult la activităţi 
operative decât la cele de planificare strategică, 
analiză, elaborare de politici etc., iar cooperarea 
şi conlucrarea lor cu structurile de planificare 
bugetară este fragmentară.

• Nu se constată o îmbunătăţire semnificativă a 
interacţiunii procesului bugetar cu procesul de 
elaborare a politicilor, deoarece ponderea lor 
este deocamdată minoră, iar resursele alocate 

sunt din exterior, fiind utilizate conform unor 
proceduri solicitate de donatori. Mai mult ca 
atât, deocamdată nu au fost stabilite şi nu se im-
plementează mecanisme şi proceduri de corela-
re a bugetelor în bază de programe cu bugetele 
liniare aplicate în prezent. 

• La nivelul cadrului legal, până în prezent nu a 
fost definitivat şi aprobat cadrul regulator care 
ar reglementa mecanismele, procedurile de co-
relare a procesului de elaborare a politicilor cu 
procesul bugetar. Prevederile existente de core-
lare a documentelor strategice naţionale, sec-
toriale cu bugetul naţional, a CCTM cu SND 
etc. nu asigură încă un grad suficient de coor-
donare şi creează deficienţe în stabilirea priori-
tăţilor.

• Capacităţile subdiviziunilor cu atribuţii de pla-
nificare strategică şi celor de planificare bugeta-
ră din administraţia publică centrală de a anali-
za diferite opţiuni de perspectivă şi a evalua im-
pactul acestora, inclusiv impactul financiar sunt 
încă subdezvoltate.

• Introducerea sistemului de evaluare a perfor-
manţelor administraţiei publice centrale în ra-
port cu mărimea resurselor financiare alocate 
nu a avut loc, cu excepţia domeniilor în care se 
implementează bugete pe programe.
Aceste constatări permit formularea unor reco-

mandări menite să aprofundeze impactul pozitiv al 
acţiunilor întreprinse în vederea modernizării ad-
ministraţiei publice centrale:
• Elaborarea unui plan concret de optimizare in-

stituţională şi funcţională a Executivului central 
menit să contribuie la atingerea scopului de „re-
definire a funcţiilor şi structurii administraţiei 
centrale, abordându-le sistemic, în baza criterii-
lor complementarităţii reciproce şi eficienţei or-
ganizatorice”.

• Adoptarea Legii cu privire la administraţia pu-
blică centrală, care ar exclude din start cumula-
rea funcţiilor fie de elaborare a politicilor cu cele 
de realizare a acestora, fie de reglementare sau 
de prestare a serviciilor şi ar atribui funcţiile de 
elaborare a politicilor doar ministerelor.

• Aprobarea normelor metodologice de formula-
re, coordonare, implementare şi evaluare a poli-
ticilor publice.

• Continuarea acţiunilor de fortificare a capaci-
tăţilor funcţionarilor publici din cadrul AAPC, 
inclusiv din cadrul DAMEP, în vederea dezvol-
tării capacităţilor de planificare strategică.

• Aprobarea unui sistem nou de planificare şi ra-
portare, inclusiv prin stabilirea tipurilor, forme-
lor-standard de rapoarte şi utilizarea sistemului 
automatizat de schimb de documente.

Sumar executiv
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• Dezvoltarea platformei informatice pentru uti-
lizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comu-
nicare între Direcţii şi pentru planificarea întâl-
nirilor şi şedinţelor de lucru.

• Asigurarea unui management al resurselor umane 
orientat pe performanţă, care leagă abilităţile indi-
vidului de obiectivele generale ale organizaţiei.

• Elaborarea unei Strategii naţionale de formare 
continuă a funcţionarilor publici şi altor catego-
rii de angajaţi din serviciul public. 

• Liberalizarea serviciilor de perfecţionare a func-
ţionarilor publici prin oferirea accesului secto-
rului privat şi a celui neguvernamental la pres-
tarea acestor servicii. Extinderea şi consolidarea 
reţelei naţionale de instruire a funcţionarilor pu-
blici pe principii de parteneriat. Atragerea uni-
versităţilor şi/sau organizaţiilor neguvernamen-
tale din ţară şi străinătate în procesul de creare a 
unui sistem modern de instruire, care va cores-
punde necesităţilor fiecărui tip de instruire.

• Ajustarea la normele şi principiile managemen-
tului european, care presupune promovarea  în 
carieră a funcţionarilor publici pe verticală şi pe 
orizontală.

• Dezvoltarea motivaţiei intrinseci prin aplicarea di-
versităţii metodelor  de motivare nonfinanciară.

• Elaborarea cadrului normativ de coordonare a 
procesului bugetar cu planificarea strategică.

• Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribu-
ţii de planificare strategică şi planificare bugeta-
ră de analiză, planificare, prognozare, evaluare a 
impactului şi raportare a eficienţei.

• Sporirea transparenţei activităţii Comitetului 
Interministerial pentru planificare strategică.

• Elaborarea cadrului regulator de implementare 
a sistemului de evaluare a performanţelor admi-
nistraţiei publice centrale în raport cu mărimea 
resurselor financiare alocate.

• Crearea mecanismelor de ajustare a bugetelor 
pe programe şi bugetelor pe bază de performan-
ţă cu bugetele liniare aplicate în prezent ca una 
din condiţiile prioritare pentru asigurarea ma-
jorării numărului de programe şi a volumului 
cheltuielilor publice alocate bugetelor pe bază 
de programe şi performanţă. 
Existenţa multor deficienţe în procesul de rea-

lizare a reformei APC şi nerealizarea multor acţi-
uni care ar putea soluţiona problemele identifica-
te în Strategia RAPC se explică, în mare măsură, 
prin lipsa voinţei politice la momentul implemen-
tării Strategiei (în special în perioada 2006-2008) 
şi planificării prea ambiţioase, care a presupus prea 
multe acţiuni spre realizare într-un termen prea re-
strâns în condiţiile unor capacităţi instituţionale li-
mitate la momentul iniţierii reformei.
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CAPITOLUL 1

Evaluarea performanţelor implementării Componentei I 
„Reorganizarea Administraţiei Publice Centrale”

1.1. Introducere
Autor: Liuba Cuzneţova 

Din punct de vedere organizatoric, admini-
straţia publică centrală reprezintă un sistem inte-
gru, compus din diverse autorităţi a căror activita-
te se întrepătrunde şi se intercondiţionează. Totoda-
tă, structura administraţiei publice se referă atât la 
componenta instituţională, cât şi la cea funcţională, 
fără de care nu putem vorbi despre o activitate efi-
cientă a autorităţii.

Este foarte important ca structura administra-
ţiei să aibă un caracter dinamic, pentru a se adapta 
continuu la transformările rapide şi necesităţile so-
cietăţii. În cazul în care unele autorităţi publice nu 
reuşesc să facă faţă necesităţilor schimbătoare ale so-
cietăţii, devine necesară reorganizarea acestora sau 
chiar desfiinţarea lor.

Reorganizarea administraţiei publice centrale 
este componentul primordial al reformei admini-
straţiei publice centrale, de succesul realizării căru-
ia depind toate celelalte componente ale reformei ce 
ţin de procesul decizional, managementul resurselor 
umane şi managementul finanţelor publice.

Pentru asigurarea realizării obiectivelor princi-
palelor documente strategice ale statului se impune 
şi modernizarea administraţiei publice centrale, prin 
reconfigurarea structurii existente a executivului 
central şi redefinirea misiunii şi funcţiilor autorită-
ţilor administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului (în continuare – autorităţile APC).

În general, realizarea capitolului „reorganizarea 
administraţiei publice centrale” poate fi analizat prin 
prisma a două aspecte: structura administraţiei pu-
blice centrale şi funcţiile pe care le realizează auto-
rităţile administraţiei publice centrale, examinând, 
desigur, şi corelaţia dintre aceste aspecte.

Ţinând cont de cele menţionate, conceptul ana-
lizei componentei reorganizare, descris şi în Repe-
rele Metodologice pentru evaluarea reformei admi-
nistraţiei publice centrale (Anexa i.3), se va axa pe 
următoarele:
� Structura Administraţiei Publice Centrale la ge-

neral;
� Structura internă a autorităţilor APC pe orizon-

tală şi a instituţiilor din subordinea acestora, pe 
verticală;

� Delimitarea funcţiilor între autorităţile APC;

� Delimitarea funcţiilor în cadrul unei autori tăţi a 
APC, inclusiv cu cele ale instituţiilor din subor-
dine;

� Aprobarea cadrului normativ necesar reorgani-
zărilor în APC.
Analiza sistemului din 2005 al administraţiei 

publice centrale (aşa-numita etapa I a analizei func-
ţionale) a demonstrat existenţa unor deficienţe ce 
reduceau din funcţionalitatea acesteia. Autorităţile 
APC erau preocupate atât de elaborarea politicilor, 
cât şi de implementarea acestora şi prestarea servi-
ciilor, iar reorganizarea autorităţilor APC nu implica 
anumite schimbări în procesele şi sistemele interne 
ale acestora etc. Problemele de bază identificate în 
Strategia RAPC au fost următoarele: 
• atribuirea unor funcţii administraţiei publice 

centrale a avut, într-o anumită măsură, un ca-
racter arbitrar; 

• în cadrul AAPC unele funcţii se dublau; 
• funcţiile exercitate erau deseori improprii orga-

nului central de specialitate. Preocupările AAPC 
într-o mare măsură nu erau axate pe elaborarea 
politicilor, ci pe executarea chestiunilor ad-hoc; 

• AAPC erau responsabile atât de elaborarea poli-
ticilor în domeniu, cât şi de realizarea acestora, 
ceea ce, deseori, provoacă conflicte de interese; 

• în structura Executivului central nu exista un 
organ, o subdiviziune care s-ar ocupa de admi-
nistraţia publică, de elaborarea şi promovarea 
politicii de cadre în serviciul public; 

• lipsa coordonării activităţilor între serviciile pu-
blice desconcentrate din unităţile administrativ-
teritoriale (sistem dezintegrat); 

• cadrul legal existent în domeniu era imperfect. 
Nu exista o definire clară a tipurilor de autori-
tăţi ale administraţiei publice centrale, a modu-
lui lor de formare, a responsabilităţilor respecti-
ve şi a raporturilor juridice dintre acestea.1 
În vederea eliminării deficienţelor existente în 

administraţia publică, în Strategia de reformă a APC 
au fost formulate obiectivele şi acţiunile prioritare 
de realizare a reformei la compartimentul reorgani-
zarea administraţiei publice centrale, şi anume: 

Obiective:
� Optimizarea instituţională şi funcţională a Exe-

cutivului central;
� Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor 

de cele de implementare a acestora, inclusiv prin 
transmiterea funcţiilor executorii structurilor 
subordonate ministerelor;
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� Focusarea organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice asupra elaborării şi coor-
donării strategice a politicilor sectoriale.
Acţiuni prioritare:

� atribuirea clară a responsabilităţilor şi compe-
tenţelor, evitând ambiguitatea, dublarea şi su-
prapunerea acestora;

� efectuarea etapei a II-a a analizei funcţionale a 
autorităţilor administraţiei publice la nivel cen-
tral (pe orizontală), precum şi a serviciilor pu-
blice desconcentrate (pe verticală);

� instituirea unei funcţii publice care ar asigu-
ra funcţionarea mecanismului de delimitare a 
funcţiilor politice de funcţiile administrative 
odată cu modificarea cadrului legislativ în do-
meniul administraţiei publice;

� delegarea (transmiterea) funcţiilor improprii 
AAPC altor entităţi juridice;

� desemnarea în cadrul Aparatului Guvernului 
a unităţii de analiză şi coordonare a politicilor 
sectoriale, iar în ministere şi alte organe admi-
nistrative centrale – a unităţii de analiză şi pla-
nificare strategică;

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

� elaborarea propunerilor de creare a instituţiei de 
reprezentant al Guvernului în teritoriul unităţi-
lor administrativ-teritoriale2.
În contextul celor menţionate, evaluarea perfor-

manţelor obţinute în domeniul reorganizării APC 
va demonstra calitatea realizării obiectivelor şi dacă, 
ulterior, a avut loc stabilirea unor principii clare de 
funcţionare a administraţiei publice centrale, care s-
ar finaliza cu atribuirea clară a responsabilităţilor şi 
competenţelor, evitând ambiguitatea, dublarea şi su-
prapunerea acestora. 

1.2. Analiza rezultatelor realizării 
obiectivelor Componentei I 

1.2.1. Optimizarea instituţională şi funcţio-
nală a Executivului central

Autor: Iurie Pântea 

Optimizarea instituţională şi funcţională a 
Executivului central a fost obiectivul principal al 
componentei „Reorganizarea administraţiei publi-
ce centrale”. În conformitate cu Strategia reformei 
administraţiei publice centrale, realizarea acestui 
obiectiv urma să contribuie la atingerea scopului 
de „redefinire a funcţiilor şi structurii administra-
ţiei centrale, abordându-le sistemic, în baza cri-
teriilor complementarităţii reciproce şi eficienţei 
organizatorice”3. Pentru realizarea acestui obiec-
tiv, Guvernul a iniţiat un proces complex, a cărui 

structură logică a fost bazată pe realizarea succesi-
vă a unor acţiuni distincte interdependente (Anexa 
1.1)4. Iniţial, pentru anul 2006 au fost planificate 13 
acţiuni.

Prima acţiune de amploare în cadrul acestui 
proces a fost analiza funcţională a autorităţilor ad-
ministraţiei publice la nivel central şi serviciilor des-
concentrate. Această analiză urma să identifice func-
ţiile improprii exercitate de organele centrale de spe-
cialitate şi să servească drept bază de argumentare 
pentru aprobarea unor măsuri care urmau să obţină 
evitarea dublării funcţiilor în cadrul AAPC, precum 
şi planificarea unor acţiuni menite să asigure con-
centrarea AAPC pe dezvoltarea şi coordonarea poli-
ticilor sectoriale.

Strategia de reformă a administraţiei publi-
ce centrale a identificat analiza funcţională ca ele-
ment de bază al acţiunilor de reorganizare a APC, 
care oferă fundamentare activităţilor de reformă şi 
un cadru desfăşurat de evidenţe privind disfuncţi-
onalităţile administraţiei publice, precum şi reco-
mandări privind depăşirea lor. În termenii utili zaţi 
în cadrul reformei APC analiza funcţională (AF) 
a fost „un proces analitic şi de diagnosticare bine 
planificat, care studiază operaţiunile şi structurile 
unei organizaţii, în cazul dat – ale administraţiei 
publice centrale”5.

La prima etapă, pe parcursul anului 2005, au 
fost supuse analizei funcţionale 28 de ministere şi 
organizaţii de nivel central şi au fost elaborate re-
comandări de îmbunătăţire a proceselor interne şi 
de optimizare a funcţiilor. Rezultatele obţinute la 
prima etapă a analizei funcţionale au fost utilizate 
atât pentru argumentarea unor acţiuni de reorga-
nizare efectuate în a doua jumătate a anului 2005, 
cât şi pentru finalizarea proiectului Strategiei de 
reformă a APC. Pe parcursul anului 2006, alte 159 
de autorităţi şi organe publice de nivel central şi 24 
de servicii desconcentrate au fost supuse analizei 
funcţionale – aşa-numita analiză funcţională etapa 
II (AFII).

Concluziile şi recomandările analizei funcţio-
nale au fost examinate de Comisia Guvernamentală 
pentru reforma APC şi în cadrul atelierelor de lucru 
cu participarea reprezentanţilor autorităţilor admi-
nistraţiei publice centrale (AAPC).6 Raportul final 
privind etapa II a analizei funcţionale (AFII) la ni-
velul întregului Guvern a fost prezentat Guvernului 
Republicii Moldova la 24 noiembrie 2006 şi a inclus 
constatări şi recomandări elaborate prin prisma ana-
lizei a cinci sectoare: 1) Justiţie şi Afaceri Interne, Se-
curitate; 2) Agricultură şi Mediu; 3) Social, Educaţie 
şi Cultură; 4) Dezvoltare economică; 5) Administra-
ţie şi Finanţe Publice.
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Pentru a asigura consecutivitatea procesului 
de reorganizare, dar şi consecutivitatea întregului 
proces de implementare a Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale, propunerile pentru 
reorganizarea executivului central şi recomandă-
rile formulate în Raportul final urmau să fie exa-
minate şi să fie adoptate decizii privind aplicarea 
acestor propuneri şi elaborat mecanismul necesar. 
În lipsa unor decizii clare ale Guvernului în acest 
sens, în anul 2006 luarea acestor decizii a fost trans-
ferată pentru semestrul I al anului 2007, fiind for-
mulată în Planul de acţiuni ca o acţiune separată. 
Astfel, Planul detaliat de implementare a Strategiei 
de RAPC pentru anul 2007, aprobat prin Hotărâ-
rea Guvernului nr.54 din 18 ianuarie 2007, indica 
pe primul loc din lista de acţiuni „Elaborarea Me-
canismului de implementare a recomandărilor 
aplicabile ale analizei funcţionale a administraţi-
ei publice centrale”. Guvernul urma să decidă care 
dintre recomandările formulate în Raportul final 
urmau să fie implementate, în ce mod şi care alte 
acţiuni urmau să fie întreprinse pentru a asigura 
implementarea recomandărilor selectate. Această 
acţiune urma să servească drept bază pentru acţiu-
nile ulterioare de reorganizare.

Până la momentul elaborării acestui raport Gu-
vernul nu a luat o decizie privind rezultatele AF, 
„aplicabilitatea” recomandărilor AF sau mecanismul 
de implementare a acestora. În acest mod impactul 
preconizat al analizei funcţionale şi recomandări-
lor respective a fost compromis, consecutivitatea 
implementării componentei Reorganizarea APC a 
fost afectată, iar acţiunile ulterioare de optimizare 
au fost lipsite de unul dintre instrumentele princi-
pale de fundamentare.

Afectarea cadrului logic al procesului de reorga-
nizare, compromiterea rezultatelor AF şi lipsa unor 
decizii clare ale Guvernului privind recomandările 
acesteia a influenţat procesul de implementare a re-
comandărilor analizei funcţionale. În urma evaluării 
gradului de realizare a recomandărilor AF s-a con-
statat că, din cele 180 de recomandări de reorganiza-
re, formulate în Raportul final al analizei funcţionale 
(etapa II), numai 16% au fost realizate integral, 8% 
din recomandări au fost realizate parţial, 72% nu au 
fost realizate, iar realizarea a 8 recomandări (4%) a 
rămas nedeterminată (Figura 1.1). (Analiza generală 
a implementării recomandărilor AFII este prezenta-
tă în Anexa 1.2)

Totodată, în cadrul evaluării s-a constatat că 
implementarea recomandărilor din Raportul final 
al analizei funcţionale (etapa II) diferă de la sector 
la sector şi de la instituţie la instituţie (Tabelul 1.1). 
Cel mai jos nivel de implementare a fost constatat în 
sectorul Justiţie, Afaceri Interne şi Securitate. Ast-
fel, din cele 31 de recomandări privind acţiunile de 

reorganizare formulate în Raportul final pentru acest 
sector, a fost realizată numai o singură recomandare 
care se referea la transferul funcţiilor de elaborare a 
politicilor de la Serviciul Administrativ-Militar către 
Ministerul Apărării. Totodată, din cele 15 recoman-
dări care vizau Ministerul Afacerilor Interne şi su-
gerau necesitatea unor reorganizări substanţiale a 
acestei instituţii, nu a fost realizată nici una.
Figura 1.1. Nivelul de implementare a recomandărilor ana-
lizei funcţionale

Tabelul 1.1

Implementarea recomandărilor din Raportul Final al Ana-
lizei Funcţionale (etapa II) pe sectoare

Sector
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R
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Sectorul 1. Justiţie şi Afa-
ceri interne, Securitate 31 1 - 30 -

Sectorul 2. Agricultură şi 
mediu 32 9 1 22 -

Sectorul 3. Social, Educaţie 
şi Cultură 37 1 6 30 -

Sectorul 4. Dezvoltare 
economică 43 11 5 27 -

Sectorul 5. Administraţie şi 
Finanţe Publice 37 7 3 19 8

Total 180 29 15 128 8
% 100% 16% 8% 72% 4%

Compromiterea rolului analizei funcţionale în 
procesul de reorganizare a APC şi incertitudinea pri-
vind aplicabilitatea recomandărilor AF a fost spriji-
nită şi de accesul limitat pe care l-au avut funcţiona-
rii din APC la materialele AF. În cadrul sondajului 
de opinie realizat la finele anului 2009 (aproape la 
3 ani de la finalizarea analizei funcţionale) jumăta-
te din funcţionarii publici intervievaţi au declarat că 
nu au avut acces la Raportul Final al Analizei Func-
ţionale (Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Nivelul de acces la Raportul Final al Analizei 
Funcţionale

Totodată, în cadrul sondajului a fost constatat că 
nivelul de acces la rezultatele AF a colaboratorilor Di-
recţiilor analiză, monitorizare şi evaluare a politici-
lor (în continuare DAMEP) nu a fost substanţial di-
ferit de nivelul general de acces, or aceşti funcţionari, 
conform atribuţiilor ce le revin, urmau să asigure un 
rol-cheie atât în implementarea Strategiei de reformă 
a administraţiei publice centrale, cât şi continuitatea 
acţiunilor de reorganizare prin asigurarea concordan-
ţei acestora cu Planurile de dezvoltare instituţională 
(Figura 1.3). În urma chestionării angajaţilor DAMEP 
s-a constatat că 44% din aceştia nu au avut acces la 
materialele analizei funcţionale (comparativ cu 50% 
din totalul funcţionarilor chestionaţi). 
Figura 1.3. Accesul la raportul final al reprezentanţilor di-
feritor direcţii

Structura logică a procesului de optimizare in-
stituţională şi funcţională a Executivului Central 
preconiza o strânsă corelare a mai multor acţiuni cu 
rezultatele şi recomandările analizei funcţionale.

Astfel, Planul de implementare a Strategiei de 
reformă a APC pentru anul 2006 a inclus alte 5 ac-
ţiuni, a căror realizare urma să fie corelată cu rezul-
tatele şi recomandările AF7: 
• Determinarea atribuţiilor organelor centrale de 

specialitate (A2); 
• Elaborarea propunerilor de reorganizare a Exe-

cutivului Central ţinând cont de rezultatele apli-
cabile ale analizei funcţionale (A4); 

• Modificarea Legii cu privire la Guvern, în ve-
derea reglementării propunerilor de reorganiza-
re acceptate de Comisia guvernamentală pentru 
reforma administraţiei publice centrale (A5); 

• Modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006 
în contextul realizării reformei administraţiei 
publice centrale (A6);

• Elaborarea propunerilor de optimizare a perso-
nalului din instituţiile publice şi serviciile publi-
ce din subordinea AAPC (în baza rezultatelor 
AF) (A7). 
Lipsa unor decizii ale Guvernului privind rezulta-

tele şi recomandările analizei funcţionale a avut drept 
consecinţă afectarea procesului de implementare a ac-
ţiunilor corelate. Deşi în rapoartele de implementare 
unele dintre acestea apar ca acţiuni realizate, ele au 
fost de fapt lipsite de fundamentare logică.

Alte 7 acţiuni din planul de implementare a 
Strategiei RAPC pentru anul 2006 au fost acţiuni cu 
un grad mai mic de interdependenţă şi au fost în fi-
nal raportate ca fiind realizate. Aceste acţiuni au avut 
impact limitat asupra procesului de optimizare, în 
special acele acţiuni care vizau elaborarea unor pro-
puneri sau proiecte de documente în sprijinul acţiu-
nilor de optimizare şi puteau fi interpretate ca ac-
ţiuni care nu impun o corelare strânsă cu celelalte 
acţiuni din acest proces8: 
• Elaborarea structurii-tip de regulament privind 

organizarea şi funcţionarea organului central 
de specialitate al administraţiei publice (A3) – 
HG.1310 din 14.11.2006.

• Elaborarea propunerilor de instituire în organe-
le centrale de specialitate ale AP a unei funcţii 
publice care ar asigura funcţionarea mecanis-
mului de delimitare a funcţiilor politice de func-
ţiile administrative (A8).

• Desemnarea în cadrul Ministerului Justiţiei a 
unei subdiviziuni responsabile de armoniza-
rea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comuni-
tar în domeniul justiţiei, iar în cadrul organe-
lor centrale de specialitate ale AP - crearea şi/
sau consolidarea subdiviziunilor responsa-
bile de această problemă (A9) – HG.181 din 
05.06.2006, HG.1345 din 24.11.2006, HG.190 
din 21.01.2007.

• Modificarea regulamentelor de funcţionare a 
organelor centrale de specialitate ale admini-
straţiei publice (A10).

• Elaborarea propunerilor de creare a unităţii cu 
atribuţii în serviciul public la nivel central (A11) 
– HG. 514 din 16.04.2008.

• Elaborarea propunerilor de creare a instituţiei 
de reprezentant al Guvernului în teritoriul uni-
tăţilor administrativ-teritoriale (A12) – A fost 
raportată implementarea prin instituirea direcţii-
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lor teritoriale de control administrativ subordo-
nate Ministerului Administraţiei Publice Locale. 

• Elaborarea proiectului legii privind administra-
ţia publică centrală (A13) – A fost raportată ela-
borarea proiectului. Legea nu a fost adoptată. 
Acţiunile de optimizare planificate pentru anul 

2007 au preconizat implementarea restanţelor din 
anul 2006 (Elaborarea mecanismului de implementa-
re a recomandărilor AF – A1) şi revenirea la logica 
procesului de optimizare bazat pe evidenţele oferi-
te de analiza funcţională (Elaborarea planurilor de 
reorganizare a AAPC, utilizând mecanismul dezvol-
tat de implementare a recomandărilor AF – A2).9 
Consecutivitatea evidentă a acestor acţiuni a condi-
ţionat faptul că, în situaţia în care acţiunea A1 nu 
a mai fost realizată, realizarea celeilalte acţiuni (A2) 
a fost compromisă. Astfel, în anul 2007 a fost ela-
borată numai Metodologia de realizare a planurilor 
de dezvoltare instituţională a APC10, iar procesul de 
elaborare ca atare a acestor planuri a fost transferat 
pentru anul 2008.11

Elaborarea în 2008 a planurilor de dezvoltare 
instituţională, cu includerea în acestea a unor acţi-
uni de reorganizare, nu a avut un impact substanţial 
în soluţionarea problemelor identificate la momen-
tul elaborării Strategiei RAPC. Pe de o parte, aceste 
planuri au fost elaborate pentru anii 2009-2011, din 
perspectiva iniţierii procesului de realizare începând 
cu anul 2009. Pe de altă parte, „capacităţile reduse 
ale subdiviziunilor care implementează reforma AP-
C”12 şi cunoaşterea limitată în cadrul AAPC a me-
todelor, rezultatelor şi recomandărilor analizei func-
ţionale au determinat faptul că în conţinutul planu-
rilor de dezvoltare instituţională acţiunile de optimi-
zare instituţională, delimitare a funcţiilor, eliminare 
a dublării au avut o reflectare minimă.

Deşi Raportul final privind implementarea Stra-
tegiei RAPC pentru anii 2006-200813 afirmă soluţio-
narea problemelor identificate la capitolul Reorgani-
zarea APC la momentul elaborării Strategiei RAPC, 
Guvernul a continuat acţiunile de reorganizare şi de 
delimitare ale competenţelor APC cu referinţă la re-
comandările AF şi în anii 2009-2010.

Necesitatea continuării acţiunilor de soluţionare 
a problemelor la capitolul Reorganizarea APC a fost 
confirmată şi de funcţionarii publici, în opinia căro-
ra recomandările analizei funcţionale privind elimi-
narea disfuncţionalităţilor din cadrul APC în mare 
măsură şi-au păstrat relevanţa. Astfel, în cadrul son-
dajului de opinie realizat la finele anului 2009, 63% 
din numărul celor care au avut acces la recomandă-
rile analizei funcţionale au apreciat aceste recoman-
dări ca fiind relevante sau absolut relevante şi numai 
8% din această categorie de respondenţi au apreciat 
recomandările analizei funcţionale ca fiind irelevan-
te sau puţin relevante (Figura 1.4).

Figura 1.4. Aprecierea nivelului de relevanţă a recomandă-
rilor analizei funcţionale

Reorganizarea administraţiei publice centra-
le şi optimizarea personalului. Afectarea cadrului 
logic de reorganizare, compromiterea rezultatelor 
analizei funcţionale şi eliminarea unuia dintre in-
strumentele principale de fundamentare a acţiunilor 
de optimizare funcţională a afectat argumentarea şi 
logica acţiunilor de optimizare a personalului, efec-
tuate în perioada 2007-2008.

Pe de o parte, majorarea efectivului aparatelor 
centrale (178 de unităţi în perioada 2007-2008) în 
paralel cu reducerea substanţială (4250 de unităţi ra-
portate pentru aceeaşi perioadă) a personalului insti-
tuţiilor publice subordonate şi „întreprinderilor mo-
nitorizate” poate fi explicată ca rezultat al „redefinirii 
funcţiilor şi structurilor autorităţilor administraţiei 
publice centrale, eliminării dublărilor de funcţii, deli-
mitării competenţelor, inclusiv concentrării funcţiilor 
de elaborare a politicilor în ministere”.14

Totodată, în urma analizei deciziilor de optimi-
zare a personalului a fost constatată o legătură mini-
mă a deciziilor de optimizare cu recomandările AF 
şi o influenţă majoră a obiectivului principal decla-
rat de guvernarea din acea perioadă de reducere a 
efectivului şi diminuare a cheltuielilor de personal. 
Un exemplu elocvent în acest sens este Hotărârea 
Guvernului cu privire la optimizarea numărului de 
personal al autorităţilor administraţiei publice cen-
trale abilitate cu funcţii de control, prin care Guver-
nul a dispus:

„Se reduce cu 10 la sută numărul de personal 
antrenat în exercitarea funcţiilor de control din ca-
drul următoarelor autorităţi ale administraţiei publi-
ce centrale şi instituţii subordonate acestora: 
1. Ministerul Afacerilor Interne, 
2. Centrul pentru Combaterea Crimelor Econo-

mice şi Corupţiei, 
3. Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, 
4. Serviciul Standardizare şi Metrologie, 
5. Ministerul Finanţelor (Inspectoratul Fiscal Prin-

cipal de Stat), 
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6. Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (Ins-
pectoratul Ecologic de Stat).” 15

În această decizie Guvernul nu indică alte detalii 
organizatorice suplimentare necesare, nu determină 
criterii calitative care ar sta la baza reducerii de per-
sonal, nu stabileşte anumite cerinţe privind redefini-
rea sau transferarea funcţiilor, lăsând modul de rea-
lizare a deciziei la discreţia autorităţilor APC.

Acţiunile de acest fel explică într-o oarecare mă-
sură rezultatele obţinute în reducerea personalului, 
însă nu dispun de o argumentare plauzibilă pentru 
a fi incluse ulterior în rapoartele de implementare a 
Strategiei RAPC, ca acţiuni de optimizare a persona-
lului sau optimizare funcţională.

Concluzii:
Analiza rezultatelor acţiunilor întreprinse în ca-

drul reformei APC în scopul optimizării instituţio-
nale şi funcţionale a Executivului Central a permis 
formularea următoarelor concluzii:
• În perioada 2006-2008 Guvernul a efectuat o 

reorganizare profundă, care a inclus multiple 
acţiuni de modificare a structurii executivului 
şi de reorganizare a organelor centrale de spe-
cialitate (cu modificarea mandatului, structurii, 
efectivului-limită de personal, racordarea func-
ţiilor şi structurilor la obiectivele principalelor 
documente strategice).

• În scopul implementării obiectivului de optimi-
zare instituţională şi funcţională a Executivului 
central Guvernul a iniţiat un proces complex, în 
structura logică a căruia elementul-cheie a fost 
Analiza Funcţională. Rezultatele AF urmau să 
servească drept sursă de referinţă pentru majo-
ritatea acţiunilor de reorganizare pe întreaga pe-
rioadă de implementare a SRAPC.

• Consecutivitatea acţiunilor din procesul de reor-
ganizare a fost afectată de lipsa deciziilor Guver-
nului privind aplicarea recomandărilor analizei 
funcţionale şi crearea unui mecanism respec-
tiv. Acest fapt a compromis rezultatele Analizei 
Funcţionale şi a afectat mai multe dintre decizii-
le ulterioare care vizau optimizarea instituţiona-
lă şi funcţională a Executivului Central.

• Deciziile de reorganizare şi optimizare funcţională 
realizate în perioada 2006-2008, ca şi deciziile de 
optimizare a personalului adoptate în aceeaşi peri-
oadă, au avut, în general, o legătură minimă cu re-
comandările analizei funcţionale şi, în mare parte, 
au fost determinate de obiective politice arbitrare.

• Implementarea selectivă şi arbitrară a recomandă-
rilor analizei funcţionale, concomitent cu imple-
mentarea unor acţiuni de reorganizare fundamen-
tate pe considerente de ordin politic, au creat o si-
tuaţie nouă în ceea ce priveşte dublarea funcţiilor 
şi atribuirea unor funcţii improprii, care necesită 
repetarea unui exerciţiu de analiză funcţională.

• Ţinând cont de cele menţionate, obiectivul „Op-
timizarea instituţională şi funcţională a Executi-
vului Central” a fost realizat numai parţial.

Recomandări:
• Continuarea acţiunilor de optimizare instituţio-

nală şi funcţională a Executivului Central me-
nite să contribuie la atingerea scopului de „re-
definire a funcţiilor şi structurii administraţiei 
centrale, abordându-le sistemic, în baza criterii-
lor complementarităţii reciproce şi eficienţei or-
ganizatorice”16.

• Respectarea cadrului logic de implementare a 
reformei APC în scopul asigurării rezultatelor 
scontate şi soluţionării problemelor identificate.

• Consolidarea capacităţii Guvernului de planifi-
care şi coordonare a procesului de reformă, de 
asigurare a continuităţii îndeplinirii angajamen-
telor asumate pe termen lung.

1.2.2. Delimitarea funcţiilor de elaborare a 
politicilor de cele de implementare a 
acestora, inclusiv prin transmiterea 
funcţiilor executorii structurilor subor-
donate ministerelor

Autor: Liuba Cuzneţova

Pentru delimitarea funcţiilor de elaborare a po-
liticilor de cele de implementare a acestora în Planul 
de implementare a Strategiei de reformă a admini-
straţiei publice centrale în Republica Moldova pen-
tru anii 2006-2008 au fost planificate următoarele 
acţiuni (Anexa 1.2):
1) Plasarea organelor de realizare a politicilor şi de 

prestare a serviciilor publice sub autoritatea mi-
nisterelor;

2) Modificarea legislaţiei în vederea delegării func-
ţiilor improprii AAPC altor entităţi juridice, in-
clusiv în baza principiului subsidiarităţii.
Luând în consideraţie faptul că realizarea ac-

ţiunilor planificate în Strategia RAPC a continuat 
şi pe parcursul anului 2009, vom analiza pe rând 
realizarea acestor acţiuni de bază pe parcursul ani-
lor 2006-2009. 

1) Acţiunea „Plasarea organelor de realizare a 
politicilor şi de prestare a serviciilor publice sub au-
toritatea ministerelor” este una dintre cele mai am-
biţioase acţiuni planificate în cadrul reformei admi-
nistraţiei publice centrale, care necesită o susţinere 
politică puternică şi adoptarea cadrului legal nou în 
domeniul administraţiei publice centrale.

Raportul cu privire la mersul realizării refor-
mei administraţiei publice centrale în Republica 
Moldova pentru anul 2006 menţionează faptul că 
această acţiune „se realizează concomitent cu im-
plementarea recomandărilor aplicabile ale analizei 
funcţionale”17.
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Dacă urmărim Planurile detaliate anuale ale 
Strategiei de reformă a administraţiei publice cen-
trale, observăm că nici în anul 2007 şi nici în anul 
2008 acţiunea respectivă nu mai apare, nefiind clară 
cauza dispariţiei acesteia. Respectiv, monitorizarea 
realizării acestei acţiuni nu mai continuă în Rapoar-
tele de monitorizare din 2007 sau 2008.

Pornind de la faptul că acţiunea respectivă nu a 
fost realizată pe deplin în anul 2006, rămâne de pre-
supus că motivul dispariţiei acestei acţiuni, atât de 
radicale şi de importante pentru reorganizarea ad-
ministraţiei publice centrale în anii 2007-2009, este 
lipsa voinţei politice. Astfel, în perioada anilor 2007-
2008 Guvernul nu-şi mai axează activitatea pe plasa-
rea organelor de realizare a politicilor şi de prestare a 
serviciilor publice sub autoritatea ministerelor.

Este de menţionat că, odată cu instaurarea nou-
lui Guvern, în anul 2009 au fost efectuate modificări 
esenţiale18 în structura acestuia, multe din organele 
de realizare a politicilor şi de prestare a serviciilor 
publice fiind plasate sub autoritatea ministerelor. Tot-
odată analiza situaţiei actuale ne permite să conclu-
zionăm că acţiunea respectivă nu a fost realizată pe 
deplin şi mai există autorităţi care nu au fost plasate 
în subordinea ministerelor, precum Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva”, Agenţia 
Rezerve Materiale, Biroul Naţional de Statistică etc. 
Această realizare parţială se datorează în mare par-
te lipsei cadrului legal privind organizarea şi ficţio-
narea administraţiei publice centrale, care din start 
urma să reconfigureze structura existentă a execu-
tivului şi să integreze toate autorităţile administraţi-
ei publice centrale subordonate Guvernului într-un 
nou sistem administrativ, ceea ce până în prezent aşa 
şi nu s-a întâmplat. 

2) Analizând acţiunea privind „Modificarea le-
gislaţiei în vederea delegării funcţiilor improprii 
AAPC altor entităţi juridice, inclusiv în baza prin-
cipiului subsidiarităţii”, putem menţiona faptul că 
continuitatea acesteia pe parcursul anilor 2006-2009 
este respectată, în planurile detaliate de realizare a 
Strategiei de reformă a administraţiei publice cen-
trale pentru anul 2007 şi 2008 apare următoarea re-
formulare a acţiunii:

„Modificarea regulamentelor în vederea delimi-
tării funcţiilor de elaborare a politicilor sectoriale 
şi a funcţiilor de implementare a politicilor secto-
riale între ministere, alte autorităţi administrative 
centrale, instituţiile şi serviciile publice din subor-
dine”19 

şi, respectiv, 
„Modificarea regulamentelor de funcţionare a 

AAPC şi a altor acte normative, ca urmare a delegării 
funcţiilor improprii AAPC organelor administrative 
din subordinea acestora sau altor entităţi juridice şi 
excluderii dublării de funcţii între acestea”20.

Toate acţiunile menţionate mai sus într-un fel 
sau altul se referă la delimitarea funcţiilor, prin de-
legarea funcţiilor improprii AAPC către alte entităţi 
juridice.

Etapa a II-a a analizei funcţionale a depistat 
multe cazuri de mix al funcţiilor de elaborare a poli-
ticilor cu cele de implementare a acestora în cadrul 
autorităţilor.

Este de menţionat faptul că pe parcursul imple-
mentării reformei APC (2006-2009) au fost realiza-
te destul de multe acţiuni de delimitare a funcţiilor, 
precum în cadrul sectorului financiar, informaţio-
nal, al administraţiei publice locale, ecologiei şi re-
surselor naturale, apărării, educaţiei şi tineretului. 
Totodată, pe parcursul celor 3 ani de implementare 
au fost elaborate şi aprobate circa 180 de hotărâri ale 
Guvernului şi adoptate de către Parlament 10 legi, ca 
urmare a cărora, au fost implementate circa 200 de 
acţiuni de reorganizare şi delimitare a competenţe-
lor cu delegarea funcţiilor improprii autorităţilor ad-
ministraţiei publice centrale altor entităţi juridice.21

Totuşi, ca urmare a analizei constatărilor din ra-
portul final al Analizei Funcţionale, analizei regula-
mentelor de organizare şi funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi chestionării/inter-
viurilor efectuate în septembrie-noiembrie 2009, se 
poate constata că situaţia de cumulare a funcţiilor 
incompatibile din punctul de vedere al bunelor prac-
tici în administraţia publică rămâne încă neschim-
bată în unele autorităţi, spre exemplu: 
• Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectu-

ală, fiind după forma organizatorico-juridică 
un agent economic (Întreprindere de Stat), are 
drept una din funcţiile de bază elaborarea poli-
ticii în domeniul proprietăţii intelectuale şi cu-
mulează de asemenea funcţii de reglementare, 
de implementare, de prestare a serviciilor antre-
prenoriale şi de control;

• Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru cumulează 
funcţii atât de elaborare a politicilor în domeni-
ul relaţiilor funciare şi cadastru, cât şi realizează 
politica respectivă, asigură cartografierea Repu-
blicii Moldova; 

• Biroul Naţional de Statistică elaborează poli-
tica în domeniul statisticii naţionale, alcătuind 
şi aprobând metodologiile cercetărilor statistice 
şi de calcul al indicatorilor statistici şi, totodată, 
efectuează, contra plată, în bază de contract, lu-
crări statistice în afara celor cuprinse în progra-
mul de lucrări statistice, aprobat anual de către 
Guvern; 

• Ministerul Justiţiei, pe lângă funcţia de bază de 
elaborare a politicilor, eliberează şi retrage licen-
ţele pentru exercitarea profesiei de avocat, pentru 
activitatea notarială, supraveghează şi efectuează 
controlul activităţii notariale, înregistrează parti-
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dele şi alte organizaţii social-politice, fiind totda-
tă responsabil de aplicarea apostilei; 

• Agenţia pentru Silvicultură Moldsilva elaborea-
ză politica în domeniul silviculturii şi cinegetic, 
şi, totodată, efectuează administrarea de stat şi 
gestionarea durabilă unitară a fondului forestier 
şi cinegetic, reglementează şi coordonează ad-
ministrarea şi gospodărirea fondului forestier şi 
cinegetic, exercită controlul asupra respectării 
regimului silvic etc.
Şi în multe alte autorităţi delimitarea funcţiilor 

de elaborare a politicilor de cele de realizare a politi-
cilor/prestare a serviciilor/reglementare până în pre-
zent nu a avut loc. Raportul final cu privire la ana-
liza funcţională a identificat cazurile de cumulare a 
funcţiilor de acest fel şi a formulat recomandările de 
delimitare a acestora. Analiza privind implementa-
rea în perioada 2006-2008 a recomandărilor analizei 
funcţionale, inclusiv sub acest aspect, este prezentată 
în Anexa 1.2.

Interviurile realizate cu funcţionarii publici din 
autorităţi au demonstrat că mai sunt cazuri în care 
regulamentul de organizare şi funcţionare, în speci-
al al instituţiilor subordonate ministerelor, prevede 
doar funcţiile de implementare a politicilor, dar de 
facto acestea elaborează politica în domeniu. 

În acelaşi timp, chestionarea funcţionarilor pu-
blici efectuată în toamna anului 2009 a demonstrat 
că din 418 funcţionari publici chestionaţi, 297 de 
funcţionari se ocupă preponderent de elaborarea po-
liticilor, iar 191 din cei 297, ceea ce reprezintă 64,3%, 
realizează, pe lângă elaborarea politicilor, funcţii de 
implementare a politicilor sau de reglementare, de 
prestare a serviciilor (Figura 1.5).
Figura 1.5. Cumularea funcţiilor de elaborare a politicilor 
cu cele de implementare ale acestora/ reglementare/ pres-
tare a serviciilor

Această situaţie se datorează în mare parte lipsei 
cadrului legal în domeniul organizării şi funcţionă-
rii administraţiei publice centrale, care ar defini clar 
tipurile autorităţilor APC şi ar stabili expres misiu-
nea şi funcţiile acestora. Autoritatea care cumulează 
funcţiile atât de elaborare a unei politici, cât şi de im-

plementare a acesteia sau de prestare a unor servicii 
publice în domeniul respectiv poate uşor influenţa 
situaţia în favoarea unor interese. Respectiv, nu se 
exclude fenomenul conflictului de interese, care in-
fluenţează negativ politicile care se elaborează. 

Concluzii:
• Plasarea tuturor organelor de realizare a poli-

ticilor şi de prestare a serviciilor în subordinea 
ministerelor nu a fost realizată, în mare parte 
din lipsa cadrului legal cu privire la organizarea 
şi funcţionarea administraţiei publice centrale, 
care nu a fost aprobat până în prezent. Lipsa ca-
drului legal respectiv duce la o abordare neuni-
formă şi, respectiv, la existenţa unor situaţii de 
dublare/suprapunere a funcţiilor, conflict de in-
terese etc.

• În sistemul actual al administraţiei publice per-
sistă încă situaţii în care unele autorităţi ale APC 
exercită atât funcţii de elaborare a politicilor 
sectoriale, cât şi de implementare (executare) a 
acestora, de reglementare sau prestare a servicii-
lor, ceea ce contravine principiilor de bună gu-
vernare aplicabile în statele-membre ale Uniunii 
Europene. La fel se întâlnesc cazuri când minis-
terele au în subordine instituţii, neavând în apa-
ratul central subdiviziuni ce ar elabora politici-
le în domeniu. Totodată, unele instituţii publice 
efectuează şi activităţi comerciale. Toate aceste 
situaţii creează impedimente serioase în func-
ţionalitatea administraţiei publice centrale, in-
fluenţând eficienţa, eficacitatea, imparţialitatea, 
predictibilitatea, transparenţa şi responsabilita-
tea acesteia.

• Acţiunile de delimitare a funcţiilor întreprinse 
pe parcursul anilor 2006-2009 nu au soluţionat 
problema de bază a cumulării funcţiilor de ela-
borare a politicilor cu cele de implementare/re-
glementare/prestare a serviciilor în cadrul uneia 
şi aceleiaşi autorităţi, datorându-se în mare par-
te lipsei unei abordări unice, clare şi sistemice, 
fără de care eliminarea tuturor cazurilor de acest 
fel devine imposibilă. Astfel putem constata că 
obiectivul “Delimitarea funcţiilor de elaborare a 
politicilor de cele de implementare a acestora” a 
fost atins parţial.

Recomandări:
• Adoptarea Legii cu privire la administraţia pu-

blică centrală care ar exclude din start cumula-
rea funcţiilor de elaborare a politicilor cu cele de 
realizare a acestora, fie de reglementare sau de 
prestare a serviciilor şi ar atribui funcţiile de ela-
borare a politicilor doar ministerelor, iar restul 
autorităţilor administrative centrale să fie plasa-
te în subordinea acestora.
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• Modificarea tuturor regulamentelor de organi-
zare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei 
publice centrale, ca urmare a adoptării Legii cu 
privire la administraţia publică centrală.

1.2.3. Focusarea organelor centrale de spe-
cialitate ale administraţiei publice asu-
pra elaborării şi coordonării strategice 
a politicilor sectoriale 

Autor: Victor Moroz

Conform analizei funcţionale efectuate în anul 
2005, majoritatea organelor centrale de specialitate 
ale administraţiei publice au fost antrenate concomi-
tent în procesul de elaborare a politicilor sectoriale, 
de promovare şi coordonare a acestora, precum şi de 
implementare a acestora. Totodată, aceste organe au 
fost implicate în prestarea unor servicii în domeniile 
lor de competenţă. 

A fost sesizată practica când unele AAPC au de-
legat funcţiile de elaborare a politicilor sectoriale că-
tre instituţiile sau întreprinderile de stat subordona-
te acestora. Aceasta a condus la sustragerea AAPC 
de la funcţiile de bază cum ar fi elaborarea politicilor 
şi planificarea strategică, ele fiind implicate prepon-
derent în acţiuni de administrare a activităţii între-
prinderilor de stat. 

Insuficienţa în continuare a capacităţii de pla-
nificare strategică, planificare a bugetului, imple-
mentare şi răspundere pentru realizarea deciziilor 
sub aspectul politicilor a determinat ca unul dintre 
obiectivele Strategiei de reformă a administraţiei pu-
blice centrale să fie focusarea organelor centrale de 
specialitate ale administraţiei publice asupra elabo-
rării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale.

Pornind de la priorităţile formulate anterior în 
baza analizei funcţionale, în Strategie au fost prevă-
zute următoarele acţiuni: 

1. Desemnarea în cadrul Aparatului Guvernu-
lui a unităţii cu atribuţii de analiză şi coordo-
narea politicilor, iar în cadrul unor ministere şi 
altor organe administrative centrale - a unităţii 
cu atribuţii de analiză şi planificare strategică în 
calitate de proiect-pilot;

2. Desemnarea în cadrul celorlalte ministere şi al-
tor organe administrative centrale a unităţii cu 
atribuţii de analiză şi planificare strategică, ţi-
nând cont de rezultatele proiectelor-pilot;

3. Pe parcursul implementării Strategiei, planul de 
acţiuni a fost completat cu următoarea activita-
te: „Elaborarea şi aprobarea planurilor de dez-
voltare instituţională (PDI) a AAPC pentru anii 
2009-2011”22.
Un rezumat al paşilor principali în atingerea 

obiectivului “Focusarea organelor centrale de spe-
cialitate ale administraţiei publice asupra elaborării 
şi coordonării strategice a politicilor sectoriale” este 
prezentat în Figura 1.6.

Implementarea acţiunilor
1. Procesul de creare a unităţilor cu atribuţii de 

analiză şi planificare strategică în calitate de proiect-
pilot a fost lansat în următoarele ministere: Agricultu-
rii şi Industriei Alimentare, Industriei şi Infrastructu-
rii, Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Edu-
caţiei şi Tineretului, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi 
Ministerul Justiţiei23. Înfiinţarea direcţiilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor a fost susţinută 
de donatori, prin instruiri şi dotări cu echipament. În 
septembrie 2007, cu scopul eficientizării sistemului 
de coordonare, planificare, elaborare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor la nivel central, în cadrul Apara-
tului Guvernului a fost instituită Direcţia de analiză a 
coordonării politicilor.

2. În bază experienţei acumulate în procesul de 
implementare a proiectului-pilot a continuat înfiin-

Înfiinţarea direcţiilor 
de analiză, monito-
rizare şi evaluare a 
politicilor în 6 mi-
nistere

1. Desemnarea în 
cadrul Aparatului 
Guvernului a Di-
recţiei de analiză 
a coordonării poli-
ticilor
2. Continuarea în-
fiinţării în cadrul ce-
lorlalte ministere şi 
altor organe ale ad-
ministraţiei publice 
centrale a DAMEP 
- urilor

1. Elaborarea Ghidu-
lui cu privire la rea-
lizarea planurilor de 
dezvoltare instituţi-
onală a autorităţilor 
administraţiei publi-
ce centrale
2. Elaborarea şi 
aprobarea planu-
rilor de dezvoltare 
instituţională (PDI) 
a AAPC pentru anii 
2009-2011

1. Monitorizarea 
progresului realizat 
în implementarea 
PDI - urilor
2. Consultarea se-
tului de documen-
te metodologice 
privind sistemul de 
politici publice cu 
factorii interesaţi

2009200820072006

Figura 1.6. Rezumat al paşilor principali în atingerea obiectivului
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ţarea direcţiilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor în cadrul celor-
lalte ministere şi altor or-
gane ale administraţiei pu-
blice centrale. În total au 
fost create direcţii / secţii 
de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor în 14 
ministere şi 3 autorităţi pu-
blice centrale.

3. Conform planului de 
acţiuni privind realizarea 
Strategiei de reformă a ad-
ministraţiei publice centra-
le în anul 2008, Planurile de 
dezvoltare instituţională au 
fost elaborate în 13 din 16 
ministere şi în 11 din 13 au-
torităţi administrative cen-
trale, precum şi în Aparatul 
Guvernului. În anul 2009 
monitorizarea progresului 
realizat în implementarea 
PDI-urilor a contribuit la 
iniţierea şi realizarea acţiu-
nilor de delimitare a com-
petenţelor AAPC.

Unităţile de politici 
create în cadrul ministere-
lor sunt mai puţin impli-
cate în elaborarea actelor 
legislative sau normative, 
activitatea acestora fiind 
axată preponderent pe pla-
nificarea strategică, coor-
donarea politicilor sectori-
ale şi acordarea suportului 
metodologic altor subdi-
viziuni pentru elaborarea 
politicilor. 

Direcţiile juridică, re-
surse umane, financiară, 
dar şi cele cu caracter speci-
alizat din cadrul ministere-
lor şi altor autorităţi admi-
nistrative centrale continuă 
practica de elaborare a po-
liticilor sectoriale, precum 
şi de pregătire a proiectelor 
de acte normative şi legisla-
tive.

Scopul activităţii Direc-
ţiei de analiză a coordonării 
politicilor în cadrul Apara-
tului Guvernului este coor-
donarea activităţilor de ela-
borare, corelare, implemen-

tare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici de către autorităţile 
administraţiei publice centrale, precum şi asigurarea corespunderii acestora 
cu priorităţile strategice naţionale. 

Aspecte calitative
Printre factorii pozitivi ai consolidării capacităţilor de planificare strate-

gică pot fi menţionate eforturile depuse pentru instruirea continuă a func-
ţionarilor publici şi implicarea lor în elaborarea politicilor. Totodată lacunele 
din cadrul metodologic de elaborare a politicilor, precum și antrenarea con-
tinuă a specialiștilor în alte activități decât planificarea, coordonarea și eva-
luarea impactului politicilor diminuează eficiența AAPC.

Focusarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 
asupra elaborării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale se confir-
mă prin datele din Figura 1.7, obţinute în urma studiului sociologic efectuat 
de grupul de experţi independenţi în perioada septembrie-noiembrie 2009. 
După gradul de implicare a personalului direcţiilor de bază în procesul de 
elaborare şi coordonare a politicilor, nu au fost evidenţiate diferenţe semni-
ficative comparativ cu DAMEP. Funcţionarii publici sunt antrenaţi predomi-
nant în activităţi de rutină. Totodată, treptat, aceştia se implică şi în procesul 
de elaborare a politicilor. 
Figura 1.7. Estimarea timpului acordat activităţilor de elaborare şi coordonare a poli-
ticilor, pe grad de implicare, % din timpul de muncă 

În ciuda acestei tendinţe pozitive, conceptul general şi divizarea roluri-
lor, funcţiilor şi responsabilităţilor în cadrul procesului de gestionare a poli-
ticilor publice şi de planificare strategică continuă să fie neclare 24.

Procedura de elaborare a documentelor de politici este reglementată de 
către Hotărârea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la regulile de ela-
borare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici” nr. 33 din 11 ia-
nuarie 2007, care are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii procesului de lua-
re a deciziilor privind documentele de politici şi oferă indicaţii referitor la:

1. Paşii necesari pentru analiza politicilor, în special identificarea pro-
blemelor, analiza preliminară, proiectarea actelor normative, consultări şi 
avizarea de către alte autorităţi, finalizarea actelor normative;

2. Formatul documentului de politici (definirea problemei, identifica-
rea şi evaluarea impactului monetar: costuri şi beneficii, opţiuni alternative, 
capacităţi de implementare, indicatori de performanţă);

3. Procesul de consultări: avizarea interministerială de către autorităţile 
relevante şi publicarea acestora pe pagina WEB oficială.
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Totodată, interviurile efectuate în cadrul mi-
nisterelor au constatat că o parte din angajaţi sunt 
conştienţi de faptul că ei nu reuşesc să îndeplinească 
toate procedurile solicitate în documentul menţio-
nat mai sus şi au dificultăţi substanţiale în prezenta-
rea informaţiei în formatul solicitat.

Procesul de elaborare a documentelor de poli tici 
de facto trebuie să înceapă cu discuţiile autorităţilor 
relevante sau cu analiza problemei sau a situaţiei. 
Rezultatele empirice demonstrează că deseori docu-
mentele de politici nu sunt bazate pe o analiză pro-
fundă, ci pe o abordare intuitivă a problemei. Ast-
fel procesul de elaborare a documentelor de politici 
vine deseori ca un răspuns ad-hoc la situaţia creată. 
În majoritatea cazurilor se procedează la colectarea 
selectivă a actelor legislative relevante din alte ţări şi 
adaptarea lor la condiţiile Republicii Moldova.

Procesul de luare a deciziilor suferă din cauza 
unei coordonări interministeriale insuficiente, ceea 
ce duce la elaborarea unor acte normative şi de re-
glementare de calitate joasă. Opţiunile de politici 
foarte des nu sunt evaluate corespunzător în materie 
de costuri bugetare, impact economic şi posibilităţi 
de implementare. Astfel, legătură vitală între elabo-
rarea politicilor şi buget deseori lipseşte, fapt deose-
bit de evident în cazul aprobării documentelor stra-
tegice care nu au acoperire financiară suficientă.

Conceptul de „politici” nu este pe deplin înţeles. 
Prin noţiunea de politici se înţeleg acţiunile întreprin-
se de Guvern pentru a influenţa economia ţării. Toto-
dată foarte des participanţii la procesul de elaborare a 
politicilor continuă să confunde noţiunea de „politici” 
cu cea de „elaborare a proiectelor legislative”, deseori 
ignorând necesitatea unei analize ex-ante a politicilor. 
Aceasta afectează semnificativ procesul de elaborare a 
unor politici realiste şi respectiv implementarea lor.

Efortul autorităţilor administraţiei publice cen-
trale în asigurarea transparenţei procesului de elabo-
rare a politicilor se reduce la plasarea proiectelor de 
acte normative pe paginile web ale autorităţilor.

În contextul aspiraţiilor europene ale Republi-
cii Moldova este necesar de îmbunătăţit esenţial ca-
pacităţile de elaborare şi coordonare a politicilor în 
cadrul APC în conformitate cu cerinţele UE. Dat 
fiind faptul că formarea unei administraţii profesio-
niste este un proces socio-economic, ţinta principală 
a acestuia trebuie să fie tinerii profesionişti, precum 
şi generaţia care îi urmează. Această concluzie este 
confirmată de datele studiului, care demonstrează că 
specialiştii cu vârsta cuprinsă între 30 şi 50 de ani 
sunt implicaţi cel mai activ în procesul de elaborare 
şi coordonare a politicilor (Figura 1.8, date obţinute 
prin chestionarea funcţionarilor publici în perioada 
septembrie-noiembrie 2009).

Figura 1.8. Estimarea timpului acordat activităţilor de elaborare şi coordonare a politicilor, pe categorii de vârstă, % din 
timpul utilizat

Respectiv, trebuie depuse eforturi susţinute pen-
tru dezvoltarea serviciului public profesionist prin 
instruirea temeinică şi impunerea respectării eticii 
profesionale a acestora. 

Concluzii:
• Obiectivul „Focusarea organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice asupra 
elaborării şi coordonării strategice a politicilor 
sectoriale” a fost atins în mod parţial. Astfel, au 
fost create direcţii / secţii de analiză, monitori-
zare şi evaluare a politicilor în 14 ministere şi 3 

autorităţi publice centrale, Direcţia de analiză 
a coordonării politicilor în cadrul Aparatului 
Guvernului. Treptat, funcţionarii pub lici din 
cadrul APC sunt mai mult antrenaţi în proce-
sul de elaborare a politicilor. Totodată, în po-
fida faptului că au fost create unităţile, cadrul 
metodologic încă nu a fost definitivat. Proble-
ma majoră în activitatea funcţionarilor publici 
este că aceştia continuă să aloce cea mai mare 
parte a timpului lor altor funcţii decât planifi-
carea strategică, coordonarea politicilor etc.
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• Lipsa cadrului metodologic şi de reglementare 
duce la apariţia unor discrepanţe între solicită-
rile faţă de DAMEP-uri şi activităţile reale ale 
acestora. Confundarea noţiunilor de „politici” şi 
de „elaborare a proiectelor legislative” afectează 
semnificativ procesul de elaborare a unor poli-
tici realiste şi respectiv implementarea acestora.

• Modificările frecvente în structura organelor de 
stat şi cadrul de reglementare, pe de o parte, şi 
sistemul de coordonare slab dezvoltat, pe de altă 
parte, nu asigură o continuitate în elaborarea şi 
promovarea politicilor publice în domeniu şi 
pun în pericol atingerea scopurilor stabilite în 
documentele strategice (Obiectivele Mileniului, 
Strategia Naţională de Dezvoltare, Planul de ac-
ţiuni UE-Moldova).

Recomandări:
• Consolidarea capacităţilor de elaborare şi im-

plementare a politicilor. Reforma administra-
ţiei publice centrale este destul de sensibilă, 
din cauza implicării persoanelor publice de 
rang înalt. Pentru a evita discordanţele posibi-
le, sunt importante următoarele direcţii de ac-
tivitate:
a) fortificarea unităţii de analiză a coordonării 

politicilor în cadrul Cancelariei de Stat şi a 
DAMEP-urilor în ministere;

b) perfecţionarea coordonării interministeri-
ale;

c) susţinerea tinerilor specialişti, precum şi a 
specialiştilor din generaţiile mai în vârstă;

d) instruirea continuă a persoanelor de răspun-
dere din cadrul ministerelor, prin implicarea 
sectorului academic şi a donatorilor.

• Asigurarea susţinerii reformei. Pentru durabi-
litatea reformei, RAPC necesită susţinerea din 
partea cercurilor de afaceri, societăţii civile, pre-
cum şi a funcţionarilor publici. Reforma trebuie 
să genereze, la primele etape de implementare, 
rezultate vizibile şi benefice pentru persoanele 
cointeresate. O importanţă deosebită în promo-
varea reformei prezintă componenta de comu-
nicare, care asigură monitorizarea acestor pro-
cese de către societate.

• Formarea scopurilor reale şi aşteptărilor prag-
matice. Administraţia publică reflectă societatea 
în care este integrată, deşi salariile mici şi lip-
sa de respect în societate provoacă în rânduri-
le funcţionarilor o nemulţumire mai mare decât 
în restul societăţii. Astfel, reforma administra-
ţiei publice trebuie să fie percepută ca un proces 
socio-economic, în care timpul este măsurat în 
generaţii, dar nu în ani de implementare a re-
formei. Tipologia schimbărilor relevă prepon-
derent aspecte culturale şi economice, care pre-
supun o perioadă mai îndelungată de tranziţie.
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Evaluarea performanţelor implementării Componentei II 
„Procesul decizional”

2.1. Introducere 
Autor: Sergiu Galiţchi

Procesul decizional reprezintă un sistem com-
plex procedural de elaborare, adoptare, monitoriza-
re şi evaluare a deciziilor de către autorităţile publi-
ce. Deciziile autorităţilor publice sunt exprimate sub 
forma modificării actelor legislative şi normative, 
documentelor de politici etc. sau sub forma adoptă-
rii actelor noi, ordinelor, deciziilor de finanţare/exe-
cutare. Totodată, în conformitate cu Legea privind 
transparenţa în procesul decizional1, prin proces 
decizional se subînţelege procedura de elaborare şi 
adoptare a deciziilor de către autorităţile publice.

Procesul decizional prezintă implicaţii directe 
asupra eficienţei şi eficacităţii mecanismului de ela-
borare şi implementare a politicilor administraţiei 
publice centrale. De calitatea deciziilor depinde şi 
calitatea actului administrativ. Eficacitatea rezultate-
lor deciziilor presupune acces rapid la informaţiile 
relevante, recunoaşterea şi identificarea mai rapidă a 
problemei, acces mai uşor la instrumentele de anali-
ză, iar eficienţa procesului decizional presupune re-
ducerea costurilor de decizie, reducerea timpului de 
decizie şi reducerea efortului depus. Un proces de-
cizional modern şi bine organizat cuprinde întrea-
ga procedură de guvernare începând de la stabilirea 
obiectivelor şi priorităţilor strategice şi terminând 
cu acţiunile specifice2.

În general, procesul decizional poate fi analizat 
prin prisma a două aspecte: elaborarea şi implemen-
tarea politicilor şi managementul documentelor.3 Ţi-
nând cont de cele menţionate, conceptul de proces 
decizional cuprinde următoarele:
� întregul proces de elaborare a documentelor/

politicilor;
� procesul decizional intern aplicat în cadrul Gu-

vernului (cu privire la politici, dar şi alte activi-
tăţi aferente);

� procesul decizional intern aplicat în cadrul 
AAPC (cu privire la politici, dar şi alte activităţi 
aferente);

� managementul documentelor/oficiului/lucrări-
lor de secretariat şi aplicarea sistemelor moder-
ne de TI;

� planificarea/raportarea atât strategică, cât şi 
operaţională ce ţine de programare şi de proce-
sele de pregătire şi de executare a bugetului;

� monitorizarea, supravegherea şi evaluarea im-
pactului (politicilor, dar şi a altor activităţi);

� comunicarea externă şi dialogul public în general;
� fluxul documentelor, altele decât cele de politici 

(certificate, decizii ale inspectoratelor etc.).
Optimizarea procesului decizional reprezintă 

unul din scopurile Strategiei de reformă a admini-
straţiei publice centrale în Republica Moldova, care 
prevede:
1. crearea pentru AAPC a unor condiţii egale de 

elaborare a politicilor sectoriale şi de exercitare 
eficace a atribuţiilor;

2. asigurarea sincronizării activităţii AAPC în for-
mularea politicilor sectoriale, examinarea mi-
nuţioasă a impactului deciziilor şi simplificarea 
procedurii de aprobare a acestora; 

3. consolidarea şi extinderea cadrului participativ 
al societăţii în procesul decizional.4
La momentul adoptării Strategiei RAPC, proce-

sul decizional din cadrul AAPC prezenta un şir de 
deficienţe. Astfel, Strategia RAPC relevă faptul că 
deşi elaborarea politicilor sectoriale reprezintă sarci-
na principală a AAPC, eficienţei procesului decizio-
nal nu i s-a acordat atenţia cuvenită. Mecanismul de 
planificare a activităţii funcţionarilor publici, bazat 
pe programe pe termen lung care ar asigura continu-
itatea acţiunilor, necesita perfecţionare, pentru a mi-
nimiza abordările ad-hoc ale problemelor. Perioada 
2005-2006 se caracteriza prin tendinţe de participa-
re mai largă a societăţii civice la procesul decizional, 
ceea ce impunea cerinţe noi faţă de sistemul admi-
nistrativ privind orientarea socială şi transparenţa 
deciziilor, predictibilitatea legislativă, diversificarea 
modalităţilor de participare, presupunând extinde-
rea în continuare a libertăţilor democratice şi garan-
tarea necondiţionată a drepturilor omului.5

În vederea atingerii scopului menţionat şi luând 
în considerare rezultatele analizei funcţionale a ad-
ministraţiei publice centrale, Reforma prevede op-
timizarea procesului decizional prin reconfigurarea 
fluxului informaţional, sincronizarea interacţiunii 
AAPC, îmbunătăţirea calităţii deciziilor adoptate, 
estimarea impactului acestora. 

Problemele identificate de Guvern anterior 
implementării RAPC6: 
− Insuficienţa personalului calificat în ministere 

la capitolul analiza politicilor, planificarea stra-
tegică şi pregătirea propunerilor pentru a fi îna-
intate Guvernului spre examinare. 

− Deşi există procedura formală de pregătire a 
propunerilor spre a fi înaintate Guvernului şi un 
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format standard, acestea deseori nu sunt respec-
tate de către funcţionarii AAPC. 

− Executorii acordă o atenţie mai mare respectării 
termenelor-limită decât calităţii, analizei şi sco-
pului final al actului elaborat. 

− În procesul de pregătire a unor propuneri stra-
tegice gradul de consultare cu societatea civilă 
este redus, iar implementarea cu succes a politi-
cilor nu este analizată de către societatea civilă. 
Practica de publicare a proiectelor propunerilor 
de politici sectoriale spre analiza publicului este 
incipientă. 

− Coordonarea dintre ministere în elaborarea acte-
lor normative este sub nivel, fiind cauzată atât de 
problemele ce ţin de capacitate, cât şi insuficienţa 
de timp a personalului, care deseori este supraîn-
cărcat cu activităţi neplanificate (ad-hoc). 

− Implicaţiile financiare aferente politicilor de-
seori nu sunt calculate (sau sunt calculate in-
adecvat), în particular, procesul de elaborare a 
politicilor şi cel bugetar nu sunt bine corelate. 

− Sistemul de raportare este imperfect. Perioadele 
de raportare au termene restrânse, metodele de 
evaluare nu sunt standardizate, iar cerinţele de 
raportare necesită mult timp. 

− Procesul, în ansamblu, se axează prea mult pe 
scopurile pe termen scurt şi prea puţin pe reali-
zarea obiectivelor pe termen lung. 

− Utilizarea tehnologiilor informaţionale în sco-
pul eficientizării guvernării este în stare incipi-
entă: lipsesc reglementările de rigoare, iar baza 
tehnico-materială existentă şi cadrele calificate 
sunt insuficiente. 
În scopul soluţionării problemelor caracteristice 

procesului decizional din cadrul autorităţilor publi-
ce, Guvernul a identificat Obiective strategice şi Ac-
ţiuni prioritare.7

Obiective: 
� Sporirea capacităţii de elaborare a documente-

lor de politici sectoriale, de analiză şi monitori-
zare a implementării acestora în AAPC; 

� Eficientizarea sistemului de planificare şi rapor-
tare; 

� Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate; 
� Introducerea mecanismului de consultanţă în-

tre AAPC, suplimentar la procesul de coordo-
nare a proiectelor; 

� Introducerea şi utilizarea tehnologiilor infor-
maţionale şi comunicaţionale. 
Acţiuni prioritare: 

� Analiza adiţională şi perfecţionarea procesului 
actual de elaborare, aprobare, monitorizare şi 
evaluare a actelor de politici, inclusiv prin apli-
carea metodelor guvernării electronice. 

� Reglementarea prin metode noi a activităţii de 
secretariat în organele AAPC. 

� Simplificarea sistemului curent de raportare, in-
clusiv prin stabilirea unor perioade rezonabile 
de raportare. 

� Eficientizarea evaluării eventualului impact al pro-
iectelor de acte normative şi altor documente. 

� Perfecţionarea procesului de comunicare şi 
coordonare intra- şi interministerial. 

� Achiziţionarea şi instalarea echipamentului şi 
implementarea programelor necesare, precum 
şi instruirea personalului în utilizarea echipa-
mentului şi sistemelor informaţionale.
În cadrul prezentei analize, evaluarea rezulta-

telor atinse în procesul de implementare a RAPC, 
componenta „Procesul decizional”, a fost realizată 
atât prin intermediul sondajelor de opinii şi inter-
viurilor cu angajaţii AAPC, cât şi prin analiza unui 
şir de acte legislative şi normative, documente de 
politici, rapoarte naţionale şi internaţionale, care au 
contribuit la transparenţa procesului de evaluare, la 
argumentarea constatărilor şi definirea recomandă-
rilor finale.

În contextul celor menţionate, evaluarea perfor-
manţelor RAPC în domeniul optimizării procesului 
decizional va permite evidenţierea capacităţii actu-
ale a AAPC privind elaborarea, implementarea, mo-
nitorizarea şi evaluarea documentelor de politici prin 
analiza rezultatelor obţinute vizavi de obiectivele şi 
rezultatele scontate şi remedierea acţiunilor strategi-
ce ale Guvernului prin formularea unor recomandări 
bazate pe concluziile referitor la progresul realizat, 
problemele depistate şi devierile majore în realizarea 
Strategiei RAPC.

2.2. Analiza rezultatelor realizării 
obiec tivelor Componentei II

2.2.1. Sporirea capacităţii de elaborare a do-
cumentelor de politici sectoriale, de 
analiză şi monitorizare a implementării 
acestora în AAPC

Autor: Sergiu Galiţchi 

Insuficienţa personalului calificat în cadrul 
AAPC privind elaborarea documentelor de politici, 
analiza şi monitorizarea implementării politicilor şi 
planificarea strategică a constituit una din proble-
mele majore care urma să fie soluţionată în cadrul 
RAPC. Prin crearea unor subdiviziuni structurale 
specializate (DAMEP) a apărut premisa consolidării 
capacităţii AAPC în domeniul analizei, monitoriză-
rii şi evaluării politicilor. Misiunea acestor subdivi-
ziuni este de a contribui la eficientizarea activităţii 
autorităţii administraţiei publice, sporirea calităţii 
documentelor de politici elaborate de AAPC prin 
asigurarea coordonării proiectelor de documente de 
politici cu priorităţile deja stabilite la nivel naţional, 
cu procesul bugetar, prin evaluarea impactului poli-
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ticilor elaborate şi identificarea rezultatelor sconta-
te.8 Deoarece acest mecanism este unul nou pentru 
activitatea AAPC din Moldova şi prezintă implica-
ţii directe asupra calităţii documentelor de politici, 
sporirea capacităţii funcţionarilor publici a devenit 
una din sarcinile Guvernului, care s-a realizat inclu-
siv prin intermediul cursurilor de instruire axate pe 
tematici specifice.

Guvernul Republicii Moldova a planificat pentru 
perioada 2006-2008 acţiuni menite să dezvolte capa-
citatea AAPC de elaborare a documentelor de politici 
sectoriale, de analiză şi monitorizare a implementă-
rii acestora. Elaborarea materialelor metodologice şi 
instructive în domeniul procesului decizional a con-
stituit una din acţiunile strategice planificate în cadrul 
RAPC pentru consolidarea instituţională a AAPC şi 
sporirea calităţii documentelor de politici.

În acest context, în conformitate cu Planuri-
le anuale de implementare a Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale în Republica Moldo-
va, în semestrul II 2006 urmau să fie elaborate ma-
teriale metodologice şi instructive în domeniul proce-
sului decizional9, în 2007 urma să fie elaborat Ghidul 
în domeniul procesului decizional10, care să defineas-
că procesul de elaborare a politicilor sectoriale, res-
ponsabilităţile instituţionale şi mecanismul de con-
sultanţă „pe viu”, iar în 2008 urmau să fie elaborate 
Strategia privind sistemul de planificare, elaborare şi 
coordonare a politicilor publice în cadrul AAPC şi Re-
gulamentul cu privire la modul de elaborare, coordo-
nare, aprobare, implementare, monitorizare, evaluare 
şi raportare a documentelor de politici.11

În scopul perfecţionării procesului decizional şi 
îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, în ia-
nuarie 2007 Guvernul a aprobat hotărârea cu privi-
re la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 
documentele de politici12. Acest act normativ stabileş-
te într-un mod general şi insuficient mecanismul de 
elaborare a documentelor de politici, calitatea imple-
mentării acestuia fiind preponderent condiţionată de 
elaborarea şi aprobarea normelor metodologice pen-
tru elaborarea şi coordonarea politicilor publice.

Deşi acţiunile necesare consolidării bazei meto-
dologice şi instructive în domeniul procesului deci-
zional au fost planificate, rezultatele implementării 
acestora sunt modeste. Astfel, materialele metodo-
logice şi instructive în domeniul procesului deci-
zional elaborate pe parcursul perioadei 2006-2008 
sunt: 
� Manualul de evaluare a impactului politicilor, 

care include metode de planificare şi evaluare 
ex-ante şi ex-post a impactului politicilor şi ce-
rinţe faţă de raportare13; 

� Ghidul metodologic pentru elaborarea politicilor 
publice, care descrie procesul de politici publice 
şi ierarhizarea documentelor de politici14.

Ambele documente menţionate mai sus nu au 
fost aprobate de Guvern. 

În contextul celor menţionate, în perioada 2006-
2008 modificarea calitativă a procesului de elaborare 
a politicilor publice a avut loc doar parţial, fapt de-
terminat în mare parte de lipsa normelor metodo-
logice. Unele AAPC au continuat să elaboreze poli-
tici care nu expun informaţia referitoare la costurile 
implementării, indicatorii şi rezultatele preconizate, 
instrumentele de implementare sau evaluarea alter-
nativelor şi a riscurilor externe. Drept exemplu pot 
servi Concepţia sistemului de subvenţionare a pro-
ducătorilor agricoli pentru anii 2008-201515, Planul 
de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrători-
lor migranţi moldoveni de peste hotare ş.a.16 

Pe parcursul anului 2009 Aparatul Guvernului 
(în prezent Cancelaria de Stat17) a continuat procesul 
de elaborare a materialelor metodologice şi instruc-
tive în domeniul procesului decizional. Pentru a ve-
rifica oportunitatea introducerii obligatorii a nor-
melor metodologice pentru elaborarea şi coordona-
rea politicilor publice în cadrul autorităţilor publi-
ce, Aparatul Guvernului a decis iniţierea procesului 
de pilotare (testare) a acestora. Pilotarea reprezintă 
o metodă eficientă de verificare atât a aplicabilităţii 
normelor metodologice, cât şi a capacităţilor func-
ţionarilor publici de evaluare a impactului politicilor 
publice. Cu toate acestea, nu au putut fi identifica-
te cauzele care au determinat tergiversarea aplicării 
acestei metode de către Aparatul Guvernului. În pe-
rioada ianuarie-martie 2010 vor fi supuse pilotării 
următoarele proiecte de documente18:
1. Proiectul Ghidului metodologic pentru evalua-

rea ex-ante a impactului politicilor publice;
2. Proiectul Ghidului metodologic cu privire la 

procesul decizional, care descrie toate etapele 
procesului decizional (elaborare, monitorizare, 
evaluare) şi a planificării strategice. 
În acest context, se constată faptul că materi-

alul metodologic necesar pentru elaborarea docu-
mentelor de politici nu este aprobat până în pre-
zent. Astfel, lipsa de documente metodice creează 
impedimente serioase în funcţionarea sistemului 
de planificare strategică, or elaborarea materiale-
lor metodologice şi monitorizarea aplicării corecte 
a acestora constituie factori care determină în final 
calitatea documentelor de politici. Prin urmare, 
concluzionăm că rezultatul acţiunilor întreprinse a 
fost atins parţial.

Asigurarea instruirii continue a funcţionarilor 
publici în vederea dezvoltării capacităţii de planifi-
care strategică şi de implementare a politicilor sec-
toriale reprezintă cea de-a doua acţiune strategică 
planificată în cadrul RAPC în scopul sporirii capaci-
tăţii AAPC de elaborare a politicilor.
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Schimbul de experienţă şi studierea bunelor 
practici referitoare la procesul de luare a deciziilor 
reprezintă metodele care contribuie la actualizarea 
cunoştinţelor şi aptitudinilor profesionale. În acest 
scop, cu suportul donatorilor internaţionali, au fost 
organizate, pentru funcţionarii publici din cadrul 
AAPC, vizite de studiu în statele europene, cursuri 
de instruire, seminare, ateliere de lucru şi mese ro-
tunde. Tematicile cursurilor de instruire, în vederea 
dezvoltării capacităţii de planificare strategică şi de 
implementare a politicilor sectoriale, au fost varia-
te: elaborarea documentelor de politici, metode de 
evaluare a politicilor, bazele managementului strate-
gic, analiza politicilor şi implicaţiile bugetului, anali-
za cost-beneficiu, abilităţi de comunicare, abilităţi de 
întocmire şi scriere a rapoartelor şi notelor informa-
tive, managementul calităţii etc. Conform Rapoar-
telor de monitorizare a RAPC realizate de Guvern, 
în perioada 2006-2008, în domeniul planificării stra-
tegice au fost instruiţi peste 300 de funcţionari pu-
blici din cadrul AAPC. Chestionarea funcţionarilor 
publici privind cursurile de instruire în domeniul 
planificării strategice, realizată în noiembrie 2009, a 
permis evidenţierea unui şir de probleme. Astfel, s-a 
constatat că 41% din funcţionarii publici chestio-
naţi19 (1/3 dintre care reprezintă angajaţi cu funcţii 
de conducere) nu au fost antrenaţi în nici un curs 
de instruire cu tematica planificare strategică (Fi-
gura 2.1). Acest fapt implică necesitatea continuării 
instruirii ambelor categorii de funcţionari publici, 
atât cu funcţii de conducere, cât şi cu funcţii de exe-
cutare.
Figura 2.1. Ponderea funcţionarilor publici din cadrul 
AAPC care au urmat cursuri privind planificarea strategi-
că pe parcursul perioadei 2006-2008 

Figura 2.2. Ponderea funcţionarilor publici din cadrul 
DAMEP care au urmat cursuri privind planificarea strate-
gică pe parcursul perioadei 2006-2008

Ţinând cont de sarcinile şi atribuţiile exercita-
te de DAMEP, instruirea funcţionarilor publici din 
cadrul acestor unităţi structurale ale AAPC prezintă 
o importanţă deosebită. În urma chestionării func-
ţionarilor publici din cadrul DAMEP s-a constatat 
faptul că majoritatea acestora (cca 81%) au benefi-
ciat de cursuri de instruire în domeniul planificării 
strategice (Figura 2.2). Totodată, 19% din angaja-
ţii DAMEP intervievaţi (1/3 reprezintă angajaţi cu 
funcţii de conducere) au declarat că nu au fost an-
trenaţi în nici un curs de instruire cu tematica pla-
nificare strategică. 

În baza rezultatelor obţinute constatăm că anga-
jaţii DAMEP prezintă un grad de instruire relativ mai 
înalt, în comparaţie cu ceilalţi funcţionari publici din 
cadrul AAPC. Astfel, acţiunile Guvernului s-au soldat 
cu rezultate şi tendinţe pozitive în vederea dezvoltării 
capacităţii de planificare strategică şi de implemen-
tare a politicilor sectoriale ale AAPC. Totuşi, ţinând 
cont de complexitatea domeniului planificare stra-
tegică, AAPC trebuie să acorde o atenţie deosebită 
funcţionarilor care nu au beneficiat de nici un curs 
de instruire şi cu atât mai mult dacă aceşti funcţio-
nari fac parte din categoria angajaţilor cu funcţii de 
conducere sau din efectivul DAMEP. 
Figura 2.3. Aplicabilitatea cunoştinţelor obţinute în cadrul 
seminarelor/meselor rotunde, utilitatea tematicii abordate 
în ce priveşte consolidarea capacităţilor în domeniul pla-
nificării strategice

În percepţia funcţionarilor publici chestio naţi, 
utilitatea cunoştinţelor obţinute în cadrul semina-
relor este bună (de nivelul 1 şi 2 pe scara de la 1: 
aplicabilitate absolută la 5: inutilă) – astfel expunân-
du-se 63,4% din funcţionarii AAPC intervie vaţi şi 
78,9% din colaboratorii DAMEP (Figura 2.3). Vom 
remarca faptul că funcţionarii publici cu vârsta în-
tre 31 şi 50 de ani cu stagiu de muncă 6-14 ani – an-
gajaţii care contribuie în mod deosebit la instruirea 
şi acumularea experienţei de către tânăra generaţie, 
precum şi la exercitarea calitativă şi continuă a atri-
buţiilor AAPC – au calificat utilitatea cursurilor de 
instruire ca fiind bună sau destul de bună. Reiese că 
ideile prezentate şi abilităţile formate în cadrul 
cursurilor de instruire au fost utile şi pot fi reluate 
cu succes în următoarele sesiuni de training.
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Figura 2.4. Accesul funcţionarilor la programe de instruire 
în domeniul planificării strategice 

Cu toate acestea, există unele deficienţe privind 
accesul funcţionarilor publici la programele de in-
struire în domeniul planificării strategice (Figura 
2.4). Astfel, 19% din funcţionarii AAPC chestionaţi 
şi 22,9% din angajaţii DAMEP au apreciat accesul 

la programele de instruire în domeniul planificării 
strategice ca fiind nesatisfăcător. În acest context, 
AAPC trebuie să asigure accesul şi instruirea perio-
dică a acestora prin intermediul planurilor anuale de 
instruire.

Finalmente, important este nivelul cunoştinţe-
lor profesionale ale funcţionarilor publici (în special 
ale celor din cadrul DAMEP) în domeniul planifică-
rii strategice şi implementării politicilor sectoriale. 
În procesul de chestionare, funcţionarii publici au 
realizat autoevaluarea cunoştinţelor lor profesionale 
(Tabelul 2.1). Rezultatele obţinute relevă necesitatea 
continuării cursurilor de instruire privind mecanis-
mul de elaborare a politicilor publice şi etapele afe-
rente acestuia, în special evaluarea impactului econo-
mic şi financiar, efectuarea analizei ex-ante şi ex-post 
a politicilor.

Tabelul 2.1

Cunoştinţele profesionale ale funcţionarilor publici (autoevaluare)

TEMATICI
Ponderea funcţionarilor cu cunoştinţe profesionale
Profunde Satisfăcătoare Slabe Nu posedă

1. Analiza politicilor şi pregătirea propu-
nerilor pentru înaintare Guvernului 

Funcţionarii AAPC 21% 60% 11% 9%

Funcţionarii DAMEP 29% 62% 9% 0%

2. Evaluarea impactului financiar, so-
cial, ecologic

Funcţionarii AAPC 6% 48% 28% 18%

Funcţionarii DAMEP 2% 38% 38% 22%

3. Efectuarea analizei ex-ante şi post-
ante a politicilor

Funcţionarii AAPC 5% 53% 25% 17%

Funcţionarii DAMEP 7% 56% 27% 11%

4. Organizarea procesului de consulta-
re a documentului de politici cu socie-
tatea civilă

Funcţionarii AAPC 16% 51% 22% 11%

Funcţionarii DAMEP 20% 52% 18% 9%

Concluzii:
Analiza rezultatelor acţiunilor întreprinse în ca-

drul RAPC în perioada 2006-2008 în scopul sporirii 
capacităţii de elaborare a documentelor de politici 
sectoriale, de analiză şi monitorizare a implementă-
rii acestora în AAPC permite formularea următoa-
relor constatări:
• Lipsa normelor metodologice reduce obiectiv 

valoarea publică, pe care documentul de poli tici 
ar trebui s-o aducă societăţii. Aprobarea unor 
politici fără a se ţine cont de regulile de elabora-
re şi cerinţele unificate faţă de acestea rezultă nu 
doar în calitatea joasă a acestor politici, ci şi de-
notă uneori fundamentarea exclusivă a acesto-
ra pe decizia politică deja luată, fără efectuarea 
unei analize comprehensive.

• Sistemul de evaluare a politicilor este în proces 
de testare şi urmează a fi implementat în perioa-
da următoare.

• Capacităţile funcţionarilor publici în domeniul 
planificării strategice parţial au fost îmbunătăţite.

• Ţinând cont de cele menţionate, obiectivul 
RAPC „Sporirea capacităţii de elaborare a docu-
mentelor de politici sectoriale de analiză şi mo-
nitorizare a implementării acestora în AAPC” a 
fost atins parţial.

Recomandări:
• Aprobarea normelor metodologice de formula-

re, coordonare, implementare şi evaluare a poli-
ticilor publice.

• Continuarea acţiunilor de fortificare a capaci-
tăţilor funcţionarilor publici din cadrul AAPC, 
inclusiv din cadrul DAMEP, în vederea dezvol-
tării capacităţilor de planificare strategică.

• Organizarea unor sesiuni de instruire în cadrul 
cărora să predomine abordarea sectorială, pre-
cum şi abordarea unor aspecte specifice, care 
prezintă probleme în elaborarea propunerilor 
de politici publice (ex: evaluarea impactului eco-
nomic şi financiar, efectuarea analizei ex-ante şi 
ex-post a politicilor).



 � 30 �

EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE REFORMĂ 
A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.2.2. Eficientizarea sistemului de planificare 
şi raportare

Autor: Stela Corobceanu

Eficientizarea sistemului de planificare şi rapor-
tare constituie unul din obiectivele RAPC, pentru 
implementarea căruia Guvernul a planificat urmă-
toarele acţiuni20:
1. Introducerea sistemului de planificare a activi-

tăţii în baza planurilor strategice de dezvoltare a 
domeniului, care conţin şi planificarea bugetară;

2. Simplificarea sistemului existent de raportare în 
administraţia publică centrală, inclusiv prin sta-
bilirea perioadelor rezonabile de raportare, prin 
utilizarea sistemului automatizat de schimb de 
documente; 

3. Reorientarea de la sistemul de raportare bazat 
pe activităţi la sistemul bazat pe rezultate.
Ca parte integrantă a procesului decizional, filie-

ra ce ţine de planificarea şi raportarea în baza planu-
rilor strategice de dezvoltare necesită un efort speci-
al privind definirea clară a formatului rapoartelor de 
progres şi elucidarea cerinţelor faţă de procesul de ra-
portare în general, avându-se ca scop şi eficientizarea 
procesului de monitorizare. În acest context au fost 
înregistrate anumite progrese: au fost elaborate cerin-
ţele faţă de raportare pentru monitorizarea trimestri-
ală a Planurilor de dezvoltare instituţională a AAPC 
pentru anii 2009-2011, elucidate în Metodologia de 
elaborare a acestora, aprobată prin Dispoziţia Primu-
lui-Ministru nr. 2503-192 din 18 decembrie 2007, a 
fost elaborat formatul pentru rapoartele de progres 
privind implementarea Planului de acţiuni ale Strate-
giei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011.

Cu toate acestea, sistemul de raportare rămâne 
a fi ineficient şi anevoios pentru funcţionarii publici. 
Până în prezent nu a avut loc reorientarea de la siste-
mul de raportare bazat pe activităţi la cel bazat pe re-
zultate. Pentru ca acest proces să aibă loc, este necesa-
ră în primul rând modificarea practicii de elaborare a 
politicilor, care deja la etapa de planificare urmează să 
reflecte rezultatele spre care se tinde prin implemen-
tarea politicii respective şi indicatorii de performanţă 
care vor fi utilizaţi la monitorizare şi evaluare. În pre-
zent, puţine documente de politici conţin un sistem 
clar de monitorizare şi evaluare, pentru a simplifica şi 
eficientiza procesul de raportare.

Atingerea obiectivului de eficientizare a sistemu-
lui de planificare şi raportare este posibilă prin aproba-
rea unui sistem nou de planificare şi raportare, inclu-
siv prin stabilirea tipurilor, formelor-standard de ra-
poarte şi utilizarea sistemului automatizat de schimb 
de documente. Dat fiind faptul că funcţionarii publici 
intervievaţi consideră că sistemul de raportare rămâ-
ne a fi complicat şi neclar, implementarea acestei mă-
suri va influenţa pozitiv capacitatea per ansamblu a 
funcţionarilor în domeniul planificării strategice.

Figura 2.5. Capacitatea actuală a AAPC de a planifica stra-
tegic
a) Toţi funcţionarii publici intervievaţi

b) Colaboratorii DAMEP

Capacitatea actuală de a planifica strategic a fost 
autoevaluată de către funcţionarii publici în cadrul 
chestionarului aplicat în AAPC (Figura 2.5), evalua-
rea făcându-se pe scara de la 5 (excelent) la 1 (foarte 
proastă). Astfel, 53% din funcţionarii publici ches-
tionaţi au apreciat capacităţile instituţionale de pla-
nificare strategică ca fiind bune. Colaboratorii DA-
MEP au fost mai moderaţi în estimarea capacităţilor 
respective – numai 11% din intervievaţi marcându-
le ca fiind excelente, 34,8% – bune şi 47,8 % – medii. 
Dezagregarea în continuare a datelor arată că atitu-
dinea exprimată de către funcţionarii publici cu vâr-
sta de până la 30 de ani denotă o apreciere mai înal-
tă a calităţii procesului de planificare strategică, 55% 
din această categorie de intervievaţi clasând capaci-
tăţile ca fiind excelente sau bune. 
Figura 2.6. Accesul la informaţia căutată sau solicitată de la 
o altă autoritate a administraţiei publice 
c) Toţi funcţionarii publici intervievaţi
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d) Colaboratorii DAMEP

O constatare îngrijorătoare a fost făcută în ca-
drul analizei uneia din componentele importante în 
procesul decizional cu privire la accesul la informa-
ţii (Figura 2.6). Răspunsurile funcţionarilor publici 
în general şi a colaboratorilor DAMEP în particular 
sunt practic identice – 94% din cei intervie vaţi con-
sideră accesul la informaţii ca fiind anevoios (greu 
sau foarte greu – în formularea chestionarului). 
Funcţionarii publici mai tineri, cu vârsta de până la 
30 de ani, au dat o apreciere practic similară, rezul-
tatul sumar fiind de 92% – mai exact 36% au bifat 
opţiunea ”acces greu la informaţii ” şi 56% – ”foarte 
greu”. În cadrul analizei mai minuţioase a răspunsu-
rilor oferite de către funcţionarii publici cu funcţie 
de răspundere (care reprezentau circa 1/3 din totalul 
celor intervievaţi) s-a constatat că 63% dintre aceştia 
apreciază ca având acces uşor la informaţii, situaţia 
înrăutăţindu-se semnificativ la nivelul colaboratori-
lor cu funcţii de executare.
Figura 2.7. Suficienţa timpului acordat perioadei de rapor-
tare 

Aprecierea perioadei de raportare pe o scară de 
la 1 (insuficientă) la 5 (suficientă/rezonabilă) a fost 
analizată făcându-se prin comparaţia răspunsurilor 
funcţionarilor publici care au personal în subordi-
ne (62% din totalul funcţionarilor intervievaţi) şi cei 
care nu au subordonaţi (respectiv 37%). După cum 
reiese din prezentarea grafică a răspunsurilor (Figu-
ra 2.7), nici un intervievat nu a răspuns categoric că 

ar considera perioada de raportare ca fiind insufici-
entă. În rest, răspunsurile pot fi calificate ca atitudi-
ne generală satisfăcătoare faţă de acest factor. 

Concluzii:
Analiza acţiunilor prevăzute pentru realizarea 

obiectivului de eficientizare a sistemului de planifi-
care şi raportare permite formularea următoarelor 
concluzii: 
• Guvernul nu a reuşit implementarea unui sistem 

unic de planificare şi raportare în administraţia 
publică centrală, care ar permite şi reorientarea 
de la sistemul de raportare bazat pe activităţi la 
sistemul bazat pe rezultate. 

• Accesul funcţionarilor publici la informaţii con-
tinuă să fie unul anevoios. Discrepanţa informa-
ţională se acutizează în special la nivelul funcţi-
onarilor-executori, ceea ce se răsfrânge în mod 
direct asupra calităţii documentelor elaborate. 
Ca exemplu elocvent poate servi elaborarea unei 
analize ex-ante, a cărei comprehensivitate joacă 
un rol important în calitatea politicilor aprobate 
şi elaborarea căreia suferă din cauza lipsei unei 
informaţii ample privind subiectul analizat.

• Acţiunile întreprinse de Guvern în perioada 
2006-2008 în scopul eficientizării sistemului de 
planificare şi raportare au fost atinse parţial. Re-
zultatul pozitiv al elaborării cerinţelor faţă de 
raportare pentru monitorizarea trimestrială a 
Planurilor de dezvoltare instituţională a AAPC 
nu a fost susţinut şi prin alte măsuri de eficien-
tizare. Deocamdată nu s-a ajuns la modificarea 
practicii de elaborare a politicilor care ar permi-
te reflectarea rezultatelor spre care se tinde prin 
implementarea politicii respective încă la etapa 
de planificare, identificând indicatorii de per-
formanţă, care vor fi utilizaţi în procesul de mo-
nitorizare şi evaluare.

Recomandări:
• Aprobarea unui sistem nou de planificare şi ra-

portare, inclusiv prin stabilirea tipurilor, forme-
lor-standard de rapoarte şi utilizarea sistemului 
automatizat de schimb de documente.

• Revederea şi îmbunătăţirea fluxului informaţio-
nal în cadrul autorităţilor administraţiei publice 
şi a fluxului interinstituţional pentru a facilita 
accesul la informaţii – factorul imperativ în asi-
gurarea calităţii procesului decizional.

2.2.3. Îmbunătăţirea calităţii documentelor 
adoptate

Autor: Adrian Fetescu

În prezent Guvernul reprezintă autoritatea pu-
blică care decide asupra necesităţii, oportunităţii, 
eficienţei şi eficacităţii documentelor prezentate 
spre aprobare, prin utilizarea unui set de standarde 

Răspunsurile funcţionarilor pub-
lici care au subordonaţi, circa 1/3 
din care au mai mult de 6
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şi norme unificate, menite să asigure calitatea docu-
mentelor adoptate. Aceste standarde acordă o aten-
ţie deosebită elaborării, implementării, monitoriză-
rii şi evaluării la nivelul ministerelor şi altor autori-
tăţi administrative centrale.

Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate 
reprezintă unul din obiectivele RAPC, pentru reali-
zarea căruia au fost planificate un şir de acţiuni stra-
tegice (Anexa 2.2).

În scopul perfecţionării procesului decizional şi 
îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, asi-
gurării transparenţei şi procesului participativ la ela-
borarea documentelor cu conţinut strategic, Guver-
nul a aprobat regulile de elaborare şi cerinţele unifi-
cate faţă de documentele de politici.21 Astfel, elabo-
rarea documentelor de politici constituie un proces 
complex, care necesită în mod obligatoriu evaluarea 
impactului (social, economic etc.), inclusiv pentru 
cazurile în care nu se va interveni în corectarea si-
tuaţiei. Deşi această normă produce efect juridic, 
Guvernul nu a aprobat nici un mecanism pentru 
AAPC, norme metodologice care să identifice eta-
pele aferente procesului de evaluare a impacturilor. 
În acest context, AAPC aplică practici diferite, dese-
ori fiind afectată calitatea documentului propus spre 
aprobare.

Instituţionalizarea unităţilor de analiză, mo-
nitorizare şi evaluare a politicilor în administraţia 
publică centrală a constituit una din măsurile în-
treprinse de Guvern în scopul îmbunătăţirii calită-
ţii documentelor de politici adoptate. Conform Ho-
tărârii Guvernului nr. 710 din 23.06.200622, unităţi-
le de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
vor analiza opţiunile de politici şi vor prezenta re-
comandări cu privire la varianta optimă; vor contri-
bui la analiza costurilor şi beneficiilor opţiunilor de 
politici; vor prezenta propuneri privind îmbunătă-
ţirea calităţii documentelor elaborate de subdiviziu-
nile structurale etc. De asemenea, aceste unităţi vor 
contribui la analiza impactului social, economic şi 
financiar al politicilor.
Figura 2.8. Timpul acordat de angajaţii DAMEP pentru 
exercitarea funcţiilor de elaborare şi coordonare a politi-
cilor

Totuşi, activitatea funcţionarilor DAMEP pri-
vind elaborarea şi coordonarea politicilor este frag-
mentară datorită exercitării unor sarcini conexe. Din 
Figura 2.8 se observă faptul că cca 39% din funcţio-
narii DAMEP chestionaţi alocă mai mult de 60% din 
timpul de lucru pentru exercitarea funcţiilor speci-
fice direcţiei, dintre care cca 2/3 au declarat că folo-
sesc integral timpul lor de lucru pentru exercitarea 
funcţiilor de elaborare, coordonare şi monitorizare 
a politicilor. Vom remarca faptul că cca 48% din an-
gajaţii DAMEP chestionaţi acordă până la jumăta-
te din timpul de lucru pentru exercitarea funcţiilor 
specifice direcţiei/secţiei date. Astfel, concluzionăm 
că în restul timpului aceşti funcţionari execută sar-
cini ad-hoc, funcţii de reglementare, susţinere/su-
port etc. Acest fapt diminuează capacitatea DAMEP 
din cadrul AAPC şi are repercusiuni asupra calităţii 
documentelor de politici.
Figura 2.9. Ponderea funcţiilor de elaborare şi coordonare 
a politicilor exercitate de angajaţii DAMEP (conform fişei 
de post)

O altă problemă care contribuie la diminuarea 
calităţii documentelor elaborate de AAPC este insu-
ficienţa ponderii funcţiilor de elaborare şi coordo-
nare a politicilor exercitate de funcţionarii publici. 
Drept exemplu pot servi angajaţii DAMEP (Figura 
2.9). Astfel, se constată faptul că la 11,9 % din func-
ţionarii DAMEP chestionaţi, conform fişelor de 
post, funcţiile de elaborare şi coordonare a politici-
lor constituie mai puţin de jumătate din totalitatea 
funcţiilor prevăzute. Acest fapt implică concluzia 
că funcţionarii DAMEP sunt legitimaţi să exercite 
şi alte funcţii, altele decât cele ce ţin de elaborarea 
şi coordonarea politicilor, ceea ce este contrar mi-
siunii DAMEP şi diminuează calitatea documente-
lor de politici.

Cu toate acestea, se poate concluziona că acţiuni-
le întreprinse în cadrul RAPC în domeniul optimiză-
rii procesului decizional prin reducerea sarcinilor ad-
hoc au contribuit la concentrarea eforturilor angajaţi-
lor DAMEP asupra funcţiilor specifice unităţii.

Introducerea Analizei impactului de reglemen-
tare (AIR) reprezintă o acţiune valoroasă realizată în 
cadrul RAPC în scopul îmbunătăţirii calităţii docu-
mentelor adoptate. În acest context, prin adoptarea 
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Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1230 
din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Meto-
dologiei de analiză a impactului de reglementare şi 
de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, 
AAPC sunt obligate să aplice metodologia enunţa-
tă în cazul elaborării unui act cu caracter de regle-
mentare a activităţii de întreprinzător. Analiza im-
pactului de reglementare reprezintă argumentarea, 
în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesi-
tăţii adoptării actului legislativ şi/sau a actului nor-
mativ al autorităţilor administraţiei publice centra-
le şi locale.23 Sub incidenţa Metodologiei enunţate 
cad proiectele de acte normative elaborate de către 
AAPC cu caracter de reglementare a activităţii de 
întreprinzător. Astfel, datorită faptului că documen-
tul AIR analizează necesitatea adoptării unui proiect 
de act normativ, asigură evaluarea cantitativă şi ca-
litativă a impacturilor majore (beneficii/costuri) ale 
proiectului de act normativ asupra societăţii, a spo-
rit calitatea deciziilor adoptate. În acest context, po-
trivit metodologiei enunţate, în anul 2008 (începând 
cu 01.01.2008 prezentarea AIR la proiectele de acte 
normative elaborate a devenit obligatorie) AAPC au 
elaborat 73 de documente AIR în cazul proiectelor 
de acte normative cu caracter de reglementare, iar în 
2009 – 99 de documente AIR. 

Cu toate că procedura legală a stabilit expres 
obligativitatea Analizei Impactului de Reglementare 
pentru orice proiect de act normativ cu caracter de 
reglementare, era deseori întâlnită şi continuă până 
în prezent practica de prezentare în şedinţa Guver-
nului a proiectelor de acte normative fără documen-
tul AIR întocmit. Cauzele care determină calitatea 
joasă a documentelor sunt:
� Atitudinea formală a AAPC faţă de conţinutul 

AIR;
� Persoanele instruite pentru a elabora AIR-ul nu 

sunt antrenate în acest proces, iar cei ce nu au 
fost instruiţi, elaborează AIR.
Realizarea AIR doar pentru actele cu caracter de 

reglementare a activităţii de întreprinzător permite 
îmbunătăţirea calităţii unui segment îngust de docu-
mente adoptate, situaţia rămânând constantă în ca-
zul celorlalte ramuri ale economiei naţionale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 977 din 23.08.06 
„Privind expertiza coruptibilităţii proiectelor de acte 
legislative” a fost aprobat Regulamentul cu privire la 
organizarea procesului de efectuare a expertizei an-
ticorupţie. Centrul pentru Combaterea Corupţiei 
şi Crimelor Economice, în conformitate cu sarcini-
le şi atribuţiile sale legale24, a examinat peste 700 de 
proiecte de legi şi acte normative ale Guvernului şi a 
efectuat 56 de expertize anticorupţie, contribuind în 
mod deosebit la îmbunătăţirea calităţii documente-
lor adoptate.

În total au fost depistate peste 1000 de norme, care 
la aplicare ar genera sau care sporesc pericolul comite-

rii unor manifestări de corupţie. Ca urmare s-a consta-
tat că cei mai frecvenţi factori de coruptibilitate sunt: 
1. formularea lingvistică ambiguă (250 de cazuri); 
2. discreţia excesivă a autorităţilor publice (200 de 

cazuri);
3. norme de blanchetă, de trimitere (100 de cazuri).

În perioada raportată, Legea privind actele legi-
slative25 şi Legea privind actele normative ale Guver-
nului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale26 au fost modificate şi completate 
prin Legea nr. 332-XVI din 11.11.2006, conform că-
reia proiectele de acte legislative şi normative sunt 
supuse în mod obligatoriu expertizei anticorupţie. 
Acţiunile de îmbunătăţire a calităţii documentelor 
aprobate au fost susţinute şi de societatea civilă. Ast-
fel, în cadrul Proiectului Comun al Comisiei Euro-
pene şi al Consiliului Europei împotriva corupţiei, 
spălării banilor şi finanţării terorismului în Republi-
ca Moldova, în perioada octombrie 2006 – ianuarie 
2009, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 
(CAPC) a supus expertizei coruptibilităţii 304 pro-
iecte de acte legislative plasate pe pagina web a Par-
lamentului şi 13 proiecte de acte normative şi acte 
normative în vigoare la solicitarea expresă a autorită-
ţilor publice. În rapoartele întocmite, experţii CAPC 
au formulat obiecţii referitoare la 4448 elemente de 
coruptibilitate depistate în proiectele expertizate. La 
momentul realizării acestui studiu, 258 din 317 pro-
iecte au fost adoptate şi publicate în Monitorul Ofi-
cial.27 În acest context, practica de consultare a ONG 
urmează să prezinte un caracter continuu.

În perioada raportată a fost adoptată Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 691 din 11 iunie 
2008 cu privire la instituirea Comisiei pentru revizu-
irea documentelor de politici. Potrivit pct. 4, Comi-
sia urma până la 20 iunie 2008 să elaboreze un raport 
ce va conţine recomandări referitoare la abrogarea 
sau modificarea documentelor de politici şi să pre-
zinte Guvernului proiectul de hotărâre a Guvernu-
lui privind optimizarea cadrului legislativ-normativ 
în vigoare. În acest sens, prin Hotărârea Guvernului 
nr.1103 din 29.09.2008 au fost revizuite documen-
tele de politici şi abrogate integral 50 de Hotărâri de 
Guvern, iar 11 au fost abrogate parţial. Prin Hotărâ-
rea Guvernului nr.1416 din 11.12.2008, au fost revi-
zuite documentele de politici şi abrogate integral 81 
de Hotărâri în domeniul agricol, 2 abrogate parţial, 
iar 5 modificate şi/sau completate. Procesul dat este 
unul pozitiv, deoarece acţiunile întreprinse au con-
tribuit la revizuirea şi actualizarea politicilor. 

Concluzii:
• Parţial a fost atins scopul de îmbunătăţire a ca-

lităţii documentelor de politici, în contextul asi-
gurării coerenţei acestora. Unele planuri şi stra-
tegii continuă să conţină obiective care se con-
trapun, nefiind coordonate între ele.
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• Actele/documentele obligatorii Nota informati-
vă, Analiza Impactului de Reglemetare, experti-
za anticorupţie, expertiza economică, expertiza 
financiară etc., premergătoare proiectului de act 
normativ, sunt elaborate, dar calitatea lor este 
foarte joasă, având un caracter formal, care nu 
reflectă pe deplin impactul politicii promovate 
sau al proiectului de act normativ.

Recomandări:
• Stabilirea unui mecanism funcţional admini-

strat de Cancelaria de Stat, pentru ca toate do-
cumentele de politici să fie obligatoriu coordo-
nate şi sincronizate cu alte strategii şi planuri 
existente deja.28 

• Continuarea efectuării Analizei Impactului de 
Reglementare şi îmbunătăţirea calităţii docu-
mentelor obligatorii, premergătoare proiectului 
de act normativ.

• Completarea cadrului metodologic necesar îm-
bunătăţirii calităţii documentelor de politici.

2.2.4. Introducerea mecanismului de consul-
tanţă între AAPC, suplimentar la proce-
sul de coordonare a proiectelor

Autor: Marcel Burlacu

Procesul de consultare reprezintă un element 
indispensabil al procesului de elaborare şi analiză a 
politicilor publice care permit elaborarea unor do-
cumente politice şi acte normative reprezentative. 
Organizarea consultărilor intra- şi interministeriale 
permite:
• sporirea calităţii documentelor elaborate;
• evidenţierea problemelor potenţiale încă la eta-

pa iniţială, oferind autorităţilor publice o opor-
tunitate de a le corecta înainte ca aceste docu-
mente să fie aprobate şi implementate;

• asigurarea unei reprezentări largi a intereselor. 
Introducerea mecanismului de consultanţă a 

constituit unul din obiectivele RAPC menit să con-
tribuie la optimizarea procesului decizional. În con-
textul menţionat au fost identificate următoarele ac-
ţiuni prioritare:
1. Perfecţionarea procesului de comunicare şi coor-

donare intra- şi interministerial prin introduce-
rea unor forme instituţionalizate de consultan-
ţă a factorilor de decizie, inclusiv prin utilizarea 
tehnologiilor informaţionale;

2. Îmbunătăţirea procesului de diseminare a infor-
maţiei prin asigurarea operativităţii şi integrită-
ţii procesului respectiv.
Perfecţionarea procesului de comunicare şi 

coordonare intra- şi interministerial constituie o ac-
ţiune menită să asigure funcţionarea calitativă a co-
municării asigurată prin managementul documen-
tar, care reprezintă un proces de primire, procesare, 

acumulare şi distribuire a documentelor şi alte for-
me de colectare a informaţiei scrise. În acest context, 
managementul documentar poate fi îmbunătăţit 
doar prin modernizare şi prin remodelarea proce-
durilor actuale.

Conform autorilor Raportului de monitorizare 
a realizării RAPC pentru 2006-200829, perfecţiona-
rea procesului de comunicare şi coordonare intra- şi 
interministerial s-a realizat inclusiv datorită intro-
ducerii funcţiei de viceprim-ministru, care asigură 
coordonarea activităţii Ministerului Afacerilor In-
terne, Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei, 
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei, Serviciului Grăniceri şi Agenţiei Rezer-
ve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare 
şi instituirea Comitetului Interministerial pentru Pla-
nificare Strategică.30 

Analiza activităţii Comitetului Interministerial 
pentru Planificare Strategică prezintă o importanţă 
deosebită datorită funcţiilor exercitate de acesta, ca 
cea de asigurare a argumentării şi analizei documen-
telor de politici sau coordonare a finanţării priorită-
ţilor naţionale din asistenţa internaţională. Însă da-
torită accesului limitat la rezultatele activităţii CIPS, 
evaluarea eficienţei acestuia a fost posibilă doar prin 
prisma percepţiei personale a funcţionarilor pu-
blici din cadrul AAPC (Figura 2.10). În acest con-
text, menţionăm faptul că majoritatea funcţionari-
lor chestionaţi (cca 61,6%) nu au putut să se expună 
asupra nivelului de eficienţă a acestui Comitet. 
Figura 2.10. Eficienţa Comitetului Interministerial pentru 
planificare strategică

În acest context, lipsa unui cadru normativ, ca-
pacitatea limitată a AAPC şi insuficienţa de timp a 
personalului (care continuă să aloce o parte impor-
tantă din timpul de lucru pentru soluţionarea peti-
ţiilor (Figura 2.11) şi exercitarea sarcinilor ad-hoc) 
nu au permis implementarea unui nou mecanism 
de consultanţă (consultanţă pe viu) între autorită-
ţile administraţiei publice centrale. Vom menţiona 
faptul că Planul de Acţiuni privind realizarea Strate-
giei RAPC în anul 2008 nu a prevăzut nici o acţiune 
strategică pentru dezvoltarea mecanismului de con-
sultanţă.31 
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Figura 2.11. Timpul acordat activităţilor ce ţin de soluţio-
narea petiţiilor

Pentru schimbul de documente şi diseminarea 
informaţiei între autorităţile administraţiei publice 
centrale au fost introduse curierul electronic şi ex-
pedierea documentelor electronice prin intermedi-
ul poştei electronice securizate. În acest context, a 
fost aprobat Regulamentul privind Sistemul de poş-
tă electronică al administraţiei publice centrale.32 În 
AAPC se utilizează o mapă specială cu logo-ul „Ur-
gent” pentru materialele de importanţă sporită.33 
Aceste măsuri au permis parţial îmbunătăţirea cir-
culaţiei anumitor categorii de documente (scrisori, 
porunci etc.), însă soluţionarea petiţiilor şi coordo-
narea/avizarea proiectelor documentelor de politici 
şi actelor normative continuă să prezinte un caracter 
complex, care consumă timpul şi resursele AAPC.

Astfel, deşi au fost întreprinse unele acţiuni pri-
vind îmbunătăţirea procesului de diseminare a infor-
maţiei, situaţia privind schimbul de documente nu a 
înregistrat progrese semnificative. În cadrul AAPC 
documentele sunt distribuite de secretariat sau de 
persoanele responsabile de asigurarea documente-
lor. Primirea şi transmiterea documentelor la toate 
fazele circulaţiei se efectuează prin folosirea unei fişe 
în registrul corespondenţei. Expedierea documentu-
lui în cadrul subdiviziunii structurale trebuie efec-
tuată prin intermediul secretariatului.

Concluzii:
• Sistemul de schimb de documente a fost îmbu-

nătăţit datorită aplicării curierului electronic şi 
expedierii documentelor electronice prin inter-
mediul poştei electronice securizate.

• Capacitatea limitată a AAPC şi insuficienţa de 
timp a personalului (care continuă să aloce o 
parte importantă din timpul de lucru pentru so-
luţionarea petiţiilor şi exercitarea sarcinilor ad-
hoc) nu au permis implementarea unui nou me-
canism de consultanţă, ceea ce determină lipsa 
unei comunicări normale şi permanente inter- 
şi intraministeriale la elaborarea documentelor 
de politici.

• Coordonarea dintre ministere în elaborarea ac-
telor normative este sub nivel, fiind cauzată atât 
de problemele ce ţin de capacitate, cât şi de in-
suficienţa de timp a personalului.

• Mecanismul de avizare a proiectelor de docu-
mente ce ţin de politici şi consultare între AAPC 
vizavi de proiectele acestora este unul învechit şi 
nu corespunde necesităţilor actuale. De aseme-
nea, expedierea proiectelor şi avizelor pe suport 
de hârtie tergiversează examinarea acestora şi ca 
rezultat final procesul de elaborare a documen-
telor de politici.

• În contextul celor menţionate, obiectivul RAPC 
„Introducerea mecanismului de consultanţă între 
AAPC” a fost atins parţial.

Recomandări:
• Introducerea practicii de consultare pe viu. 

Aceasta ar permite factorilor de decizie din 
AAPC să se implice direct în procesul decizio-
nal şi să participe la dezbaterile publice vizavi de 
conţinutul diferitor documente.

• Modernizarea managementului documentelor 
şi comunicării prin standardizare şi tehnologii 
informaţionale: 

− În privinţa gestiunii documentelor din cadrul şi 
între instituţii se cer următoarele:
� unificarea tuturor activităţilor de secretari-

at (management de oficiu) prin modele şi 
procedee standardizate (inclusiv sistemul 
de completare şi sortare);

� identificarea în fiecare instituţie a unei per-
soane sau a unei unităţi care va avea res-
ponsabilităţi de secretariat (management 
de oficiu);

� organizarea unei reţele a tuturor acestor 
persoane/unităţi şi însărcinarea unităţii res-
pective din cadrul Guvernului cu gestiunea 
reţelei;

� introducerea unui sistem special de abor-
dare a petiţiilor care ar fi bazat pe o bază 
partajată, bază de date comune şi colectare 
a datelor, procesare şi distribuire în formă 
electronică.

− În privinţa comunicării între instituţii se impun 
următoarele recomandări:
� promovarea folosirii poştei electronice în 

comunicarea dintre colegi;
� actualizarea şi completarea paginilor web 

ale AAPC;
� numirea unui purtător oficial de cuvânt (ca 

parte componentă a AAPC);
� identificarea unei unităţi în cadrul Apara-

tului Guvernului, care va fi responsabilă de 
gestionarea comunicării dintre instituţii.
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2.2.5. Introducerea şi utilizarea tehnologiilor 
informaţionale şi comunicaţionale

Autor: Marcel Burlacu

Introducerea şi utilizarea tehnologiilor infor-
maţionale în cadrul AAPC în perioada 2006-2008 a 
permis realizarea noilor obiective în domeniul op-
timizării schimbului informaţional, utilizării teh-
nologiilor în scopul garantării accesului universal la 
resursele şi serviciile informaţionale, eficientizării 
proceselor de elaborare, aprobare şi implementare a 
deciziilor adoptate.

Implementarea pe larg a tehnologiilor infor-
maţionale în cadrul ministerelor reprezintă o ac-
ţiune esenţială pentru sporirea eficienţei servicii-
lor publice. Introducerea şi utilizarea tehnologii-
lor informaţionale şi comunicaţionale reprezintă 
unul din obiectivele RAPC, pentru realizarea că-
ruia au fost planificate un şir de acţiuni strategice 
(Anexa 2.3).

În scopul introducerii TIC a fost realizat proiec-
tul tehnic al lucrărilor de modernizare şi dezvolta-
re a Sistemului informaţional automatizat „Şedinţa 
Guvernului”, ca urmare, şedinţele Guvernului sunt 
transmise prin Internet.34 Concomitent, au fost im-
plementate sistemul de integrare a semnăturii digi-
tale şi modul de votare a deciziilor de Guvern. Au 
demarat activităţile de implementare a Sistemului 
integrat de circulaţie a documentelor electronice şi 
informatizare a lucrărilor de secretariat în cadrul 
AAPC. În acest scop, a fost elaborat Planul de ac-
ţiuni privind implementarea proiectului-pilot al sis-
temului menţionat în Aparatul Guvernului, Minis-
terul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Econo-
miei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei Pu-
blice Locale.

Concomitent, AAPC desfăşoară diverse activi-
tăţi privind introducerea tehnologiilor informaţio-
nale şi comunicaţionale în activitatea lor. Ca rezultat 
al introducerii tehnologiilor informaţionale, unele 
AAPC au început să ofere servicii electronice prin 
intermediul paginilor web, să implementeze sem-
nătura electronică, să elaboreze registrele de stat. În 
urma interviurilor realizate s-a constatat dotarea su-
ficientă a funcţionarilor publici cu echipament TI 
(cca 90%). Totodată, nivelul de cunoaştere/operare 
a programelor de calculator al funcţionarilor publici 
din cadrul AAPC este mediu. Platforma informati-
că, intranetul (în sensul unei bune comunicări elec-
tronice), accesarea poştei electronice nu sunt utili-
zate pe larg. 

Soluţionarea problemelor ce ţin de eficientiza-
rea organelor administraţiei publice presupune im-
plementarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei 
şi a comunicaţiilor. Însă valorificarea la maximum a 
posibilităţilor oferite de tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor presupune pregătirea în continuare a 
funcţionarilor publici în astfel de domenii noi, cum 
ar fi guvernarea electronică, circulaţia şi utilizarea 
documentelor electronice, comunicarea cu cetăţenii 
prin intermediul poştei electronice şi a Internetului 
etc. În perioada 2006-2008, aceste cursuri au fost ur-
mate de circa 400 de funcţionari publici. Au fost ela-
borate Normele metodologice şi Programul de in-
struire şi certificare a funcţionarilor publici în do-
meniul TIC şi a e-guvernării, cerinţele faţă de Cen-
trele de instruire şi de certificare în domeniul menţi-
onat.35 Ministerul Educaţiei şi Tineretului a aprobat 
Programul de instruire şi certificare a funcţionarilor 
publici în domeniul TIC, normele metodologice şi 
Certificatul CNOC 36. Totodată, au fost elaborate 8 
module şi manualele pentru instruirea funcţionari-
lor publici în domeniul TIC.

Menţionăm că practica de instruire a funcţio-
narilor publici a relevat faptul că ei trebuie susţinuţi 
din punct de vedere metodico-didactic şi după ab-
solvirea cursurilor respective, întrucât TIC se află în 
permanentă schimbare. Considerăm că implemen-
tarea şi dezvoltarea cursurilor de studiere a TIC la 
distanţă va permite eficientizarea proceselor de pre-
gătire, recalificare şi perfecţionare a funcţionarilor 
publici direct la locul de muncă, fără detaşarea lor 
de la serviciu. 

Până în prezent rămâne redus gradul de dezvol-
tare a serviciilor publice disponibile pe Web. Conţi-
nutul multor pagini web guvernamentale este de o 
calitate nesatisfăcătoare, multe pagini ale instituţii-
lor publice nu sunt actualizate şi nu conţin informa-
ţii de uz public. Este necesară îmbunătăţirea calităţii 
acestor pagini.

Pentru a asigura calitatea guvernării, ca parte 
componentă a societăţii informaţionale, acţiunile 
Guvernului urmează a fi orientate spre implemen-
tarea intensă a TIC în activitatea autorităţilor admi-
nistraţiei publice. Până în prezent nu este creat por-
talul guvernamental central pentru interacţiunea cu 
instituţiile guvernamentale. De asemenea, nu este 
dezvoltată procedura de eliberare a semnăturii digi-
tale cetăţenilor şi mediului de afaceri.37 

Autorităţile administraţiei publice centrale con-
tinuă practica procesării fluxului de documente pe 
registre în mod manual, ceea ce îngreunează contro-
lul asupra executării actelor normative. AAPC duc 
lipsă de materiale metodologice privind ţinerea lu-
crărilor de secretariat, deoarece până în prezent Re-
gulamentul privind ţinerea lucrărilor de secretariat 
n-a fost implementat.

Totodată, menţionăm faptul că nu toate auto-
rităţile administraţiei publice au desemnat (sau au 
desemnat într-un mod formal, de obicei un funcţio-
nar public care nu are studii în domeniul TI) per-
soane responsabile de TIC, ceea ce tergiversează 
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procesul de modernizare a autorităţilor admini-
straţiei publice pentru alinierea la cerinţele guver-
nării electronice. Pe măsură ce tehnologiile şi siste-
mele informaţionale devin tot mai importante, este 
evidentă necesitatea creării în instituţiile publice a 
funcţiilor speciale de manager pentru implemen-
tarea TIC.

Concluzii: 
• Modernizarea şi dezvoltarea TIC a contribuit 

la optimizarea şi transparenţa procesului deci-
zional – ex. şedinţele Guvernului sunt transmi-
se prin Internet, sunt oferite servicii electronice 
prin intermediul paginilor web etc.

• S-a constatat dotarea suficientă a funcţionarilor 
publici cu echipament, însă nivelul de cunoaşte-
re/operare a programelor de calculator al func-
ţionarilor publici din cadrul AAPC este mediu. 
Totodată, continuarea studierii limbii engleze 
contribuie la dezvoltarea capacităţilor funcţio-
narilor publici în vederea însuşirii TIC.

• Este limitată circulaţia documentelor în format 
electronic între AAPC, din motivul că nu toţi 
funcţionarii publici posedă cunoştinţe necesare 
pentru operarea calculatorului în diverse pro-
grame, inclusiv Internet, fapt ce se răsfrânge ne-
gativ asupra calităţii documentelor de politici, 
precum şi generează tergiversări şi pierderi de 
timp la elaborarea acestora.

• Sistemul informaţional care se aplică în AAPC 
este nedezvoltat. AAPC continuă practica pro-
cesării fluxului de documente pe registre în 
mod manual, ceea ce îngreunează controlul asu-
pra executării actelor normative.

• În procesul activităţii AAPC utilizează atât me-
todele tradiţionale de circulaţie a documentelor, 
cât şi noile posibilităţi oferite de utilizarea reţe-
lei Internet, fapt ce asigură sporirea operativită-
ţii obţinerii informaţiei necesare. 

• Astfel, obiectivul RAPC „Introducerea şi utili-
zarea tehnologiilor informaţionale şi comunica-
ţionale” în mare parte a fost atins. 

Recomandări:
• Actualizarea regulamentului privind circuitul 

intern al documentelor şi dezvoltarea sistemului 
informatic intern pentru procesarea şi stocarea 
documentelor în format electronic, îmbunătăţi-
rea mecanismelor de codificare, înregistrare şi 
circuit al documentelor la nivelul AAPC şi Di-
recţiilor (pe intern).

• Actualizarea permanentă a paginilor web ale 
AAPC, inclusiv prin dezvoltarea unui meca-
nism intern de actualizare săptămânal, care să 
reflecte activitatea curentă a tuturor AAPC.

• Dezvoltarea platformei informatice pentru uti-
lizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comu-

nicare între Direcţii şi pentru planificarea întâl-
nirilor şi şedinţelor de lucru.

• Crearea în instituţiile publice a funcţiilor spe-
ciale de manager pentru implementarea TIC.
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Evaluarea performanţelor implementării Componentei III 
„Managementul resurselor umane”

3.1. Introducere
Autor: Silvia Morgoci

Managementul resurselor umane (MRU) este 
un termen relativ recent pentru ceea ce s-a numit 
tradiţional „administrarea personalului”, „organiza-
rea muncii” etc. şi constă în „ansamblul activităţilor 
orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi 
menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei 
în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiective-
lor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. MRU 
presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instrui-
rea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai 
potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor 
pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele orga-
nizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componen-
tele managementului resurselor umane”1. 

Managementul resurselor umane este, de fapt, o 
abordare strategică a managementului celor mai va-
loroase resurse – oamenii care în mod individual sau 
colectiv contribuie la atingerea obiectivelor organi-
zaţionale şi prezintă implicaţii directe asupra efici-
enţei activităţii organizaţiilor, fluxului de personal şi 
se află în strânsă legătură cu managementul organi-
zaţional, în special în ceea ce se referă la definirea 
posturilor, funcţiilor şi organigramelor.

În Strategia de reformă a administraţiei publice 
centrale Managementul resurselor umane a fost in-
clus ca o componentă aparte2, fapt care indică asupra 
complexităţii problemelor constatate şi conştientiză-
rii rolului şi importanţei MRU pentru eficientizarea 
activităţii structurilor Administraţiei Publice Cen-
trale şi implementarea Strategiei RAPC. 

În termenii utilizaţi în Strategia de reformă a 
administraţiei publice centrale, perfecţionarea ma-
nagementului resurselor umane:
− „conduce la asigurarea AAPC cu personal pro-

fesionist, bine motivat, responsabil şi cu funcţii 
stabile;

− oferă posibilităţi de dezvoltare profesională tu-
turor funcţionarilor publici, asigură selectarea şi 
promovarea personalului în bază de merit”.3 

La momentul adoptării Strategiei RAPC, în ma-
nagementul resurselor umane au fost constatate un şir 
de deficienţe. Astfel, Strategia RAPC a indicat asupra 
faptului că, deşi în anii precedenţi s-au întreprins mai 
multe acţiuni de reorganizare a mecanismelor admi-
nistrative la nivel central, care au avut drept obiective 
optimizarea numărului de funcţionari publici, ameli-
orarea procesului de selectare a personalului etc., însă 

marea majoritate a acestora au urmărit minimizarea 
cheltuielilor bugetare, iar motivaţia principală consta 
în barierele existente la achitarea salariilor şi pensiilor 
funcţionarilor publici4.

Totodată, cercetările efectuate către momentul 
elaborării Strategiei RAPC au scos în evidenţă faptul 
că, în contextul managementului resurselor umane, 
obiectivele de asigurare a unei administrări eficiente 
nu se realizau pe deplin din cauza principiilor şi me-
todelor de selectare, evaluare şi avansare a funcţio-
narilor publici, care erau neconforme cu obiectivele 
declarate. Pe de altă parte, posibilităţile existente la 
acel moment erau insuficiente pentru utilizarea unor 
metode moderne de management, iar un impact ne-
gativ asupra eficienţei activităţii funcţionarilor pu-
blici îl avea şi nivelul scăzut al motivării acestora, în 
special nivelul insuficient al remunerării muncii.5

Problemele identificate de Guvern în sistemul 
gestionării resurselor umane anterior implementă-
rii RAPC:6

• Activitatea serviciului resurse umane nu este or-
ganizată la nivelul cuvenit.

• Starea de instabilitate în funcţie a funcţionarilor 
publici, de stres, de incertitudine, de aşteptare 
a unei eventuale concedieri conduce la apariţia 
neîncrederii în ziua de mâine a personalului, la 
demotivare, la scăderea productivităţii şi calită-
ţii lucrului efectuat. 

• Sistemul existent de recrutare şi selectare nu asi-
gură pe deplin realizarea dreptului cetăţenilor la 
ocuparea funcţiilor publice, a dreptului funcţio-
narilor publici la promovare, respectarea princi-
piului oportunităţilor egale pentru femei şi băr-
baţi la numirea persoanelor în posturile de con-
ducere; nu poate asigura autorităţile publice cu 
oameni competenţi.

• Evaluarea performanţelor profesionale ale func-
ţionarilor publici prin metoda atestării o dată 
în trei ani nu contribuie la depistarea la timp şi 
obiectivă a punctelor forte şi slabe ale activităţii 
funcţionarilor publici şi nu favorizează amelio-
rarea activităţii serviciului public în totalitate.

• Perfecţionarea profesională a funcţionarilor pu-
blici are un caracter ocazional, iar programele 
de instruire nu conţin obiective corespunză-
toare necesităţilor reale de instruire. Finanţarea 
procesului de dezvoltare profesională a funcţio-
narilor publici este insuficientă.

• Posibilităţile funcţionarilor publici de a face ca-
rieră sunt reduse: nu există corelare între nive-
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lul pregătirii profesionale, rezultatele activită-
ţii funcţionarilor şi gradul de calificare, ceea ce 
conduce la reducerea interesului faţă de muncă, 
la scăderea creativităţii, la imposibilitatea de a 
avansa, la lipsa motivaţiei funcţionarilor publici 
pentru obţinerea unor performanţe de serviciu.

• Serviciul public nu dispune de un sistem infor-
maţional de gestionare a resurselor umane, a că-
rui utilizare ar putea să ofere informaţii operati-
ve şi de bună calitate pentru decizii manageriale 
adecvate referitoare la personal.
O problemă aparte în sistemul de gestionare a 

resurselor umane care a fost identificată la acel mo-
ment a fost sistemul de salarizare pentru funcţio-
narii publici, care era lipsit de flexibilitate, stabilind 
condiţii şi restricţii dure, determinate de funcţia de-
ţinută; care era lipsit de transparenţă, iar multitudi-
nea de sporuri, adaosuri, suplimente diminua sem-
nificativ esenţa stimulatorie a acestor plăţi; care nu 
favoriza atragerea în serviciu a cadrelor tinere, cu o 
pregătire modernă; nu ţinea cont de performanţele 
profesionale individuale, iar diferenţierea salariului 
între funcţii cu responsabilităţi diferite era neesen-
ţială.

În scopul soluţionării problemelor ce ţin de ma-
nagementul resurselor umane Guvernul a identificat 
Obiective strategice şi Acţiuni prioritare.7 

Obiective: 
• Optimizarea managementului funcţiei publice 

şi al funcţionarilor publici; 
• Îmbunătăţirea procedurilor existente privind 

managementul resurselor umane;
• Formarea unui corp de funcţionari publici pro-

fesionişti;
• Perfecţionarea sistemului de motivare (financi-

ară şi nonfinanciară) a funcţionarilor publici.
Acţiuni prioritare:

• Instituirea şi abilitarea unei unităţi cu atribuţii 
în serviciul public la nivel central cu următoare-
le responsabilităţi:
− elaborarea şi promovarea politicilor şi stra-

tegiilor în domeniul managementului re-
surselor umane;

− elaborarea regulamentelor, îndrumarelor 
privind practicile de personal;

− acordarea de consultanţă/asistenţă ministe-
relor în implementarea noilor proceduri de 
personal;

− administrarea sistemului informaţional 
computerizat în domeniul resurselor uma-
ne din serviciul public.

• Majorarea capacităţii ministerelor, a serviciilor 
resurse umane de a implementa proceduri mo-
derne de lucru cu personalul.

• Desemnarea în organele centrale de specialita-
te ale administraţiei publice a persoanelor în 

funcţii publice, în bază de merit, care ar asi-
gura funcţionarea mecanismului de delimitare 
a funcţiilor politice de funcţiile administrati-
ve, ar fi responsabile de managementul gene-
ral din ministere, inclusiv de cel al resurselor 
umane.

• Crearea şi administrarea sistemului informa-
ţional privind managementul personalului din 
serviciul public, inclusiv a Registrului funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici, care va con-
tribui la îmbunătăţirea calităţii deciziilor pri-
vind personalul etc.

• Elaborarea îndrumarelor practice privind pro-
cedurile de recrutare şi selectare, promovare în 
bază de merit; privind evaluarea activităţii func-
ţionarilor publici.

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

• Elaborarea şi implementarea programelor de 
instruire (conforme necesităţilor de instruire) a 
diferitor categorii de conducători şi funcţionari 
publici.

• Elaborarea de către diferiţi prestatori ai servicii-
lor de instruire în domeniu a mecanismului de 
coordonare a procesului de instruire a persona-
lului din serviciul public.

• Extinderea capacităţii Academiei de Admini-
strare Publică pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova de realizare a activităţilor de instruire, 
cercetare şi consultanţă.

• Elaborarea unui ghid privind stimularea non-
financiară (oportunităţi de instruire, promova-
re, dezvoltare a carierei etc.) a funcţionarilor 
publici.

• Perfecţionarea sistemului de motivare, inclusiv 
a celui de salarizare a funcţionarilor publici.
Evaluarea rezultatelor obţinute în procesul de 

implementare a componentei Managementul Re-
surselor Umane din cadrul RAPC a fost realizată 
atât prin intermediul sondajelor de opinii şi inter-
viurilor cu angajaţii AAPC, cât şi prin analiza unui 
şir de acte legislative şi normative, documente de 
politici şi rapoarte care au servit pentru argumen-
tarea constatărilor şi definirea recomandărilor fi-
nale.

Astfel, evaluarea performanţelor RAPC în do-
meniul perfecţionării Managementului Resurselor 
Umane va permite determinarea gradului de reali-
zare a obiectivului declarat de îmbunătăţire a mana-
gementului resurselor umane în sectorul public şi 
creare a unui corp profesionist, compact şi motivat 
de funcţionari publici prin analiza rezultatelor ob-
ţinute vizavi de obiectivele şi rezultatele scontate şi 
formularea unor recomandări privind acţiunile ce 
urmează a fi întreprinse pentru realizarea Strategiei 
RAPC.
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3.2. Analiza rezultatelor realizării 
obiec tivelor Componentei III

3.2.1. Optimizarea managementului funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici

Autor: Silvia Morgoci, Angela Cojocaru

Caracterul preponderent tehnic al activităţii ser-
viciilor resurse umane şi lipsa unităţii la nivel central 
responsabile de managementul resurselor umane au 
fost identificate ca fiind probleme majore care afec-
tează realizarea obiectivelor Strategiei RAPC în do-
meniul MRU8. 

În scopul atingerii obiectivului de optimizare a 
managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici în planul de implementare a Strategiei de re-
formă a administraţiei publice centrale în Republi-
ca Moldova au fost preconizate următoarele acţiuni 
principale9: 
a. Elaborarea proiectului legii cu privire la servi-

ciul public şi statutul funcţionarului public.
b. Sporirea capacităţilor instituţionale şi funcţio-

nale (suport logistic, instruiri, vizite de studii, 
consultanţă etc.) ale unităţii cu atribuţii în ser-
viciul public la nivel central şi ale subdiviziuni-
lor resurse umane din ministere şi alte autorităţi 
administrative centrale.

c. Stabilirea/revizuirea atribuţiilor şi responsabili-
tăţilor AAPC privind managementul resurselor 
umane.

d. Desemnarea în organele centrale de speciali-
tate ale administraţiei publice a persoanelor în 
funcţii publice, în bază de merit, care ar asigu-
ra funcţionarea mecanismului de delimitare a 
funcţiilor politice de funcţiile administrative şi 
ar fi responsabile de managementul general din 
ministere, inclusiv de cel al resurselor umane. 

e. Crearea şi administrarea sistemului informa-
ţional privind managementul personalului din 
serviciul public, inclusiv a Registrului funcţiilor 
publice şi a funcţionarilor publici, care va con-
tribui la îmbunătăţirea calităţii deciziilor pri-
vind personalul etc. 
Studiul efectuat în cadrul proiectului ne permite 

să constatăm că acţiunile preconizate au fost reali-
zate în mare măsură. 

În contextul realizării primei acţiuni au fost 
create condiţii reale în vederea ajustării cadrului 
normativ privind administraţia publică şi serviciul 
public din Republica Moldova la practicile de bună 
guvernare din Uniunea Europeană. Astfel au fost 
elaborate şi aprobate: 
• Legea privind Codul de conduită a funcţiona-

rului public care reglementează conduita funcţi-
onarului public în exercitarea funcţiei publice10.

• Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, care a intrat în vigoare 

din 1 ianuarie 2009, reglementează regimul ge-
neral al funcţiei publice, statutul funcţionarului 
public, raporturile juridice dintre funcţionarii 
publici şi autorităţile publice.11 

• Legea cu privire la conflictul de interese care 
are drept obiect incompatibilităţile şi restricţiile 
impuse persoanelor ce exercită funcţii de demni-
tate publică, funcţii publice, soluţionarea conflic-
telor de interese, precum şi modul de prezentare 
a declaraţiei cu privire la conflictul de interese12. 
Aceste legi au fost elaborate în conformitate cu 

practicile de bună guvernare din Uniunea Europea-
nă, cu propunerile funcţionarilor publici din autori-
tăţile administraţiei publice centrale, experţilor Pro-
gramului SIGMA al OCDE, Băncii Mondiale etc.

Elaborarea cadrului normativ este fără îndoia-
lă o realizare semnificativă, însă în urma evaluă-
rii s-a constatat că funcţionarii serviciilor resurse 
umane totuşi întâmpină dificultăţi la realizarea pre-
vederilor acestor documente. Un exemplu la acest 
capitol ar servi faptul că în procesul de organizare a 
concursurilor de angajare în serviciul public, deseori 
se creează o situaţie de „insuficienţă sau chiar lipsă 
de doritori” să participe în concurs, din motiv că ni-
velul de salarizare al funcţionarilor publici în cadrul 
AAPC este destul de mic.

În plus, responsabili ai direcţiilor/serviciului re-
surse umane au remarcat în cadrul interviurilor că 
volumul de lucru a crescut odată cu intrarea în vi-
goare a legilor menţionate. De exemplu, pentru or-
ganizarea concursului de ocupare a funcţiilor vacan-
te din cadrul AAPC este necesară pregătirea unui set 
de materiale administrative, fapt ce în cazul în care 
funcţia vacantă nu este solicitată, devine o povară 
suplimentară pentru funcţionarii respectivi. 

De asemenea, se impune studierea periodică a 
impactului noului cadru normativ asupra manage-
mentului funcţiei publice şi al funcţionarilor pub lici, 
identificarea factorilor care pot afecta moderniza-
rea serviciului public. Drept exemplu ne poate ser-
vi studierea impactului schimbărilor politice asupra 
schimbărilor la nivel administrativ sau studierea in-
fluenţei modificărilor produse asupra condiţiilor de 
muncă a funcţionarilor publici.

Analiza eşantionului funcţionarilor publici, 
colaboratori ai secţiilor/direcţiilor resurse umane, 
chestionaţi privind impactul schimbărilor politice 
asupra schimbărilor la nivel administrativ (Figura 
3.1), relevă că mai mult de 45% din numărul funcţi-
onarilor cu funcţii de conducere şi 47% din numărul 
funcţionarilor cu funcţii de execuţie au apreciat acest 
impact ca unul nesemnificativ. Mai mult de 39% din 
numărul funcţionarilor cu funcţii de conducere şi 
doar aproximativ 21% din numărul funcţionarilor 
publici cu funcţii de execuţie consideră acest impact 
semnificativ şi mare. 
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 Figura 3.1. Impactul schimbărilor la nivel politic asupra 
schimbărilor la nivel administrativ

Realizarea acţiunii de sporire a capacităţilor in-
stituţionale şi funcţionale (suport logistic, instruiri, 
vizite de studii, consultanţă etc.) ale unităţii cu atri-
buţii în serviciul public la nivel central şi ale subdi-
viziunilor resurse umane din ministere şi alte auto-
rităţi administrative centrale a avut un impact im-
portant asupra domeniului managementului resur-
selor umane în APC. Un loc aparte în acest context 
îl deţine instituirea în cadrul Aparatului Guvernului 
(la moment Cancelariei de Stat) a Direcţiei politica 
de cadre13. Direcţia are drept scop optimizarea servi-
ciului public, responsabilităţi de elaborare şi promo-
vare a politicilor şi strategiilor în domeniul manage-
mentului resurselor umane şi de elaborare a regula-
mentelor şi ghidurilor privind practicile de personal. 
Această structură de la nivelul central colaborează 
activ cu toate direcţiile sau serviciile de personal din 
cadrul instituţiilor APC şi le acordă sprijin în im-
plementarea politicilor aferente managementului re-
surselor umane. Direcţia politica de cadre a Cance-
lariei de Stat tinde să exercite influenţă asupra dez-
voltării capacităţilor subdiviziunilor resurse umane 
din ministere şi alte autorităţi ale administraţiei pu-
blice centrale.14 La momentul efectuării evaluării în 
Direcţie activau 5 persoane. Totodată la elaborarea 
cadrului regulator pentru implementarea Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public au fost angajaţi consultanţi externi, cu supor-
tul financiar acordat de Fondul Fiduciar prin inter-
mediul proiectului reforme în Administraţia Publică 
Centrală. Această practică continuă şi în prezent15.

Impactul acestei practici este pozitiv pe termen 
scurt, deoarece astfel DPC beneficiază de suport 
tehnic odată cu creşterea volumului de lucru în pe-
rioada implementării reformelor în domeniul MRU. 
De asemenea, astfel de sprijin din exterior presupu-
ne împărtăşirea practicilor de implementare a Pro-
iectelor internaţionale şi experienţelor altor ţări în 
domeniu. Respectiv consultanţii contribuie la forti-

ficarea capacităţilor funcţionarilor din cadrul AAPC 
de a implementa asemenea proiecte de sine stătător 
pe viitor. 

Astfel, capacităţile Direcţiei Politica de cadre au 
fost consolidate prin aportul atât al consultanţilor 
naţionali, cât şi al celor internaţionali.

Direcţii responsabile de politici în domeniul re-
surselor umane sunt prezente practic în cadrul tutu-
ror APC, chiar dacă anterior reducerea efectivului di-
feritor AAPC a necesitat comasarea serviciului Resur-
se umane cu serviciul juridic, contabilitate sau altele.

Studiul efectuat ne permite să evidenţiem un şir 
de caracteristici ce vizează consolidarea capacităţi-
lor subdiviziunilor de resurse umane în contextul 
implementării Strategiei de reformă a administra-
ţiei publice centrale în Republica Moldova. Astfel, 
analiza eşantionului funcţionarilor publici, colabora-
tori ai secţiilor/direcţiilor resurse umane, ne permite 
să constatăm că 60% din numărul celor chestionaţi 
consideră că resursele organizaţiei pentru realizarea 
sarcinilor propuse sunt suficiente parţial şi insufici-
ente. Totodată, aproximativ 77% susţin că autorita-
tea dispune parţial sau deloc nu dispune de un sis-
tem de evaluare a activităţilor funcţionarilor. 

Reprezentative pentru estimarea gradului de 
consolidare a capacităţilor secţiilor/direcţiilor re-
surse umane în urma implementării Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale în Repu-
blica Moldova sunt aprecierile date de colaboratorii 
acestor subdiviziuni relaţiilor cu colegii şi beneficia-
rii (Figura 3.2). 
Figura 3.2. Relaţiile cu colegii şi beneficiarii 

Cu o oarecare întârziere, DPC din cadrul Can-
celariei de Stat a elaborat materialul instructiv-me-
todologic „Integrarea socioprofesională a noilor an-
gajaţi în autorităţile publice”, care are drept scop de 
a ajuta serviciile resurse umane din cadrul autorită-
ţilor publice în acţiunile întreprinse pentru punerea 
în aplicare a politicii de integrare a noilor angajaţi.

Cu referire la nivelul de participare a Serviciului 
Resurse Umane din cadrul direcţiilor resurse umane 
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ale AAPC la procesul de planificare strategică în do-
meniu, am identificat în urma chestionării că majori-
tatea respondenţilor (circa 80%) cunosc că au înscrise 
în fişa postului în mare măsură atribuţii pe probleme 
de reformă a APC, ceea ce confirmă că funcţionarii 
publici sunt implicaţi în procesul de reformă a APC 
destul de activ şi astfel, prin implicarea lor în acest 
proces, se contribuie la optimizarea funcţiei publice 
în cadrul autorităţilor publice centrale. Totuşi, funcţi-
onarii din cadrul APC responsabili pentru MRU alo-
că problemelor legate direct de procesul de reformă 
doar o parte din program, ocazional, în funcţie de so-
licitări, ceea ce denotă că implicarea acestei categorii 
de funcţionari în procesul de reformă a APC nu are 
un caracter coerent şi constant.

Pentru optimizarea managementului funcţiei 
publice şi al funcţionarilor publici, a fost aproba-
tă Concepţia sistemului informaţional automatizat 
„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor pu-
blici”.16 Sistemul informaţional automatizat şi crearea 
bazei de date a tuturor funcţiilor existente în autori-
tăţile publice urmau să fie implementate pe parcur-
sul anilor 2007-2008. Conform datelor din Raportul 
cu privire la implementarea reformelor APC pentru 
perioada 2006-2008, această activitate se menţio-
nează ca fiind nerealizată17, ea fiind inclusă în cali-
tate de acţiune prioritară pentru anii 2009-2010.

Motivul de întârziere a realizării acestei acţi uni 
a fost menţionat de fiecare dată în Rapoartele de 
Monitorizare a Reformelor APC (pentru anii 2006-
2008, 2009), el fiind lipsa mijloacelor financiare bu-
getare preconizate pentru această activitate. În vede-
rea atingerii scopului propus, a fost solicitat sprijinul 
donatorilor şi acordarea fondurilor pentru realizarea 
acestei acţiuni foarte importante. Ca prim pas a fost 
angajat un consultant internaţional care va acorda 
asistenţa metodologică necesară18. Ulterior, odată cu 
crearea sistemului informaţional automatizat „Regi-
strul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” 
şi a bazei de date funcţionale, se va obţine o diferen-
ţiere a funcţiilor în conformitate cu nivelul de com-
plexitate a sarcinilor, de responsabilitate şi de putere 
decizională în cadrul AAPC.19 

Concluzii:
• Studiul efectuat în cadrul proiectului ne permi-

te să concludem că acţiunile preconizate au fost 
realizate în mare măsură. Acţiunile care nu au 
fost realizate au fost incluse în planul de acţi uni 
pentru anii 2009-2010, iar întârzierea lor nu va 
afecta negativ atingerea obiectivului de opti-
mizare a managementului funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici.

• Crearea Direcţiei politică de cadre cu atribuţii 
în serviciul public la nivel central şi a subdi-
viziunilor resurse umane din ministere şi alte 
autorităţi administrative centrale a avut un im-

pact important asupra domeniului manage-
mentului resurselor umane în APC.
Implicarea funcţionarilor din cadrul APC res-

ponsabili pentru MRU în procesul de reforme a APC 
nu are un caracter coerent şi constant.

Recomandări:
• Elaborarea şi aplicarea în practică a sistemului 

informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici” şi respectiv 
remunerarea funcţionarilor publici în confor-
mitate cu natura şi complexitatea funcţiilor pe 
care le exercită. 

• Monitorizarea continuă a aplicării cadrului le-
gislativ în domeniul Managementului resurse-
lor umane. 

• Asigurarea unui management orientat pe per-
formanţă, care leagă obiectivele individului de 
obiectivele generale ale autorităţii. 

3.2.2. Îmbunătăţirea procedurilor existen-
te privind managementul resurselor 
umane

Autor: Silvia Morgoci

Obiectivul de perfecţionare a procedurilor exis-
tente privind managementul resurselor umane pre-
supune în linii mari elaborarea cadrului normativ 
secundar / regulator care ar reglementa implemen-
tarea prevederilor celor mai importante documen-
te legislative pentru optimizarea MRU elaborate în 
cadrul obiectivului de optimizare a managementului 
funcţiei publice şi a funcţionarului public.

În scopul realizării obiectivului de perfecţionare 
a procedurilor existente privind managementul re-
surselor umane (MRU) în Planul de implementare a 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale 
au fost incluse următoarele acţiuni prioritare20:

1) Elaborarea Codului Etic al Funcţionarilor 
Publici. (Sem. I. 2006).

2) Instituţionalizarea procedurii de angajare în 
serviciul public preponderent în bază de concurs. 
(Sem. II 2006).

3) Elaborarea îndrumarelor practice (ghiduri) 
privind procedurile de recrutare, selectare şi promo-
vare a funcţionarilor publici în bază de merit, a celor 
ce ţin de carieră, inclusiv privind conferirea gradelor 
de calificare. (2006-2007).

4) Elaborarea unui îndrumar practic privind 
evaluarea anuală a activităţii funcţionarilor publici 
în baza criteriilor de performanţă. (2007-2008). 

5) Implementarea bunelor practici privind mana-
gementul resurselor umane în AAPC: angajarea prin 
concurs, perfecţionarea profesională, dezvoltarea ca-
rierei, evaluarea anuală a activităţii etc. (2006-2008).

6) Elaborarea/ajustarea actelor normative ne-
cesare pentru realizarea procedurilor de personal. 
(2006-2008). 
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După cum se observă, cinci din cele şase acţi uni 
preconizate prevedeau elaborarea/aprobarea unor 
documente cu privire la managementul resurselor 
umane şi implementarea unor practici de manage-
ment (A5).

În procesul de implementare a Strategiei de re-
formă a APC la compartimentul Managementul Re-
surselor Umane au fost definite acţiuni suplimen-
tare, care aveau să faciliteze procesul de realizare a 
obiectivului de perfecţionare a procedurilor existen-
te privind managementul resurselor umane.

Astfel, pentru anul 2007 au fost suplimentar in-
cluse acţiunile de:

1) Promovare a normelor de conduită a funcţio-
narilor publici, inclusiv prin instruirea personalului.

2) Perfecţionare a managementului resurselor 
umane în serviciul public, inclusiv prin instruirea 
conducătorilor serviciilor resurse umane din auto-
rităţile administraţiei publice centrale.

3) Revizuire a regulamentelor interne de activi-
tate ale serviciilor resurse umane pentru consolidarea 
funcţiilor publice în contextul reformei administraţiei 
publice centrale. 

Pentru anul 2008 a fost prevăzută:
4) Elaborarea proiectelor de acte normative ne-

cesare punerii în aplicare a Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public şi Codului 
de conduită al funcţionarului public.

Prima acţiune din lista celor care urmau a fi im-
plementate în anul 2006 a fost elaborarea Codului 
de conduită a funcţionarului public21, care prin de-
finiţie urma să stabilească norme de conduită obli-
gatorii pentru toţi funcţionarii publici, standarde 
înalte de etică profesională şi să contribuie la pre-
venirea corupţiei. În mod logic, Codul de conduită 
urma să ofere bază de fundamentare pentru proce-
durile de recrutare, selectare, evaluare şi promovare 
a funcţionarilor publici.

La nivel tehnic acţiunea a fost implementa-
tă aproape de termenele stabilite. La 02 octombrie 
2006, prin Hotărârea Guvernului nr.1132, proiectul 
Codului de conduită a funcţionarilor publici a fost 
prezentat spre examinare Parlamentului. Din motive 
nedeterminate, acţiunea a fost complet realizată cu o 
întârziere semnificativă, care depăşeşte perioada de 
evaluare. Astfel, Legea privind Codul de conduită a 
funcţionarului public22 a fost adoptată abia la 22 fe-
bruarie 2008, iar intrarea în vigoare a acestei Legi 
a fost stabilită de Parlamentul Republicii Moldova 
din 1 ianuarie 2009.

Din analiza materialelor şedinţei Parlamentului 
din 22.02.200823 s-a constatat că printre argumente-
le principale privind adoptarea acestei legi a figurat 
preponderent necesitatea de raportare de urgenţă a 
îndeplinirii Planului de acţiuni Republica Moldova 
– Uniunea Europeană şi îndeplinirea recomandării 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei24, şi nu 
necesitatea aprobării lui pentru fundamentarea elabo-
rării altor documente în domeniul managementului 
resurselor umane. Printre deficienţele majore consta-
tate în cadrul şedinţei Parlamentului au fost caracterul 
declarativ al Codului, lipsa prevederilor care ar stabi-
li responsabilitatea funcţionarilor publici pentru res-
pectarea normelor etice şi lipsa legăturii dintre Cod 
şi alte documente ce ţin de managementul resurselor 
umane. Relevanţa acestor argumente a fost confirma-
tă atât prin inconsistenţa acţiunilor de promovare a 
proiectului acestui Cod de către Guvern în perioada 
2007-2008, cât şi prin inconsistenţa acţiunilor de im-
plementare a normelor etice în cadrul implementă-
rii Strategiei RAPC (vezi rapoartele de implementare 
pentru anii 2007, 2008, 2009).

Implementarea procesului de „instituţionaliza-
re a procedurii de angajare în serviciul public pre-
ponderent în bază de concurs” (A2) a fost în mare 
măsură similară şi conectată cu implementarea ac-
ţiunii de elaborare a Codului de conduită a funcţio-
narului public. Logica procesului de instituţionali-
zare prevedea modificarea legislaţiei privind servici-
ul public, şi anume a Legii serviciului public nr. 443 
din 04.05.1995, inclusiv cu modificarea, extinderea 
şi precizarea prevederilor cu referinţă la cadrul an-
gajării prin concurs. Etapa următoare a procesului 
de instituţionalizare prevedea dezvoltarea mecanis-
melor de implementare a legii şi desfăşurării concur-
sului pentru ocuparea funcţiei publice.

La nivel tehnic, primul proiect al Legii cu privi-
re la serviciul public şi statutul funcţionarului public 
a fost elaborat în 2006 şi după o perioadă lungă de 
coordonare a fost transmis Parlamentului spre exa-
minare şi adoptare la 20 noiembrie 2007.25

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul func-
ţionarului public a fost în sfârşit adoptată la 4 iulie 
200826, însă şi în acest caz intrarea în vigoare a Legii 
a fost stabilită de Parlamentul Republicii Moldova 
din 1 ianuarie 2009. Astfel, efectele aprobării acestei 
legi şi contribuţia la soluţionarea problemelor identi-
ficate la momentul elaborării Strategiei RAPC pot fi 
determinate numai prin analiza acţiunilor şi efectelor 
care depăşeşte perioada de evaluare stabilită.

Totodată, vom menţiona că aprobarea Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public a făcut posibilă aprobarea actelor normative 
pentru punerea în aplicare a mecanismelor necesa-
re desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţi-
ei publice. Astfel, cu scop de îmbunătăţire a proce-
durilor managementului resurselor umane şi de re-
glementare a procedurilor de recrutare şi selectare, 
precum şi evaluare a performanţelor şi promovare 
în bază de merit a funcţionarilor publici au fost ela-
borate un şir de acte normative:
• Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei 

publice vacante prin concurs27;



 � 45 �

Evaluarea performanţelor implementării Componentei III „Managementul resurselor umane”
Capitolul 3 

• Regulamentul cu privire la perioada de probă 
pentru funcţionarul public debutant28. 
Ambele regulamente au fost aprobate la 11.03.2009 

cu intrarea în vigoare din 17.03.2009, iar efectele im-
plementării acestora nu au putut fi evaluate pe perioa-
da de desfăşurare a Proiectului. Până la acel moment 
rapoartele de implementare a Strategiei RAPC indicau 
cu regularitate asupra necesităţii de angajare a funcţio-
narilor publici prin concurs şi neajunsurilor angajă-
rii prin alte metode. De exemplu, Raportul de imple-
mentare a Strategiei RAPC pentru anul 2007 menţio-
na expres printre deficienţele majore ale MRU faptul 
că „angajarea personalului în APC continuă să se efec-
tueze prin transfer de la alte AAPC, prin relaţii perso-
nale şi mai puţin prin concurs deschis. Angajarea prin 
competiţie deschisă a înregistrat circa o treime din nu-
mărul total de angajări în anul 2006”.29

În cadrul evaluării a fost, de asemenea, constatat 
că un imbold pozitiv în procesul de instituţionalizare 
a procesului de angajare prin concurs a fost obţinut 
odată cu extinderea şi precizarea funcţiilor Apara-
tului Guvernului prin responsabilitatea de a asigura 
„promovarea şi realizarea politicii statului în dome-
niul serviciului public, în special al managementului 
resurselor umane”.30

Prin această modificare în Regulament Apara-
tul Guvernului a obţinut posibilitatea să soluţione-
ze problema legată de lipsa „unităţii cu atribuţii în 
serviciul public la nivel central care să elaboreze po-
liticile în domeniu şi să coordoneze implementarea 
acestora, inclusiv activităţile de instruire şi angajare 
prin concurs”.31

În cadrul evaluării nu a fost examinată în de-
talii calitatea acestor documente, deşi reprezen-
tanţii serviciilor/direcţiilor resurse umane din ca-
drul AAPC în timpul interviurilor au menţionat că 
după părerea lor, Regulamentul cu privire la ocupa-
rea funcţiei publice vacante prin concurs este clar şi 
bine definit şi poate fi uşor pus în aplicare de către 
funcţionarii din cadrul AAPC. Totodată, la momen-
tul evaluării implementarea acestor regulamente se 
afla în faza incipientă şi se confrunta cu mai mul-
te probleme, caracteristice perioadei de introducere 
a unor mecanisme completamente noi, care pentru 
moment reduceau eficienţa şi impactul concursului 
pentru ocuparea funcţiilor vacante.

Astfel, iniţierea procesului de instituţionalizare 
a procedurii de angajare în serviciul public prepon-
derent în bază de concurs nu a avut ca efect o schim-
bare semnificativă a calităţii procesului de angaja-
re. Respectiv, în perioada ianuarie-septembrie 2009, 
30% din numărul persoanelor cu funcţie publică au 
fost angajate prin concurs, 19% din numărul persoa-
nelor cu funcţie publică au fost angajate prin proce-
dura de promovare şi 31% prin transfer.

Alte acţiuni implementate de Guvern în scopul 
perfecţionării procedurilor existente privind mana-
gementul resurselor umane:

• Elaborarea structurii-tip a fişei postului şi Me-
todologiei cu privire la elaborarea, coordonarea 
şi aprobarea fişei postului32. 

• Elaborarea Regulilor privind desfăşurarea mun-
cii prin cumul a funcţionarului public.33 

• Elaborarea Recomandărilor metodice „Ocupa-
rea funcţiei publice vacante prin concurs” (Di-
recţia de cadre a Cancelariei de Stat).34

• Elaborarea Regulamentului cu privire la comisii-
le de disciplină din cadrul autorităţilor publice.
Cu referire la activitatea de elaborare a struc-

turii-tip a fişei postului şi Metodologiei cu privi-
re la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei 
postului, în luna mai 2009, Direcţia politica de ca-
dre intervine cu propuneri de completare la Punctul 
1 din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 
2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Le-
gii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public”, pentru a 
include suplimentar un alineat cu privire la aproba-
rea Structurii-tip a fişei postului şi a Metodologiei cu 
privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei 
postului.35

Aceste acţiuni au drept scop tipizarea fişelor de 
post în autorităţile publice. În legătură cu schimbă-
rile produse, DPC a emis un buletin informativ36 
pentru familiarizarea tuturor AAPC cu schimbări-
le produse. Ca urmare a reorganizării mai multor 
autori tăţi publice centrale, secţiile/direcţiile de re-
surse umane au iniţiat procedura de elaborare/ajus-
tare şi aprobare a regulamentelor subdiviziunilor, a 
planurilor de activitate a acestora şi a fişelor postu-
lui. Fişele de post urmau a fi elaborate de către şefii 
de subdiviziuni.

În urma interviurilor efectuate în cadrul Proiec-
tului, ne-am propus să evaluăm Gradul de definire 
şi claritate a scopurilor şi valorilor direcţiei în care 
activează funcţionarii publici.

Respectiv, am determinat că o mare parte a 
funcţionarilor din cadrul autorităţilor publice cen-
trale consideră scopurile şi valorile direcţiei în ca-
drul căreia activează ca fiind clar definite şi cunos-
cute în mare măsură.
Figura 3.3. Gradul de definire şi claritate a scopurilor şi va-
lorilor direcţiei în care activează funcţionarii publici
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Totodată, rezultatul obţinut este destul de con-
tradictoriu în situaţia în care în cadrul interviurilor 
realizate cu funcţionarii din cadrul AAPC s-a con-
statat că există totuşi confuzii cu privire la obiecti-
vele propuse de către direcţia în cadrul căreia acti-
vează. Această situaţie probabil este determinată de 
efectul întârziat al reformelor în domeniul MRU şi 
perceperea neuniformă a lor de către funcţionarii 
din cadrul Serviciului Resurse Umane.

Similar acţiunii precedente, Direcţia politică de 
cadre intervine iarăşi cu propuneri de completare la 
Punctul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 
martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevede-
rilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, de 
data aceasta pentru a include suplimentar un alineat 
cu privire la aprobarea Regulilor privind desfăşu-
rarea muncii prin cumul a funcţionarului public.37 
Documentul reglementează activitatea prin cumul a 
funcţionarilor publici pe lângă activitatea de bază pe 
care o exercită. Totuşi, spectrul domeniilor permise 
pentru activitatea funcţionarului public prin cumul 
este destul de modest din punctul de vedere al func-
ţionarilor intervievaţi.

În luna iulie 2009, Ministerul Economiei şi Co-
merţului a înaintat propunerea de modificare a Hotă-
rârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 pentru a 
include aprobarea Regulamentului cu privire la or-
ganizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, 
care conţine prevederile de aplicare a Legii cu privi-
re la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 
precum şi a Legii cu privire la conflictul de interese.38 
Acest regulament nu a fost însă pus în aplicare la mo-
mentul realizării activităţilor proiectului.

Cu referire la acţiunea de elaborare a îndruma-
rului practic privind evaluarea anuală a activităţii 
funcţionarilor publici în baza criteriilor de perfor-
manţă, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi sta-
tutul funcţionarului public, secţiunea a 2-a39, a fost ini-
ţiată procedura de evaluare anuală a performanţelor 
profesionale ale funcţionarului public. Evaluarea per-
formanţei funcţionarilor are menirea să devină un in-
strument eficient de control şi management, prin care 
sunt direcţionate resursele umane în vederea îndepli-
nirii obiectivelor strategice organizaţionale40. Pentru a 
realiza această misiune, a fost elaborat Regulamentul 
cu privire la evaluarea performanţelor profesionale 
ale funcţiilor publice41 şi organizat un şir de ateliere de 
informare a conducătorilor de subdiviziuni din cadrul 
autorităţilor APC cu scop de oferire a instrucţiunilor 
pentru evaluatori (conducătorii de subdiviziuni şi ad-
juncţii acestora) de desfăşurare a evaluării.

Aceste recomandări sunt deja puse în aplicare 
de către responsabilii serviciilor resurse umane din 
cadrul autorităţilor publice, de către conducătorii 
autorităţilor publice centrale şi locale, şefii de sub-
diviziuni, funcţionarii publici. Totuşi, în urma in-
terviurilor am constatat că procesul de evaluare este 

perceput de mulţi şefi de subdiviziuni ca fiind o acti-
vitate suplimentară la obligaţiunile lor de serviciu şi 
deseori termenele de realizare a evaluării se extind.

Direcţia Politica de Cadre din cadrul Cancela-
riei de Stat acordă sprijin continuu funcţionarilor 
AAPC cu privire la procedurile moderne de lucru cu 
personalul şi punerea în aplicare a actelor normative 
pentru implementarea prevederilor cadrului legisla-
tiv existent. Şefii serviciilor resurse umane din auto-
rităţile publice centrale şi din instituţiile din subor-
dinea acestora se întrunesc trimestrial şi fac schimb 
de informaţii privind aplicarea mecanismelor şi pro-
cedurilor de îmbunătăţire a managementului resur-
selor umane în autorităţile publice, discută obstaco-
lele şi problemele cu care se confruntă. Această mă-
sură facilitează în mare măsură comunicarea dintre 
factorii care elaborează politici şi responsabilii din 
cadrul APC care le implementează.

Luând în consideraţie cele expuse mai sus, putem 
constata că în mare parte cadrul regulator pentru îm-
bunătăţirea procedurilor existente de management al 
resurselor umane şi de reglementare a procedurilor 
existente de recrutare şi selectare, precum şi evalua-
re a performanţelor şi promovare în bază de merit a 
funcţionarilor publici a fost elaborat. Rezultatele pri-
mului an de implementare a Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public42 au fost pre-
zentate în cadrul raportului de monitorizare şi evalua-
re a realizării reformei Administraţiei Publice Centra-
le în Republica Moldova, anul 2009.43

Concluzii: 
• Realizarea obiectivului de „perfecţionare a 

procedurilor existente privind managemen-
tul resurselor umane” a fost preconizată prin 
implementarea unor acţiuni corelate şi interde-
pendente, iar compromiterea acestui ciclu logic 
a avut ca efect realizarea întârziată a acţiunilor 
şi drept consecinţă amânarea efectelor poziti-
ve aşteptate. Astfel, efectele pozitive ale perfec-
ţionării procedurilor existente privind MRU au 
fost în mare parte remarcate numai începând cu 
anul 2009, iar impactul şi efectul aplicării lor vor 
putea fi evaluate abia în anii următori.

• Extinderea şi precizarea funcţiilor Aparatului 
Guvernului prin responsabilitatea de a asigu-
ra „promovarea şi realizarea politicii statului în 
domeniul serviciului public, în special al mana-
gementului resurselor umane”, cu consolidarea 
capacităţilor Direcţiei politică de cadre, a avut 
un efect pozitiv pentru impulsionarea activităţi-
lor de perfecţionare a procedurilor de manage-
ment al resurselor umane.

Recomandări:
• Consolidarea capacităţilor guvernului în perfec-

ţionarea politicilor şi procedurilor de manage-
ment al resurselor umane.
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3.2.3. Formarea unui corp de funcţionari pu-
blici profesionişti

Autor: Corneliu Popovici 

În textul Strategiei de reformă a administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova, descriindu-
se situaţia existentă la momentul adoptării acestui 
document, se menţiona că situaţia şi calitatea în do-
meniul perfecţionării profesionale continue este ne-
satisfăcătoare. În calitate de argument în susţinerea 
acestei aprecieri este invocat faptul că în anul 2004 
au fost încadraţi în activităţi de instruire doar 20,1% 
din funcţionarii publici din 58 de autorităţi publice 
centrale.44

Printre problemele identificate la acel moment, 
care afectau procesul de democratizare şi consolida-
re a serviciului public din Republica Moldova, sunt 
menţionate45: 
• Caracterul ocazional al perfecţionării profesio-

nale a funcţionarilor publici din AAPC;
• Programele de instruire nu conţin obiective co-

respunzătoare necesităţilor reale de instruire;
• Finanţarea procesului de dezvoltare profesiona-

lă a funcţionarilor publici este insuficientă.
În aceste condiţii în calitate de obiectiv care 

urma să fie realizat în domeniul Managementului 
resurselor umane în contextul implementării Strate-
giei este stabilită Formarea unui corp de funcţionari 
publici profesionişti. În vederea realizării obiectivu-
lui menţionat urmau să fie întreprinse un şir de ac-
ţiuni, în conformitate cu planurile anuale de imple-
mentare a Strategiei (Anexa 3.1).

De menţionat că planurile pentru anii 2006 şi 
2007 nu conţin indicatori de monitorizare. Această 
situaţie a făcut dificilă evaluarea calităţii rezultate-
lor obţinute în contextul implementării planurilor 
anuale.46

Concluziile47 şi recomandările48 făcute de auto-
rii raportului guvernamental cu privire la mersul 
realizării reformei administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova în anul 2006 ne permit să con-
statăm că acţiunile realizate pe parcursul acestei pe-
rioade nu au avut impactul scontat.

În anul 2007 în realizarea acţiunilor îndreptate 
spre atingerea obiectivului vizat atestăm aceeaşi abor-
dare cantitativă, care nu permite evaluarea calităţii 
impactului acţiunilor realizate. Drept exemplu ne pot 
servi aprecierile date în raportul guvernamental.49

Aceste constatări ne permit să afirmăm că la 
sfârşitul celui de-al doilea an de realizare a Strategiei 
există deficienţe în aplicarea primelor două acţi uni50 
stipulate în Planul de implementare51 a acesteia, în-
tru atingerea obiectivului de Formare a unui corp 
profesionist de funcţionari publici, şi nerealizarea sau 
realizarea parţială a celorlalte două acţiuni: 

• Crearea mecanismului de coordonare a proce-
sului de instruire a personalului din AAPC rea-
lizat de către diferiţi prestatori de servicii în do-
meniu (nu a fost realizată);

• Dezvoltarea capacităţii de realizare a activităţi-
lor de instruire din cadrul Academiei de Admi-
nistrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii 
Moldova (lipsesc schimbări calitative în dezvolta-
rea capacităţilor instituţionale). 
În anul 2008 în realizarea acţiunilor îndreptate 

spre atingerea obiectivului menţionat atestăm aceeaşi 
abordare ca şi în anii precedenţi.52 Spre deosebire de 
planurile anuale anterioare, planul de acţiuni privind 
realizarea Strategiei în anul 200853 conţine şi indica-
tori de monitorizare. Cu toate acestea, raportul cu pri-
vire la mersul realizării reformei administraţiei publi-
ce centrale în Republica Moldova în anul 2008, ca şi 
cele din anii precedenţi, conţine enumerarea unui şir 
de evenimente şi indicarea unor cifre care nu reflectă 
impactul acţiunilor realizate asupra funcţionarilor şi 
nivelul de atingere a obiectivului planificat.54

Deficienţele atestate în rapoartele guvernamenta-
le i-au determinat pe experţii independenţi să propu-
nă o evaluare a rezultatelor implementării Strategiei, 
urmărind nu numai realizările de ordin cantitativ, dar 
şi schimbările de ordin calitativ, modul în care rezul-
tatele obţinute sunt percepute de funcţionarii publici.

În acest context, atingerea obiectivului Formarea 
unui corp profesionist de funcţionari publici şi cali-
tatea realizării acţiunilor stipulate în Strategie au fost 
examinate prin prisma metodologiei de evaluare ela-
borate de experţii independenţi în vederea elucidării: 

a) Relevanţei instruirilor organizate pentru 
funcţionarii publici;

b) Calităţii organizării sistemului de instruire 
continuă a funcţionarilor publici. 

Determinarea relevanţei instruirilor organizate 
pentru funcţionarii publici va elucida impactul şi ca-
litatea realizării primelor două acţiuni din Planul de 
implementare a Strategiei preconizate pentru atin-
gerea obiectivului menţionat55. La rândul său, deter-
minarea calităţii organizării sistemului de instruire 
continuă a funcţionarilor publici va permite eluci-
darea impactului şi calităţii realizării celorlalte două 
acţiuni planificate în Strategie56 în scopul atingerii 
obiectivului vizat. 

I. Relevanţa instruirilor organizate pentru func-
ţionarii publici 

Analiza eşantionului funcţionarilor publici 
chestionaţi privind gradul de utilitate/aplicabilitate a 
temelor studiate (Figura 3.4) în procesul de instruire 
relevă că mai mult de 50% din cei chestionaţi apre-
ciază acest grad cu calificativul 4, care reprezintă o 
apreciere înaltă în condiţiile când a fost utilizată sca-
ra de la 1 la 5, unde 1 ar însemna inutilitate, iar 5 
aplicabilitate absolută. 
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Figura 3.4. Utilitatea / aplicabilitatea temelor studiate 

Datele din figura 3.4 relevă existenţa practicilor 
de elaborare şi prestare a programelor de instruire în 
baza identificării necesităţilor de instruire a funcţi-
onarilor publici. De asemenea, constatăm utilizarea 
procedurilor de evaluare a necesităţilor de instruire 
a funcţionarilor publici şi elaborarea în baza acesto-
ra a programelor de instruire pentru diferite catego-
rii de funcţionari publici (Figura 3.5 şi Figura 3.6).
Figura 3.5. Utilitatea / aplicabilitatea temelor studiate. Fun-
cţi onari publici cu funcţii publice de conducere

Figura 3.6. Utilitatea / aplicabilitatea temelor studiate. Fun-
cţi onari publici cu funcţii publice de execuţie

Aceeaşi tendinţă în aprecierea utilităţii / aplicabi-
lităţii temelor studiate se menţine şi în cazul examină-
rii opiniilor funcţionarilor publici ce dispun de un sta-
giu diferit de activitate în serviciul public. Datele din 
figurile 3.4-3.6 indică asupra faptului că implementa-
rea Strategiei a avut un impact pozitiv asupra AAPC 
şi prestatorilor serviciilor de instruire ce îşi elaborează 
programe de formare în baza identificării necesităţilor 
de instruire a diferitor categorii de funcţionari publici. 
Astfel, elaborarea şi implementarea programelor de in-
struire, care satisfac în linii mari necesităţile de instrui-
re a funcţionarilor pub lici, a fost realizată cu succes. 

În procesul de chestionare a fost realizată auto-
evaluarea necesităţii de formare continuă a funcţio-
narilor publici. Prin urmare, au fost identificate mai 

multe domenii în care funcţionarii publici simt nece-
sitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele (Tabelul 3.1). 

Tabelul 3.1 
Necesitatea de aprofundare a cunoştinţelor

Autoevaluarea 
cunoştinţelor, %

Pr
of
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-
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fă
-

că
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e

Sl
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e

N
u 
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se
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1. Analiza politicilor şi pregă-
tirii propunerilor pentru a fi 
înaintate Guvernului

20,8 59,7 10,9 8,6

2. Calcularea impactului financi-
ar, social, economic, ecologic 6,0 48,4 27,6 18,0

3. Efectuarea analizei ex-ante 
şi post-ante a politicilor 5,1 53,1 25,2 16,6

4. Organizarea procesului de 
consultare a documentului 
de politici cu societatea civilă

15,5 50,8 22,2 11,5

5. Cadrul legal şi regulatoriu în 
domeniul Dvs. de activitate 44,9 48,8 4,4 1,8

6. Tematica Integrării Europene 15,3 54,8 21,8 8,1
7. Planificarea bugetară 8,8 28,9 33,7 28,6
8. Identificarea indicatorilor de 

eficienţă privind realizarea 
programelor sectoriale

10,3 46,9 25,2 17,6

9. Elaborarea bugetelor în 
bază de programe 7,9 23,8 31,2 37,0

Satisfacerea necesităţilor de instruire în aceste 
domenii este una prioritară, deoarece creează con-
diţii pentru realizarea cu succes a acţiunilor de mo-
dernizare a serviciului public. Investigaţia efectuată 
ne permite să susţinem că realizările în domeniul 
identificării necesităţilor de instruire, elaborarea şi 
implementarea programelor de formare continuă 
nu au la moment un caracter durabil. În susţinerea 
acestei afirmaţii pot fi invocate mai multe argumen-
te. Astfel, în structura numărului de funcţionari pu-
blici din APC instruiţi în anul 2008, clasificată în 
funcţie de sursele de finanţare57, numărul de func-
ţionari publici instruiţi prin intermediul Comenzii 
de stat constituie doar 9,5 % (Figura 3.7). 
Figura 3.7. Sursele financiare ale instruirii funcţionarilor 
publici, anul 2008 
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După cum relevă datele din figura 3.7, suportul 
Fondului fiduciar multidonator în formarea capaci-
tăţilor funcţionarilor publici din APC a fost substan-
ţial în anul 2008. Astfel, în 2008 aproape o jumătate 
din numărul funcţionarilor publici din APC au fost 
instruiţi în cadrul programelor de instruire internă, 
o parte substanţială (43,4%) – cu asistenţa donato-
rilor (inclusiv 29,3 cu suportul Fondului fiduciar şi 
14,1% – cu suportul altor donatori) şi 9,5% – în ca-
drul cursurilor de perfecţionare şi a programelor de 
masterat, realizate de către Academia de Admini-
strare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Mol-
dova, conform comenzii de stat. 

Nu are un caracter durabil procesul de elabora-
re şi implementare a materialelor metodico-didac-
tice adresate funcţionarilor publici. Astfel, deşi au 
fost depuse eforturi substanţiale, cu suportul dona-
torilor internaţionali, în elaborarea mai multor ma-
teriale didactice pentru asigurarea programelor de 
instruire a funcţionarilor publici până la moment 
un important set de materiale nu au fost publicate 
şi repartizate58. În condiţiile lipsei unor materiale 
didactice elaborate în baza unor cerinţe unificate 
şi acceptate de prestatorii de instruire şi manage-
mentul funcţiei publice din Moldova nu s-a reuşit 
standardizarea procesului de instruire a funcţiona-
rilor publici. 

Lipsa caracterului durabil al acţiunilor între-
prinse în vederea consolidării sistemului de instrui-
re se manifestă şi în scepticismul funcţionarilor pu-
blici privind impactul actualului proces de reformă a 
funcţiei publice asupra încurajării îmbunătăţirii for-
mării continue (Figura 3.8).
Figura 3.8. Gradul de încurajare a îmbunătăţirii formării 
continue a funcţionarilor publici de către actualul proces 
de reformă a funcţiei publice

Astfel, datele din Figura 3.8 relevă că 48,6% din 
respondenţi apreciază moderat influenţa actualului 
proces de reformă a funcţiei publice asupra încura-
jării îmbunătăţirii formării continue a funcţionarilor 
publici, iar 16,6% consideră nesemnificativă această 
influenţă. O atitudine asemănătoare se profilează la 
funcţionarii din diferite categorii de vârstă şi care au 
un stagiu diferit de lucru în serviciul public. 

În concluzie la cele menţionate putem susţine că 
în procesul de realizare a Planului de implementare 

a Strategiei s-a reuşit elaborarea programelor şi pla-
nurilor de instruire în baza identificării necesităţilor 
de formare a diferitor categorii de funcţionari pub-
lici. Cu toate acestea, constatăm că realizările obţi-
nute nu au un caracter durabil, iar crearea unui ve-
ritabil sistem de instruire a funcţionarilor publici în 
baza necesităţilor de instruire rămâne un deziderat 
de viitor. 

II. Calitatea organizării sistemului de instruire 
continuă a funcţionarilor publici 

Una din acţiunile prioritare în atingerea obiecti-
vului de formare a unui corp profesionist de funcţio-
nari publici constă în crearea mecanismului de coor-
donare a procesului de instruire a personalului din 
AAPC realizat de către diferiţi prestatori de servicii 
în domeniu. În conformitate cu prevederile Strate-
giei, această acţiune urma să fie realizată în perioa-
da 2006-2007, iar în calitate de instituţii responsabile 
au fost desemnate Cancelaria de Stat şi Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republi-
cii Moldova. Până în prezent acest mecanism nu a 
fost creat. 

La moment reţeaua de formatori, prestatori de 
servicii de instruire în domeniul administraţiei pu-
blice se formează din:
− Academia de Administrare Publică pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova, în calitate de 
centru naţional de instruire în domeniu, în spe-
cial a personalului din serviciul public;

− instituţiile de învăţământ superior;
− centrele de formare (inclusiv de pe lângă ministe-

re, departamente) autorizate;
− şcolile de business autorizate; 
− organizaţiile non-guvernamentale;
− instructori/formatori profesionişti, practicieni – 

conducători şi specialişti cu performanţe în di-
verse domenii etc.
Studiul efectuat permite să afirmăm că deseori 

prestatorii de servicii de instruire pentru funcţiona-
rii publici furnizează programe şi cursuri de instruire, 
însă toate acestea depind, în mare măsură, de progra-
mele de activitate a donatorilor şi de existenţa finan-
ţării externe. Practic lipseşte procesul de coordonare a 
programelor de instruire între diferiţi prestatori. Coo-
perarea între diferiţi furnizori de servicii în domeniul 
instruirii funcţionarilor publici deseori se reduce la 
interacţiuni neformale, iar schimbul de experienţă în 
materie de instruire este aproape inexistent.

În urma chestionării funcţionarilor publici s-a 
constatat că de cele mai multe ori aceştia au urmat 
activităţi de instruire organizate de Academia de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Repu-
blicii Moldova – 26,5%, ONG-uri – 23,2% şi AAPC 
– 20,4% (Figura 3.9) 
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Figura 3.9. Instituţii şi organizaţii prestatoare de instruire 
pentru funcţionari publici 

Datele din Figura 3.9 ne permit să susţinem 
existenţa unei repartizări echilibrate a numărului de 
cursuri de instruire oferite funcţionarilor publici de 
către diferiţi prestatori de formare continuă. Prezin-
tă interes răspunsurile funcţionarilor publici privind 
neparticiparea la nici un curs de instruire organizat 
de prestatorii menţionaţi. Astfel, 90,3% din numărul 
funcţionarilor publici chestionaţi nu au participat la 
nici un curs organizat de instituţiile de învăţământ 
de stat, 78,8 % nu au participat la nici un curs orga-
nizat de AAPC, iar 84,1% – la cele prestate de ONG-
uri (Figura 3.10). 
Figura 3.10. Numărul de persoane care nu au participat la 
nici un curs de formare continuă

 

Datele din această figură, dar şi interviurile 
realizate ne permit să presupunem existenţa anu-
mitor deficienţe în ceea ce priveşte procedura de 
delegare la studii a funcţionarilor publici. Printre 
acestea menţionăm practica delegării multiple la 
studii a aceloraşi funcţionari, care uneori urmea-
ză cursuri ce nu reies direct din necesităţile lor de 
instruire. De asemenea, constatăm o discrepanţă 
majoră între diferiţi prestatori în ceea ce priveşte 
numărul de programe de instruire urmate de func-
ţionarii publici. 

Cât priveşte utilitatea/aplicabilitatea temelor 
studiate în cadrul cursurilor organizate de diferiţi 
prestatori, constatăm o anumită unanimitate în ati-
tudinea respondenţilor (Figura 3.11). 

Figura 3.11. Utilitatea / aplicabilitatea temelor oferite de 
diferiţi prestatori de instruire 

Situaţia prezentată în Figura 3.11 relevă o omo-
genizare a calităţii serviciilor de instruire prestate la 
moment de diferite organizaţii şi instituţii, fapt ex-
plicat în mare măsură prin participarea aceloraşi 
formatori.

În sistemul actual de dezvoltare profesională a 
funcţionarilor publici există două grupuri principa-
le de formatori, pe care centrele de formare îi impli-
că de obicei în procesul de instruire: (1) personalul 
didactic al instituţiilor de învăţământ superior şi (2) 
profesioniştii instituţiilor de stat. Profesorii din insti-
tuţiile de învăţământ cunosc deja metodologia pro-
fesională de predare şi în majoritatea cazurilor nu au 
nevoie de instruire în acest domeniu. În acelaşi timp, 
experienţa profesională practică în domenii specifi-
ce ale muncii funcţionarilor publici are o importan-
ţă majoră pentru succesul procesului de instruire şi 
din acest motiv este extrem de important de implicat 
cât mai mulţi profesionişti, experimentaţi în proce-
sul de instruire. În acelaşi timp, interviurile realizate 
ne permit să constatăm că mulţi profesionişti care 
nu au studii pedagogice sau nu au urmat cursuri de 
ToT nu cunosc metodele participative de predare. 
Astfel, putem recomanda autorităţilor administraţiei 
publice centrale organizatoare de instruire să atragă 
atenţie asupra îmbunătăţirii capacităţilor metodico-
didactice ale formatorilor. 

O altă acţiune îndreptată spre atingerea obiecti-
vului „Formarea unui corp profesionist de funcţio nari 
publici” a constat în dezvoltarea capacităţii de realiza-
re a activităţilor de instruire din cadrul Academiei de 
Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republi-
cii Moldova. Activitatea Academiei de Administrare 
Publică este reglementată de unele acte normative59 
ce au precedat apariţia Legii privind funcţia publică 
şi statutul funcţionarului public ca centru naţional de 
instruire şi perfecţionare a funcţionarilor publici. Cu 
toate acestea, investigaţia efectuată ne permite să con-
statăm că capacitatea Academiei nu corespunde ne-
cesităţilor de instruire a funcţionarilor publici şi ale-
şilor locali, de susţinere a complexităţii procesului de 
reformă. Această concluzie este determinată de mai 
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multe constatări făcute în timpul realizării studiului şi 
menţionate mai jos.

Astfel, în vederea consolidării capacităţilor sale, 
Academia a fost inclusă în Proiectul Managementul 
Finanţelor Publice din cadrul Ministerului Finanţe-
lor, urmând să fie elaborate 18 module noi de instru-
ire şi să fie instruit un anumit număr de formatori 
pentru fiecare modul. La moment au fost elabora-
te doar o parte din modulele planificate, care nu au 
fost multiplicate în condiţii tipografice, după cum 
se preconiza. Modulele elaborate nu sunt utilizate şi 
formatorii instruiţi cu concursul diferitor experţi in-
ternaţionali nu sunt implicaţi în realizarea cursurilor 
de instruire prestate de Academie.

Unele activităţi care sunt menţionate în Rapor-
tul de implementare a Strategiei de reformă a APC 
în Republica Moldova (2006 - 2008)60, prezentat de 
Academia de Administrare Publică pe lângă Preşe-
dintele Republicii Moldova, sunt implementate par-
ţial, iar impactul lor asupra consolidării capacităţii 
instituţiei de învăţământ nu poate fi urmărit. Printre 
acestea ar fi de menţionat:
1) Instituirea de comun cu Fondul ONU pentru 

Populaţie a Centrului socio-demografic, res-
ponsabil de implementarea politicilor de stat în 
acest domeniu (HG nr.741 din 29.06.2007).

2) Organizarea vizitelor de documentare şi famili-
arizare cu practicile demografice internaţionale 
(Bulgaria, Rusia). 

3) Crearea Consorţiului Francofon.
Nu au fost aplicate în practică recomandările 

experţilor internaţionali, formulate în cadrul oferirii 
asistenţei tehnice pentru consolidarea capacităţii de 
management al procesului de instruire a administra-
ţiei publice pe baza a 18 module din cadrul Proiectu-
lui Gestionarea Finanţelor Publice. 

După cum indică datele din Figura 3.11, utili-
tatea temelor studiate în cadrul activităţilor de in-
struire prestate de Academia de Administrare Publi-
că nu diferă mult de calitatea studiilor oferite de alţi 
prestatori. Acest fapt denotă diminuarea statutului 
de centru naţional de promovare a politicii de stat în 
domeniul administraţiei publice, de instruire a perso-
nalului din serviciul public şi de asigurare ştiinţifică şi 
metodică a activităţii autorităţilor publice61. 

Capacităţile de realizare a activităţilor de instru-
ire existente în cadrul Academiei de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova în 
anul 2009 au determinat Guvernul să propună „re-
formarea Academiei de Administrare Publică în ve-
derea specializării acesteia în domeniul perfecţionă-
rii funcţionarilor publici şi altor angajaţi în admini-
straţia publică centrală şi locală”62. Această iniţiativă 
îşi găseşte expresia şi în Programul de stabilizare şi 
relansare economică a Republicii Moldova pe anii 
2009-2011, în care se preconizează „Reorganizarea 

Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşe-
dintele Republicii Moldova, inclusiv prin transferul 
acesteia în subordinea Guvernului şi prin modifica-
rea modalităţii de finanţare”63.

Studiul efectuat ne permite să constatăm că acţi-
unea de creare a mecanismului de coordonare a pro-
cesului de instruire a personalului din AAPC nu a 
fost implementată. Acest fapt are un impact negativ 
asupra standardizării procesului de instruire a func-
ţionarilor publici. 

La rândul său, acţiunea de dezvoltare a capacităţii 
de realizare a activităţilor de instruire din cadrul Aca-
demiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova a fost realizată cu un impact mi-
nimal asupra acestei instituţii, fapt sesizat şi de Gu-
vern, care a planificat reorganizarea Academiei. 

Studiul efectuat ne permite să susţinem că în 
procesul de implementare a Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale în Republica Mol-
dova în perioada 2006-2009 Obiectivul 11 „Forma-
rea unui corp profesionist de funcţionari publici” a 
fost atins parţial, concluzie care reiese din următoa-
rele constatări: 
• programele şi planurile de instruire sunt elabo-

rate în baza identificării necesităţilor de instru-
ire a diferitor categorii de funcţionari publici, 
deşi această practică nu a devenit una genera-
lă pentru toate autorităţile publice centrale şi la 
moment nu are încă un caracter durabil;

• nu a fost creat mecanismul de coordonare a pro-
cesului de instruire a personalului din autorităţi-
le administraţiei publice centrale realizat de către 
diferiţi prestatori de servicii în domeniu, fapt care 
are un impact negativ asupra standardizării pro-
cesului de instruire a funcţionarilor publici; 

• practic lipsesc schimbările calitative în dezvol-
tarea capacităţii de realizare a activităţilor de in-
struire din cadrul Academiei de Administrare 
Publică pe lângă Preşedintele Republicii Mol-
dova, ceea ce afectează semnificativ procesul de 
formare a unui corp profesionist de funcţionari 
publici. 

Recomandări:
Investigaţia realizată ne permite să formulăm 

unele recomandări, care ar putea fi luate în conside-
rare la elaborarea şi implementarea noilor acţiuni în 
vederea formării în Republica Moldova a unui corp 
profesionist de funcţionari publici: 
• Elaborarea unei Strategii naţionale de formare 

continuă a funcţionarilor publici şi altor catego-
rii de angajaţi din serviciul public. 

• Elaborarea şi implementarea unui mecanism de 
coordonare a procesului de instruire a persona-
lului din autorităţile administraţiei publice cen-
trale realizat de către diferiţi prestatori de servi-
cii în domeniu.
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• Liberalizarea serviciilor de perfecţionare a func-
ţionarilor publici prin oferirea accesului secto-
rului privat şi a celui neguvernamental la pres-
tarea acestor servicii. Extinderea şi consolida-
rea reţelei naţionale de instruire a funcţionari-
lor publici pe principii de parteneriat. Atragerea 
universităţilor şi/sau organizaţiilor neguverna-
mentale din ţară şi din străinătate în procesul de 
creare a unui sistem modern de instruire, care 
va corespunde necesităţilor fiecărui tip de in-
struire.

• Formularea şi oficializarea condiţiilor accederii 
în reţeaua de furnizori de formare. (Ca punct de 
pornire poate servi experienţa de implementa-
re a Cerinţelor faţă de Centrele de instruire şi 
Centrele de Testare a funcţionarilor publici în 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi comu-
nicaţionale şi a guvernării electronice.)

• Elaborarea şi implementarea concepţiei instrui-
rii şi certificării la distanţă a funcţionarilor pu-
blici. 

• Elaborarea standardelor ocupaţionale naţiona-
le pentru diferite categorii de persoane angajate 
în serviciul public, care vor servi ca bază pen-
tru elaborarea programelor de formare continuă 
propuse de diferiţi furnizori de instruire. 

• Elaborarea standardelor de calitate pentru te-
mele de instruire, modul de realizare a progra-
melor şi evaluarea impactului formării continue 
asupra activităţii funcţionarilor publici.

• Constituirea pe criterii profesioniste a unui corp 
al formatorilor pentru instruirea funcţionarilor 
publici. 

3.2.4. Perfecţionarea sistemului de motivare 
(financiară şi non-financiară) a funcţio-
narilor publici 

Autor: Angela Cojocaru 

Motivarea este abordată în marea majoritate a 
studiilor notorii din domeniul MRU ca fiind elemen-
tul central pe care se axează celelalte componente ale 
MRU. Funcţia de motivare constă în ansamblul pro-
ceselor de management, prin care resursele umane 
din instituţiile publice sunt stimulate să contribuie 
la stabilirea şi realizarea obiectivelor preconizate. 
Carenţele în modul de abordare şi implementare a 
sistemului de motivare în instituţiile publice, după 
cum menţionează în literatura de specialitate diverşi 
autori din ţară şi de peste hotare, au un impact social 
de lungă durată asupra societăţii în ansamblu.

În textul Strategiei, în contextul analizei siste-
mului de motivare a funcţionarilor publici, au fost 
identificate următoarele probleme:
• Imperfecţiunea sistemului de motivare a funcţi-

onarilor publici. În acest context se menţionea-
ză că doar 11% din funcţionari consideră salari-

ul drept venitul de bază, astfel lipsind caracterul 
stimulatoriu al nivelului şi modului de calculare 
a salariului.

• Lipsa de flexibilitate şi transparenţă a salariului 
existent. 

• Diferenţierea nesemnificativă a salariului între 
funcţii cu responsabilităţi diferite.

• Posibilităţile reduse ale funcţionarilor publici de 
a face carieră, lipsind corelarea între nivelul pre-
gătirii profesionale, rezultatele activităţii funcţi-
onarilor şi gradul de calificare.
Pornind de la problemele identificate, autorii 

Strategiei au stabilit drept obiectiv „Perfecţionarea 
sistemului de motivare (financiară şi nonfinanciară) 
a funcţionarilor publici” menit să soluţioneze pro-
blemele în cadrul sistemului de motivare a funcţio-
narilor publici.

Acţiunile prioritare stabilite în Strategia de re-
formă a APC pentru realizarea obiectivului sunt ur-
mătoarele: 
• Elaborarea unui ghid privind stimularea nonfi-

nanciară (oportunităţi de instruire, promovare, 
dezvoltarea carierei etc.) a funcţionarilor publici. 

• Perfecţionarea sistemului de motivare, inclusiv 
a celui de salarizare a funcţionarilor publici.
În contextul identificării de către autorii Strate-

giei a unui număr impunător de probleme ce ţin de 
motivarea funcţionarilor publici, este surprinzător 
faptul că acest obiectiv relevant pentru managemen-
tul resurselor umane din cadrul Strategiei de refor-
mă a APC a fost cel mai puţin reflectat în activită-
ţile realizate/planificate, atât sub aspect de acte nor-
mative, cât şi sub aspect de activităţi de informare şi 
instruire a funcţionarilor publici. 

Pe parcursul anului 2007 a fost elaborat proiec-
tul Concepţiei cu privire la clasificarea funcţiilor pu-
blice şi salarizarea funcţionarilor publici. Proiectul a 
fost transmis Ministerului Economiei şi Comerţului 
şi examinat în cadrul grupului de lucru cu participa-
rea Prim-viceprim-ministrului şi a unor miniştri. 

Nu a fost elaborat, după cum a fost planificat, 
proiectul Hotărârii Guvernului privind clasificarea 
instituţiilor cu statut de autoritate publică şi funcţii-
lor publice. Întârzierile în elaborarea acestui proiect 
sunt argumentate de către autorii Strategiei ca fiind 
o consecinţă a faptului că la moment, Legea cu pri-
vire la funcţia publică şi statutul funcţionarului pu-
blic încă nu era aprobată. Analizând Raportul pen-
tru anul 2007, am stabilit faptul că la această etapă de 
realizare a Reformei APC în majoritatea instituţiilor 
din administraţia publică centrală nu existau criterii 
de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici 
pentru a fi aplicate la stabilirea adaosului la salariu 
şi premierea angajaţilor. În recomandările elabora-
te de către autorii Raportului64, problema motivării 
nu este reflectată suficient, deoarece se menţionea-
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ză doar necesitatea introducerii evaluării perfor-
manţelor funcţionarilor. Atribuirea unei importan-
ţe scăzute sistemului de motivare este confirmată şi 
de faptul că elaborarea Ghidului privind stimularea 
nonfinanciară (oportunităţi de instruire, promova-
re, dezvoltare a carierei etc.) a funcţionarilor publici 
este transferată pentru anul 2009. Astfel, în perioada 
anului 2007 acţiunile orientate spre perfecţionarea 
sistemului de motivare s-au rezumat la elaborarea 
proiectelor metodologiilor şi a unor studii de analiză 
a unor legi şi a realizării unor analize ce ţin de siste-
mul de salarizare.

Conform planului de acţiuni pentru anul 2008, 
a fost planificată elaborarea unui nou sistem de clasi-
ficare şi gradare a funcţiilor publice. În acest context 
a fost elaborată Metodologia de elaborare, coordona-
re şi aprobare a fişei postului pentru funcţia publică, 
expediată APC şi APL, a fost elaborat proiectul Ho-
tărârii Guvernului privind noul sistem de clasificare 
şi gradare a funcţiilor în autorităţile publice, care in-
clude Metodologia cu privire la clasificarea funcţiilor 
în autorităţile publice şi Registrul funcţiilor publice.65 

Printre problemele de bază identificate de către auto-
rii Raportului pentru componenta Managementul 
Resurselor Umane este menţionată persistarea în au-
torităţile administraţiei publice centrale a unui grad 
înalt de fluctuaţie a personalului generat de sistemul 
actual de motivare a funcţionarilor publici şi nivelul 
scăzut de salarizare, inclusiv pentru persoanele tinere 
care activează în serviciul public. Astfel, autorii Ra-
portului recunosc insuficienţa măsurilor întreprinse 
pentru perfecţionarea sistemului de motivare. Reco-
mandările pentru componenta „Perfecţionarea sis-
temului de motivare” se axează în această perioadă 
strict pe elaborarea ,,Registrului funcţiilor publice şi 
al funcţionarilor publici”, în scopul de a asigura efec-
tuarea lucrărilor în termenele stabilite. 

Elaborarea ghidului privind stimularea nonfi-
nanciară (oportunităţi de instruire, promovare, dez-
voltare a carierei etc.) a funcţionarilor publici a fost 
transferată, conform Rapoartelor pentru anii 2007-
2008, pentru anul 2009, dar nu a fost realizată nici 
până la sfârşitul anului 2009, lipsind o argumentare 
sau o explicaţie a autorilor. Nu se face nici o referin-
ţă la acest fapt nici în cadrul problemelor identificate 
şi nici în cadrul acţiunilor prioritare pentru urmă-
toarea perioadă a Reformei APC. Putem astfel deter-
mina prezenţa unei atitudini de neglijare a necesită-
ţii de elaborare şi aplicare a metodelor de motivare 
nonfinanciară a funcţionarilor publici, această situa-
ţie având drept impact fluctuaţia cadrelor în APC şi 
scăderea eficienţei activităţii funcţionarilor publici.

Proiectul de lege privind salarizarea personalu-
lui ce ocupă funcţii de demnitate publică şi funcţio-
narilor publici urma să fie realizat în trimestrul IV al 
anului 2007. În Raportul succint de implementare în 

anii 2006-2008 se menţionează că întârzierile sunt 
determinate de faptul că Legea nr.158-XVI din 4 iu-
lie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţio-
narului public a fost adoptată cu întârziere. Impac-
tul negativ al întârzierilor în adoptarea Legii privind 
salarizarea personalului şi-a găsit reflectarea în răs-
punsurile funcţionarilor cu referire la cauzele corup-
ţiei în rândul funcţionarilor publici. Astfel, sistemul 
de salarizare actual este menţionat de respondenţi ca 
fiind cauza de bază în manifestarea corupţiei în rân-
durile funcţionarilor publici.

Tabelul 3.2

Cauzele corupţiei în rândurile funcţionarilor publici 

Nr. Factorii determinanţi în 
manifestarea corupţiei

 Ponderea funcţionari-
lor publici 

1 Sistemul de salarizare 57%
2 Moralitatea 24%

3 Cadrul legal 19%

În acelaşi timp, studiul efectuat ne permite să 
afirmăm că în perioada 2006-2008 au fost realizate 
acţiuni menite să îmbunătăţească actualul sistem de 
motivare şi care au continuat firesc şi în 2009. Aces-
te acţiuni s-au rezumat preponderent la elaborarea 
unui volum semnificativ de materiale metodologice: 
Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale funcţionarilor publici, „Ocuparea 
funcţiei publice vacante prin concurs. Recoman dări 
metodice”, „Integrarea socioprofesională a noilor an-
gajaţi în autorităţile publice”, ,,Realizarea activităţi-
lor de informare/instruire a personalului din autori-
tatea publică prin prisma specificului de instruire a 
adulţilor”66. Lipseşte însă implementarea şi aplicarea 
metodelor şi modalităţilor de motivare financiară şi 
nonfinanciară. Analizând multitudinea de materiale 
care reflectă nemijlocit problemele şi modalităţile de 
evaluare a activităţii funcţionarilor publici, inclusiv 
prezentările publicate pe www.rapc.gov.md/md, am 
identificat prezenţa unei abordări complexe a legătu-
rii dintre rezultatele evaluării şi motivarea ulterioară 
a funcţionarilor publici. La moment însă acestea se 
rezumă preponderent la recomandări, care încă nu 
şi-au găsit aplicare în activitatea practică.

Conform autorilor Raportului de monitorizare 
a realizării Reformei Administraţiei Publice Centra-
le în Republica Moldova pentru ianuarie-septembrie 
2009 în domeniul Perfecţionării sistemului de moti-
vare financiară şi nonfinanciară, a fost elaborat pro-
iectul Sistemului de gradare a funcţiilor în autorită-
ţile publice care cuprinde 15 grade, funcţiile cu com-
plexitate similară fiind clasificate în acelaşi grad, şi 
care cuprinde toate funcţiile din cadrul unei autori-
tăţi publice (funcţii publice şi de deservire tehnică). 
La elaborarea sistemului de gradare au fost utilizate 
rezultatele obţinute în procesul de evaluare a funcţii-
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lor stipulate în Registrul funcţiilor. Astfel, constatăm 
că Sistemul de gradare prezintă o contribuţie impor-
tantă la perfecţionarea sistemului de motivare exis-
tent, deoarece se bazează pe natura şi complexitatea 
sarcinilor, care va permite, ulterior, şi o salarizare 
echitabilă a personalului după principiul „plată ega-
lă pentru muncă egală”.

Este de menţionat faptul că pentru perfecţiona-
rea şi implementarea Legii despre salarizare a fost 
angajat un consultant internaţional, care va acorda 
asistenţă în elaborarea sistemului de salarizare a per-
sonalului cu funcţii de demnitate publică şi a func-
ţionarilor publici, bazat pe noua clasificare a func-
ţiilor.

În această perioadă a intrat în vigoare Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public.67 Legea prevede inclusiv stimularea funcţio-
narului public pentru exercitarea eficientă a atribu-
ţiilor, manifestarea spiritului de iniţiativă, pentru ac-
tivitate îndelungată şi ireproşabilă în serviciul public. 
Se menţionează că stimularea funcţionarului public 
poate fi sub formă de: premii, mulţumiri, diplome 
de onoare, cadouri de preţ. Aportul acestei Legi la 
perfecţionarea sistemului de motivare este unul evi-
dent, abordându-se problema stimulării funcţiona-
rilor publici prin implicarea factorilor de motivare 
financiară şi non-financiară. 

În acelaşi timp, a fost aprobat Regulamentul 
cu privire la evaluarea performanţelor profesionale 
ale funcţionarilor publici (în continuare – Regula-
ment)68, cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public. Prezentul Regulament de-
termină modalitatea de organizare şi desfăşurare 
a procesului de evaluare anuală a performanţelor 
profesionale ale funcţionarilor publici. Regulamen-
tul include un şir de reglementări pentru evalua-
rea funcţionarilor publici. Analiza detaliată a aces-
tui regulament şi discuţiile neformale cu angajaţii 
DRU ne-au determinat să constatăm că regulamen-
tul prezintă o contribuţie valoroasă metodologică, 
dar pentru aplicarea lui eficientă este necesar să fie 
elaboraţi indicatori de performanţă pentru activita-
tea funcţionarilor publici. Acest ghid la rândul său 
nu poate substitui locul şi importanţa Ghidului de 
motivare nonfinanciară, deoarece pentru realizarea 
unei continuităţi este necesară aplicarea diferitor 
forme de motivare, care ar avea la bază rezultatele 
evaluării funcţionarilor publici. Totodată, conform 
autorilor Raportului de monitorizare a realizării 
Reformei Administraţiei Publice Centrale în Re-
publica Moldova pentru ianuarie-septembrie 2009, 
conducătorii subdiviziunilor din cadrul autorită-
ţilor administraţiei publice nu posedă abilităţi de 
evaluare a performanţelor profesionale ale funcţio-
narilor publici69. Interviurile realizate şi discuţiile 
neformale cu angajaţii DRU din diverse instituţii 

ne-au permis să stabilim prezenţa unui şir de difi-
cultăţi în aplicarea Regulamentului de evaluare. Ele 
sunt determinate, după părerea angajaţilor, de lip-
sa cunoştinţelor în domeniul evaluării, de numărul 
mare de întrebări şi solicitări şi de caracterul sub-
iectiv al unor cerinţe din Regulament.

Pe parcursul acestui an a fost elaborat Proiec-
tul noului sistem de clasificare a funcţiilor din au-
torităţile publice (Registrul funcţiilor în autorităţi-
le publice şi Metodologia cu privire la clasificarea 
funcţiilor în autorităţile publice), care a fost con-
sultat cu autorităţile publice şi definitivat în baza 
propunerilor şi comentariilor în această perioadă. 
În conformitate cu sugestiile autorităţilor publice, 
proiectul sistemului de clasificare a funcţiilor în 
autorităţile publice a fost pilotat în 15 autorităţi cu 
funcţii mai specifice, inclusiv Secretariatul Curţii 
Constituţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, Serviciul Vamal, Centrul pen-
tru Drepturile Omului, Agenţia Naţională pentru 
Protecţia Concurenţei, Serviciul Stare Civilă etc. 
Pe parcursul anului 2009 a fost elaborat şi publi-
cat de către Cancelaria de Stat, Direcţia politica de 
cadre suportul metodic ,,Realizarea activităţilor de 
informare/instruire a personalului din autoritatea 
publică prin prisma specificului de instruire a adul-
ţilor”70. Printre subiectele ce ţin de reglementarea 
activităţii funcţionarilor publici de realizare a pro-
cedurilor de personal prevăzute de cadrul norma-
tiv nou, recomandate pentru informarea/instruirea 
personalului din autoritatea publică au fost propu-
se şi subiecte ce ţin de perfecţionarea actualului sis-
tem de motivare, şi anume „Evaluarea performan-
ţelor profesionale”, „Dezvoltarea profesională a per-
sonalului”. Acesta este un suport semnificativ pen-
tru optimizarea şi perfecţionarea sistemului MRU 
în instituţiile publice. Includerea subiectelor nomi-
nalizate anterior în instruirea funcţionarilor publici 
este bine-venită prin contribuţia la suplinirea anu-
mitor deficienţe în cunoştinţele specialiştilor MRU 
din instituţiile APC în domeniul evaluării persona-
lului şi aplicării stimulentelor ce ţin de dezvoltarea 
motivaţiei intrinseci a funcţionarilor publici. 

Modul în care este perceput actualul sistem de 
motivare este reflectat în răspunsurile funcţionarilor 
publici din eşantionul investigat, prezentate mai jos. 

Răspunsurile analizate cuprind informaţia co-
lectată: 
� în procesul chestionării funcţionarilor, 
� în cadrul interviurilor,
� în cadrul discuţiilor neformale.

Pornind de la premisa că evaluarea prezintă o 
componentă de bază a oricărui sistem de motivare, 
am solicitat opinia funcţionarilor investigaţi asupra 
sistemului actual de evaluare.
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Figura 3.12. Opinia funcţionarilor asupra existenţei unui 
sistem de evaluare a activităţii funcţionarilor

Rezultatele reflectă prevalarea situaţiei când 
majoritatea, adică 57,1% din funcţionarii chestionaţi 
consideră că instituţia în cadrul căreia activează dis-
pune complet sau parţial de un sistem de evaluare.

În cadrul interviurilor realizate am abordat mo-
dul în care înţeleg sistemul de evaluare funcţionarii 
publici chestionaţi. În acest context, e necesar de men-
ţionat că funcţionarii publici intervievaţi înţeleg prin 
evaluare atestarea periodică, realizată conform unui 
plan stabilit. Doar o parte nesemnificativă au definit 
adecvat noţiunea de evaluare a performanţelor71. Unii 
funcţionari au ezitat să definească într-un fel sau altul 
sistemul de evaluare prezent în instituţiile publice.

Tabelul 3.3

Modalităţile de definire a sistemului de evaluare de către 
funcţionarii publici 

Modalităţile de definire a sistemului 
de evaluare 

Numărul de 
funcţionari, %

Au definit ca fiind atestarea periodică 58,5%
Au definit corect 19,8%
Au ezitat să definească 21,7%

Figura 3.13. Părerea funcţionarilor asupra actualului pro-
ces de reformă a funcţiei publice, dacă acesta încurajează 
valorificarea şi dezvoltarea potenţialului funcţionarilor 
publici

Crearea condiţiilor pentru valorificarea şi dez-
voltarea potenţialului fiecărui angajat prezintă un 
factor de motivare nonfinanciară cu o pondere sem-

nificativă. Analizând răspunsurile funcţionarilor, 
am constatat că marea majoritate sunt de părerea că 
actualul proces de reformă încurajează într-un mod 
moderat valorificarea şi dezvoltarea potenţialului fi-
ecărui angajat. Doar 10 % din respondenţi consideră 
că actualul proces de reformă a contribuit într-o mă-
sură mare la crearea condiţiilor pentru valorificarea 
şi dezvoltarea potenţialului fiecărui angajat. Circa 
25,6% sunt de părerea că actualul proces de refor-
mă a contribuit destul de mult la valorificarea şi dez-
voltarea potenţialului fiecărui angajat. Răspunsurile 
denotă prezenţa unui şir de schimbări în aplicarea 
factorilor de motivare non-financiară, ele însă ne-
fiind suficiente.

Nivelul de satisfacţie şi de acceptare a activităţii 
sale în cadrul APC se află în legătură directă şi re-
flectă în mod special sistemul de motivare aplicat în 
cadrul unei organizaţii sau instituţii. Din acest mo-
tiv am considerat semnificative rezultatele obţinute 
la chestionarea funcţionarilor privind acest subiect.

Tabelul 3.4 

Nivelul de satisfacţie şi de acceptare a activităţii funcţiona-
rului în cadrul APC

Specificaţi 
dacă sunteţi 
colaboratori ai

Dacă aţi avea posibilita-
tea să începeţi din nou 
o activitate, aţi alege 
să lucraţi tot în domeniul 
funcţiei publice Total 
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DAMEP % of 
Total 1,6% 7,7% 3% 3,5% 15,8%

Juridică % of 
Total 2,7% 6,1% 0% 3,2% 12,0%

Resurse 
umane

% of 
Total 1,9% 5,6% 0,2% 1,1% 8,8%

Administra-
tiv-financiară

% of 
Total 1,6% 5,1% 0,2% 2,7% 9,6%

Alte secţii % of 
Total 8,2% 28 % 2,4% 15,2% 53,8%

Total % of 
Total 16,0% 55,2% 3,2% 25,6% 100,0%

Analizând rezultatele obţinute, am stabilit că 
mai mult de jumătate din funcţionarii intervievaţi 
sunt motivaţi să activeze în cadrul instituţiilor publi-
ce şi consideră astfel acceptabilă atmosfera de lucru, 
inclusiv modul în care sunt motivaţi. Nu am identi-
ficat diferenţe semnificative referitoare la repartiza-
rea pe genul nemijlocit de activitate a funcţionarilor 
investigaţi. 

Contradicţiile şi discordanţele în răspunsurile 
funcţionarilor publici chestionaţi denotă o ambigu-
itate în modul de percepere a actualului sistem de 
motivare financiară şi nonfinanciară. Am încercat să 
identificăm în acest context corelarea dintre acţiu-
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nea factorilor şi stimulentelor ce ţin de motivarea in-
trinsecă şi a celor care determină motivarea extrin-
secă. În calitate de suport informaţional am utilizat 
preponderent informaţiile obţinute în cadrul discu-
ţiilor neformale şi a interviurilor. Sistematizarea şi 
analiza răspunsurilor ne-a oferit o informaţie sufi-
cient de relevantă la acest capitol.

Eşantionul a fost divizat după criteriul de vârstă 
în două grupuri.
• Grupul persoanelor după 50 de ani.
• Grupul persoanelor cu vârsta de 25-35 de ani.

Motivele activităţii în APC în eşantionul de 
respondenţi cu vârsta după 50 de ani (motivele 
sunt prezentate în ordinea preferinţelor persoane-
lor intervievate):
• Statutul social
• Obişnuinţa
• Nedorinţa unor schimbări
• Lipsa altor posibilităţi de angajare
• Starea sănătăţii

Motivele activităţii în APC în eşantionul de 
respondenţi cu vârsta de 25-35 de ani (motivele 
sunt prezentate în ordinea preferinţelor persoane-
lor intervievate):
• Acumularea cunoştinţelor profesionale
• Statutul social
• Lipsa altor posibilităţi de angajare
• Altele

Rezultatele obţinute denotă prevalarea în marea 
majoritate a motivaţiei extrinseci, care presupune 
stimulente ce se găsesc în afara muncii propriu-zise. 
Cu regret, lipsesc stimulentele care �s-ar găsi în însăşi 
activitatea de muncă. Situaţia confirmă necesitatea 
stringentă de motivare non-financiară, care ar pre-
supune eventual şi promovarea profesională pe ver-
ticală şi pe orizontală, care la rândul ei ar conduce la 
declanşarea stimulilor interiori de a munci în cadrul 
instituţiilor APC. 

Astfel am constatat o realizare selectivă şi o lip-
să de consecutivitate a acţiunilor planificate pentru 
perfecţionarea sistemului de motivare. Mai puţin s-a 
realizat implementarea lor în activitatea instituţiilor 
publice. Impactul nefavorabil se reflectă nemijlocit 
asupra calităţii muncii funcţionarilor publici şi asu-
pra modului în care funcţionarii publici percep efec-
tul Reformei APC.

Luând în consideraţie că una din cele două ac-
ţiuni planificate nu a fost deloc realizată, iar cea de 
a doua acţiune s-a realizat doar prin elaborarea unui 
număr impunător şi divers de materiale metodice, 
care reflectă tangenţial aspecte ale perfecţionării ac-
tualului sistem de motivare, constatăm că acest obiec-
tiv a fost atins parţial. Valoarea materialelor metodice 
este incontestabilă, dar numărul lor mare într-o peri-
oadă foarte scurtă creează dificultăţi în implementa-
rea şi aplicarea lor în activitatea instituţiilor publice. 

Concluzii:
• Starea actuală în ansamblu a sistemului de motiva-

re din cadrul instituţiilor publice denotă conştien-
tizarea insuficientă a faptului că instituţiile publice 
se află în competiţie cu sectorul privat în identifi-
carea şi menţinerea unui personal calificat, astfel 
că şi importanţa atribuită motivării funcţionarilor 
publici este destul de nesemnificativă, reducându-
se de cele mai multe ori la abordarea motivării prin 
salarizare şi a drepturilor materiale în general.

• Se constată dificultăţi şi întârzieri în elaborarea 
unor acte normative şi materiale metodologice, 
care sunt de fapt fundamentale pentru perfec-
ţionarea sistemului de motivare. Aceasta se re-
flectă asupra modului în care corelează stimu-
lenţii de motivare intrinsecă şi extrinsecă în ac-
tivitatea funcţionarilor publici.

• Politicile de personal actuale nu stimulează sufi-
cient funcţionarii publici. Prevalarea motivaţiei 
extrinseci denotă faptul că funcţionarii publici 
sunt tentaţi să-şi realizeze sarcinile la nivel ac-
ceptabil. Această manieră de cointeresare con-
duce la scăderea calităţii serviciilor publice.

• Lipsesc sau sunt aplicate parţial formele alterna-
tive de motivare. În cazul când în cadrul institu-
ţiilor publice nu sunt suficiente mijloace mate-
riale şi financiare, formele alternative de moti-
vare ar contribui în mod direct la eficientizarea 
activităţii funcţionarilor publici.

Recomandări: 
• Iniţierea unei colaborări permanente cu cola-

boratori ştiinţifici în domeniu, în vederea asi-
gurării unui suport ştiinţific al schimbărilor în 
domeniul MRU, inclusiv la capitolul ce ţine de 
sistemul de motivare. Acest lucru va contribui la 
asigurarea unei viziuni complexe asupra MRU 
în instituţiile publice şi ar putea contribui la im-
plementarea experienţei ţărilor care s-au con-
fruntat anterior cu dificultăţi în aplicarea siste-
mului de motivare în instituţiile publice. 

• Promovarea unui sistem de indicatori de perfor-
manţă a activităţii funcţionarilor publici. Siste-
mul indicatorilor de performanţă ar avea un rol 
dublu: stimularea funcţionarilor publici să obţi-
nă cele mai bune rezultate şi oferirea posibilităţii 
unei evaluări a contribuţiei fiecăruia la rezulta-
tul final. Aceasta ar facilita mult activitatea de 
evaluare în cadrul instituţiilor publice, fapt ce ar 
exclude din faza incipientă a evaluării elementul 
subiectivităţii şi superficialităţii.

• Aplicarea frecventă şi consecutivă a formelor de 
motivare non-financiare, şi anume promovarea 
în carieră pe verticală şi pe orizontală, oferirea 
posibilităţilor de instruire, oferirea posibilităţi-
lor pentru schimbul de experienţă. Aceasta ar 
contribui în mod direct la valorificarea poten-
ţialului profesional al fiecărui angajat. 
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Evaluarea performanţelor implementării Componentei IV 
„Managementul finanţelor publice”

Autori: Vladimir Arachelov, Veaceslav Bulat 

4.1. Introducere

Sistemul managementului finanţelor publice 
defineşte modalitatea prin care resursele sunt aloca-
te şi administrate pentru a asigura respectarea dis-
ciplinei fiscale şi a priorităţilor strategice, precum şi 
utilizarea eficientă a banilor şi include1:
• Respectarea disciplinei bugetare: menţinerea 

cheltuielilor în limitele bugetare;
• Promovarea priorităţilor strategice: alocarea şi 

utilizarea resurselor în domeniile care contribu-
ie în cea mai mare măsură la realizarea obiecti-
velor guvernamentale (legătura dintre procesul 
bugetar, Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu 
şi programele naţionale);

• Valorificarea fondurilor: utilizarea resurselor în 
mod eficient (rezultate relativ înalte la costuri 
relativ scăzute) şi efectiv (obţinerea rezultate-
lor scontate) în cadrul implementării priorităţi-
lor strategice (cum este prevăzut în SCERS, spre 
exemplu).
Procesul de management al finanţelor publice 

este un proces foarte complex cuprinzând multiple 
aspecte şi fiind reglementat pe elemente constituti-
ve de mai multe acte normative2. Strategia de refor-
mă a administraţiei publice centrale în Republica 
Moldova aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
1402/30.12.2005 stabileşte la capitolul „Manage-
mentul Finanţelor Publice” că, în vederea îndepli-
nirii condiţiilor stabilite pentru creşterea economi-
că durabilă continuă, Guvernul urmăreşte şi îmbu-
nătăţirea calităţii gestionării resurselor financiare 
ale statului3. 

La momentul demarării strategiei de refor-
mă a autorităţilor administraţiei publice centrale, 
drept disfuncţionalităţi care împiedică asigurarea 
unui management eficient şi transparent al finan-
ţelor publice, au fost identificate următoarele pro-
bleme4: 
1. Coordonarea politică insuficientă şi deficienţe 

în stabilirea priorităţilor;
2. Capacităţi reduse de elaborare a programelor în 

cadrul ministerelor de forţă;

3. Prognozarea, estimarea şi evaluarea inadecvată 
a resurselor financiare necesare pentru realiza-
rea unor decizii;

4. Neluarea în consideraţie a restricţiilor bugetare 
în procesul de adoptare a deciziilor. 
Pornind de la aceste probleme, Obiectivul Re-

formei APC în domeniul „Managementului Finan-
ţelor Publice” îl constituie „Crearea unui sistem efici-
ent şi durabil de interacţiune a procesului de elaborare 
a politicilor cu procesul bugetar”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, în perioa-
da 2006-2008 au fost planificate următoarele acţi-
uni5: 
1. Introducerea practicii de raportare anua-

lă despre realizarea obiectivelor programelor 
sectoriale şi eficienţa utilizării resurselor fi-
nanciare;

2. Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribu-
ţii de planificare strategică şi celor de planificare 
bugetară din administraţia publică centrală de a 
analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a eva-
lua impactul acestora, inclusiv impactul finan-
ciar;

3. Introducerea sistemului de evaluare a perfor-
manţelor administraţiei publice centrale în 
raport cu mărimea resurselor financiare alo-
cate. 
Pentru evaluarea gradului de realizare şi a im-

pactului acestor acţiuni, Metodologia de monitori-
zare şi evaluare a Reformei APC stabileşte următorii 
Indicatori de Performanţă6: 
1. IP 10. Numărul de articole din Legea Bugetului 

de stat care au fost modificate pe parcursul anu-
lui;

2. IP 11. Numărul de programe sectoriale pentru 
care se aplică raportarea anuală despre realiza-
rea obiectivelor şi eficienţa utilizării resurselor 
financiare. 
Din cele menţionate mai sus, cadrul logic al pre-

vederilor Strategiei de Reformă în domeniul MFP se 
prezintă după cum urmează: 

CAPITOLUL 4
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Tabelul 4.1. 

Cadrul Logic de evaluare externă a Strategiei de Reformă a APC în domeniul MFP

Probleme iden-
tificate de Stra-
tegie

Acţiuni planificate în anii 2006-
2008 pentru soluţionarea pro-
blemelor

Indicatori stabiliţi 
de Strategia RACP

Indicatori stabiliţi de Metodologia 
externă

1. Coordonarea po-
litică insuficientă şi 
deficienţe în stabi-
lirea priorităţilor

Introducerea practicii de raporta-
re anuală despre realizarea obiec-
tivelor programelor sectoriale şi 
eficienţa utilizării resurselor finan-
ciare 7

IP 11. Numărul de 
programe sectoriale 
pentru care se apli-
că raportarea anua-
lă despre realizarea 
obiectivelor şi efici-
enţa utilizării resur-
selor financiare. 

IP 1. Numărul de rapoarte ce conţin in-
dicatori de eficienţă a utilizării resurse-
lor financiare
IP 2. Adoptarea cadrului regulator pri-
vind introducerea necesităţii prezentă-
rii rapoartelor anuale şi a eficienţei uti-
lizării resurselor financiare

2. Capacităţi re-
duse de elaborare 
a programelor în 
cadrul ministerelor 
de forţă

Introducerea sistemului de eva-
luare a performanţelor admini-
straţiei publice centrale în raport 
cu mărimea resurselor financiare 
alocate8

Lipsa indicatorilor IP 3. Nivelul de implementare a siste-
mului de evaluare a performanţelor 
administraţiei publice centrale în ra-
port cu mărimea resurselor financiare 
alocate

3. Prognozarea, 
estimarea şi evalu-
area inadecvată a 
resurselor financia-
re necesare pen-
tru realizarea unor 
decizii

Sporirea capacităţilor subdiviziuni-
lor cu atribuţii de planificare strate-
gică şi celor de planificare bugetară 
din administraţia publică centrală 
de a analiza diferite opţiuni de pers-
pectivă şi a evalua impactul acesto-
ra, inclusiv impactul financiar

IP 10. Numărul de 
articole din Legea 
Bugetului de stat 
care au fost modi-
ficate pe parcursul 
anului 

IP 4. Numărul de acţiuni realizate de 
creştere a capacităţi subdiviziunilor cu 
atribuţii de planificare strategică şi bu-
getară

4. Neluarea în con-
sideraţie a restric-
ţiilor bugetare în 
procesul de adop-
tare a deciziilor

Lipsa acţiunilor Lipsa indicatorilor IP 5. Examinarea restricţiilor bugetare 
în procesul de luare a deciziilor

Obiectiv Crearea unui sistem efi-
cient şi durabil de interacţiune a 
procesului de elaborare a politici-
lor cu procesul bugetar

Lipsa indicatorilor IP 6. Gradul de eficienţă a activităţii in-
strumentelor de coordonare a politicilor 
cu procesul de planificare bugetară 
IP 7. Gradul de acoperire financiară a 
politicilor şi actelor legislative noi
IP 8. Ponderea fondurilor publice aloca-
te pentru bugetele bazate pe programe

a AAPC privind elaborarea, monitorizarea şi evaluarea 
documentelor de politici în corelaţie cu sursele financiare 
alocate prin analiza rezultatelor obţinute în comparaţie 
cu obiectivele stabilite de SRAPC şi formularea unor 
recomandări privind acţiunile ce urmează a fi între-
prinse pentru realizarea obiectivelor Strategiei RAPC.

4.2. Analiza rezultatelor realizării 
obiectivelor Componentei IV

4.2.1. Crearea unui sistem eficient şi durabil 
de interacţiune a procesului de elabo-
rare a politicilor sectoriale cu procesul 
bugetar

Acţiunea 1. Introducerea practicii de raporta-
re anuală despre realizarea obiectivelor programelor 
sectoriale şi eficienţa utilizării resurselor financiare

Acţiunea a fost planificată spre realizare în pe-
rioada 2007-2008 şi a ţinut de responsabilitatea 
Aparatului Guvernului, MEC, MF şi AAPC. Scopul 
evaluării acestei acţiuni a fost stabilirea gradului de 

Din conţinutul acestui exerciţiu reiese că proble-
mele identificate în Strategia de Reformă au fost pre-
conizate a fi soluţionate prin implementarea câtorva 
acţiuni. Dar între problemele identificate şi acţiunile 
planificate şi mai ales indicatorii stabiliţi pentru eva-
luarea impactului realizării acţiunilor este o slabă co-
relare şi interacţiune. 

Având în vedere necorelaţia problemelor, acţiu-
nilor şi indicatorilor de performanţă, Grupul de Eva-
luare a componentei MFP a elaborat un set de Indi-
catori de Performanţă adiţionali, care sunt parte in-
tegrantă a Metodologiei externe de evaluare RAPC. 
Scopul acestei Metodologii este realizarea unei eva-
luări externe complete şi echidistante a implemen-
tării Strategiei de reformă a Administraţiei Publice 
Centrale. Considerăm că noii indicatori de perfor-
manţă stabiliţi ne permit să evaluăm mai profund 
realizările şi impactul Reformei APC. 

În contextul celor menţionate, evaluarea perfor-
manţelor RAPC în domeniul Managementului Finan-
ţelor Publice va permite determinarea capacităţii actuale 
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aplicare a raportării anuale privind realizarea obiec-
tivelor programelor sectoriale şi a eficienţei utilizării 
resurselor financiare. 

Indicatorii de Performanţă utilizaţi pentru eva-
luarea realizării acestui scop sunt: 
IP 1. Numărul de rapoarte ale AAPC care reflectă 

informaţia despre eficienţa utilizării resurselor 
financiare. 

IP 2. Adoptarea cadrului regulator privind introdu-
cerea necesităţii prezentării rapoartelor anuale 
şi a eficienţei utilizării resurselor financiare.
Aceşti indicatori completează Indicatorii de Per-

formanţă stabiliţi de Strategia RAPC. 
În conformitate cu prevederile art. 1. al Legii cu 

privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.90 cu modi-
ficările în vigoare, Guvernul asigură realizarea po-
liticii interne şi externe a statului, fiind responsabil 
de un şir întreg de funcţii, pe care le realizează prin 
structurile administraţiei publice centrale. Con-
form prevederilor aceleiaşi legi, sarcina principală a 
AAPC este elaborarea politicilor naţionale şi secto-
riale. „Documentele de politici descriu şi analizează 
problemele existente, identifică obiectivele aferen-
te problemei vizate, definesc instrumentele cu care 
această problemă poate fi soluţionată şi impactul aş-
teptat asupra statului şi societăţii şi trebuie să identi-
fice riscurile posibile ale implementării acestor poli-
tici”9. Vom insista asupra ultimei propoziţii şi vom 
adăuga că teoria managementului public modern 
accentuează, cu o deosebită atenţie, nevoia de con-
trol al rezultatelor activităţii. De regulă, controlul 
rezultatelor activităţii se realizează prin rapoartele 
prezentate.

În perioada implementării strategiei de refor-
mă a AAPC au fost elaborate mai multe documente 
de politici, care sunt divizate convenţional în: naţio-
nale şi ramurale. Principalele documente de poli-
tici, asupra cărora funcţionarii AAPC elaborează şi 
prezintă rapoarte, sunt: Strategia Naţională de Dez-
voltare, 2008-2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI 
din 21.12.2007, Programul de activitate al Guvernu-
lui pentru anii 2009-2013 „Integrarea Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare”, Cadrul de Chel-
tuieli pe Termen Mediu (2008-2010, 2009-2011); 
Agenda de Integrare Europeană etc. 

La documentele de politici naţionale se adau-
gă şi documentele de politici ramurale. Printre cele 
mai principale documente de politici ramurale se 
numără: Strategia Naţională „Moldova electronică”, 
Planurile de Dezvoltare Instituţională 2009-2011, 
Programul de modernizare a sistemului educaţio-
nal în Republica Moldova (2005-2009) etc. Numă-
rul total al documentelor de politici asupra cărora 
funcţionarii publici elaborează şi prezintă rapoar-
te este de peste 220, din care 151 aprobate în anii 
2005-200710. 

Tabelul 4.2

Documente de politici elaborate în perioada 2005-2007

Indicator 2005 2006 2007 Total 
2005-2007

Numărul documente-
lor de politici aproba-
te, dintre care:

41 43 67 151

a) programe
b) strategii
c) concepţii
d) planuri de acţiuni 

15
3
3
20

10
5
8
20

14
13
16
24

39
21
27
64

Fiecare dintre aceste documente de politici so-
licită prezentarea a cel puţin unui raport anual de 
implementare. Iar multe dintre ele solicită prezenta-
rea rapoartelor trimestriale sau semestriale. În acest 
context, funcţionarii publici sunt sufocaţi cu un 
flux permanent de prezentare a rapoartelor.

Toate rapoartele pe marginea documentelor de 
politici naţionale şi sectoriale prezintă mai mult sau 
mai puţin detaliat activităţile şi rezultatele obţinute. 
Pentru unele din ele (SND, Programul de activitate 
al Guvernului, Agenda de Integrare Europeană etc.) 
au fost stabilite formatul de monitorizare, evaluare şi 
prezentare. Însă foarte puţine rapoarte prezentate 
pe implementarea documentelor de politici (esti-
mativ 25-28%) includ indicatori de eficienţă a uti-
lizării resurselor financiare. 

Acest fapt este confirmat de rezultatele sondaju-
lui de opinie şi ale interviurilor realizate cu şefii DA-
MEP-urilor şi a secţiilor administrativ-financiare. 
Fiind întrebaţi dacă utilizează prezentarea rapoar-
telor de evaluare ce includ indicatori de eficienţă a 
resurselor financiare, doar 37,8% dintre funcţionarii 
publici chestionaţi au dat un răspuns afirmativ, cei-
lalţi nu prezintă astfel de rapoarte sau nu ştiu. Din 
aceste rezultate putem concluziona că 2/3 din ra-
poartele prezentate nu conţin indicatori de efici-
enţă a utilizării resurselor financiare.
Figura 4.1. Utilizarea rapoartelor de evaluare ce conţin in-
dicatori de eficienţă a utilizării resurselor financiare, %

Sursa: Rezultatele intervievării funcţionarilor publici din ca-
drul DAMEP şi secţiile administrativ-financiare

Informaţiile financiare care sunt prezentate în ra-
poartele menţionate se regăsesc, de obicei, în compar-
timentele „analiza economică-financiară” sau „activi-
tatea economică-financiară”. Această analiză financia-
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ră cuprinde de regulă următoarele compartimente: (i) 
sumele planificate pentru implementarea acţiunilor; 
(ii) sumele cheltuite efectiv; (iii) detalierea cheltuieli-
lor realizate pe categorii, cele mai frecvente fiind: sa-
larii, investiţii, reparaţii, procurări etc.

Spre deosebire de rapoartele „simple”, funcţiona-
rii publici din cadrul AAPC prezintă şi rapoarte pe 
politicile finanţate pe bază de bugete pe programe. 
Aceste rapoarte, în conformitate cu prevederile Re-
gulamentului privind modul de elaborare, monitori-
zare şi raportare a bugetelor pe programe nr. 19 din 
16.02.2008, conţin: Indicatorii de evaluare ai perfor-
manţei, Indicatorii de resurse, Indicatorii de eficienţă, 
Indicatorii de produs şi Indicatorii de rezultate11. 

Astfel, informaţii şi indicatori de analiză a efi-
cienţei utilizării resurselor financiare sunt prezen-
tate doar în rapoartele de implementare a politici-
lor finanţate pe baza bugetelor pe programe.

În contextul celor menţionate mai sus, Grupul 
de evaluare a implementării Strategiei de Reformă 
a APC constată că Acţiunea 1 „Introducerea practi-
cii de raportare anuală despre realizarea obiectivelor 
programelor sectoriale şi eficienţa utilizării resurse-
lor financiare” nu a fost realizată. Concluzie simila-
ră a fost înaintată şi de Unitatea de Implementare a 
Reformei Administraţiei Publice privind introduce-
rea practicii de raportare anuală. „De menţionat că 
rezultate notabile în simplificarea sistemului exis-
tent de raportare pe parcursul anilor 2006-2008 nu 
au fost obţinute. În opinia funcţionarilor publici din 
administraţia publică centrală, sistemul de raportare 
în ultimii ani a fost complicat, deşi au fost întreprin-
se mai multe tentative de simplificare a acestuia”12.

În contextul implementării Acţiunii 1, Grupul 
de Evaluare a componentei MFP a analizat, de ase-
menea, existenţa cadrului regulator privind nece-
sitatea prezentării rapoartelor anuale şi a eficienţei 
utilizării resurselor financiare. Această analiză a vi-
zat cadrul regulator în vigoare şi identificarea acelor 
acte normative care reglementează procedura pre-
zentării rapoartelor. În acest scop au fost analizate 
actele normative prin care au fost aprobate docu-
mentele de politici. 

Analiza a constatat că necesitatea prezentării ra-
poartelor este prevăzută în fiecare act normativ care 
aprobă un document de politici. De exemplu: SND 
stabileşte că „Rezultatele monitorizării procesului de 
implementare a Strategiei vor fi evaluate în cadrul 
unui raport anual de evaluare, care va reflecta modul 
de realizare a obiectivelor Strategiei pe parcursul anu-
lui precedent şi dinamica indicatorilor de performan-
ţă identificaţi”13. „La sfârşitul fiecărui an de imple-
mentare va fi elaborat raportul de evaluare a Strategiei 
naţionale de dezvoltare; …documentele de evaluare 
care vor conţine informaţia despre rezultatele obţinu-
te, conform obiectivelor trasate în Planul de acţi uni 

şi indicatorii relevanţi…”14. Strategia Naţională de 
Edificare a Societăţii Informaţionale „Moldova-elec-
tronică” stabileşte că „Ministerele, departamentele şi 
autorităţile administraţiei publice locale vor elabora 
rapoarte anuale despre măsurile efectuate privind im-
plementarea componentelor Strategiei”15.

În anul 2006 Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 
1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea Meto-
dologiei de analiză a impactului de reglementare şi 
de monitorizare a eficienţei actului de reglementare. 
Conform punctului 2, „Metodologia stabileşte mo-
dalitatea de evaluare şi monitorizare a impactului de 
reglementare, iar conform punctului 7, „Sub inci-
denţa Metodologiei cad proiectele de acte normative 
cu caracter de reglementare a activităţii de întreprin-
zător”16, ceea ce este irelevant pentru procesul de ra-
portare a celorlalte tipuri de documente de politici. 
Figura 4.2. Ponderea rapoartelor ce conţin indicatori de 
eficienţă, %

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul DAMEP şi secţiile administrativ-financiare

Începând cu martie 2008 a intrat în vigoare Re-
gulamentul privind modul de elaborare, monitori-
zare şi raportare a bugetelor pe programe nr. 19 din 
16.02.2008, aprobat prin ordinul Ministrului Finan-
ţelor. Acest Regulament prevede modul de elabora-
re, monitorizare şi raportare a bugetelor pe progra-
me. Regulamentul stabileşte inclusiv un şir de indi-
catori care trebuie utilizaţi în procesul de raportare. 
Aceşti indicatori sunt: (i) Indicatorii de evaluare a 
performanţei; (ii) Indicatorii de resurse; (iii) Indica-
torii de eficienţă; (iv) Indicatorii de produs; (v) Indi-
catorii de rezultate17.

Utilizarea acestor indicatori este însă selectivă şi 
se aplică doar politicilor finanţate pe baza bugetelor 
de programe. Acest fapt este confirmat şi de rezul-
tatele sondajului şi ale interviurilor realizate. Con-
form lor, la întrebarea „Care este ponderea rapoar-
telor care conţin indicatori de eficienţă?” doar 31% 
din intervievaţi au răspuns că ponderea rapoartelor 
ce conţin astfel de indicatori este între 61 şi 100%, 
referindu-se probabil exclusiv la rapoartele pentru 
programele bazate pe bugetele de performanţă.

Astfel, putem constata că parţial necesitatea şi 
procedura de prezentare a rapoartelor este regle-
mentată de cadrul normativ în vigoare, elemente 
conţinute în chiar actul de aprobare a documentului 
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de politici. Până la 01.09.2009, a fost aprobat doar 
un act normativ care reglementează necesitatea 
şi procedura de prezentare a rapoartelor anuale 
cu indicarea eficienţei utilizării resurselor finan-
ciare. Acest act normativ se referă însă numai la 
politicile implementate pe bază de bugete pe pro-
grame şi poate fi aplicat pentru alte documente de 
politici şi acte normative doar la latitudinea func-
ţionarilor publici.

Constatăm de asemenea că până la 01.09.2009 
materialul metodologic necesar pentru elaborarea 
rapoartelor, inclusiv cu stabilirea eficienţei utilizării 
resurselor financiare nu a fost aprobat. În lipsa unor 
astfel de documente şi a cerinţelor unice faţă de ela-
borarea rapoartelor, fiecare minister (departament, 
agenţie, direcţie, serviciu, secţie) elaborează rapoar-
te conform unor standarde, metodologii şi format 
propriu şi formate diferite pentru multitudinea de 
documente de politici. În unele cazuri Aparatul Gu-
vernului a cerut un minim necesar de compartimen-
te care trebuie să fie reflectate în rapoarte18. În rest, 
rapoartele prezentate sunt în format liber.

Având în vedere cele menţionate mai sus, Gru-
pul de Evaluare a componentei MFP constată că 
Acţiunea 1 nu a fost realizată. Raportul succint de 
implementare a RAPC constată aceeaşi concluzie. 
„Până în prezent, nu a fost aprobat un act normativ 
care să pună în funcţiune noul sistem de raportare la 
documentele de politici. Formatele propuse pentru 
raportare nu au un caracter obligatoriu. Totodată, 
încă nu există o claritate referitor la conţinutul ra-
portului de activitate anuală, precum şi la conţinutul 
raportului pe Programul de activitate a Guvernului, 
cerinţele către aceste rapoarte nefiind stabilite”19. 

Acţiunea 2. Introducerea sistemului de evaluare 
a performanţelor administraţiei publice centrale în 
raport cu mărimea resurselor financiare alocate

Acţiunea 3) din planul de implementare a Stra-
tegiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova, anexa nr. 2 la Hotărârea Guver-
nului nr. 1402 din 30.12.2005 prevede „Introducerea 
sistemului de evaluare a performanţelor administra-
ţiei publice centrale în raport cu mărimea resurse-
lor financiare alocate”. Prin acelaşi plan de acţiuni 
au fost stabilite termenele-limită, precum şi organe-
le responsabile de implementarea acestei acţiuni, ca 
fiind următoarele: Termen: anii 2007-2008, respon-
sabili: Aparatul Guvernului, AAPC.

În anul 2007, de către Guvern a fost adoptată 
Hotărârea nr. 54 din 18 ianuarie 2007 cu privire la 
aprobarea planului detaliat de implementare a Stra-
tegiei de reformă a administraţiei publice centrale 
pentru anul 2007, prin care se planifică la pct. 13.3 
„Iniţierea sistemului de evaluare a performanţelor 
administraţiei publice centrale în raport cu mărimea 

resurselor financiare alocate” cu termen-limită tri-
mestrul IV 2007, având ca responsabili Aparatul Gu-
vernului, Ministerul Economiei şi Comerţului, Mi-
nisterul Finanţelor, AAPC.

În cele din urmă, în anul 2008 a mai fost adoptat 
un plan de acţiuni similar prin Hotărârea Guvernului 
nr. 59 din 25.01. 2008, prin care la capitolul „Manage-
mentul finanţelor publice”, pct. 12.2 a fost planificată 
elaborarea metodologiei de evaluare a performanţelor 
administraţiei publice centrale în raport cu mărimea 
resurselor financiare alocate cu termen-limită decem-
brie 2008, responsabili fiind Aparatul Guvernului, 
Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei.

În anul 2009 Guvernul a elaborat un Raport de 
implementare a Strategiei de reformă a administraţi-
ei publice centrale, în care sunt prezentate rezultatele 
implementării reformei. La capitolul „Managemen-
tul finanţelor publice”, acţiunea 13.3 „Introducerea 
sistemului de evaluare a performanţelor administra-
ţiei publice centrale în raport cu mărimea resurselor 
financiare alocate”, Guvernul raportează următoa-
rele: „Sistemul de evaluare a performanţelor admini-
straţiei publice centrale în raport cu mărimea resurse-
lor financiare alocate n-a fost elaborat. Aceste lucrări 
au fost transferate pentru anul 2009”20.

Menţionăm faptul că în urma evaluării atât a 
documentelor menţionate mai sus, cât şi a rapoarte-
lor de implementare a strategiei RAPC, anumite ex-
plicaţii, motive sau argumente privind neexecutarea 
sau amânarea acţiunilor planificate nu s-au consta-
tat. Aceste amânări neargumentate oficial au avut un 
impact negativ nu numai asupra acţiunii date, având 
în vedere că realizarea acesteia este conectată direct 
cu realizarea şi rezultatele altor acţiuni, de exemplu, 
coordonarea procesului de planificare strategică cu 
cel de planificare bugetară, implementarea bugetelor 
în bază de programe, implementarea şi monitoriza-
rea PDI-urilor, activitatea de monitorizare a DAMEP. 
Luând în consideraţie că la nivel de AAPC s-au reali-
zat anumiţi paşi în acest sens, acestea au fost nevoite 
să introducă de sine stătător instrumente de evaluare 
a performanţelor.

Ţinând cont de faptul că Hotărârile Guvernului 
nr. 54 din 18 ianuarie 2007 şi respectiv 59 din 25 ia-
nuarie 2008 conţin indicaţii de executare (pct. 3 ale 
ambelor hotărâri), a fost evaluat un număr de Auto-
rităţi ale Administraţiei Publice Centrale în sensul 
conformării acestora la prevederile actelor normative 
menţionate, în urma căreia s-a constatat că un şir de 
autorităţi într-adevăr au inclus în planurile şi strate-
giile lor de activitate prevederi de elaborare şi imple-
mentare a sistemului de evaluare a performanţelor; 
mai mult decât atât – au inclus în rapoartele anuale 
informaţii privind realizarea integrală a acestora21. 

Rezultatul prezentului studiu ne demonstrează 
efectul ambiguităţilor din cadrul normativ asupra 
funcţionarilor publici implicaţi în domeniu22.



 � 64 �

EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI DE REFORMĂ 
A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Figura 4.3. Gradul de utilizare a sistemului de evaluare a 
performanţelor în raport cu mărimea resurselor financiare 
alocate 

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul AAPC

Acţiunea 3. Sporirea capacităţilor subdiviziuni-
lor cu atribuţii de planificare strategică şi celor de pla-
nificare bugetară din administraţia publică centrală 
de a analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a evalua 
impactul acestora, inclusiv impactul financiar

Acţiunea de sporire a capacităţilor subdiviziuni-
lor cu atribuţii de planificare strategică şi celor de pla-
nificare bugetară din administraţia publică centrală 
de a analiza diferite opţiuni de perspective şi a evalua 
impactul acestora, inclusiv impactul financiar, a fost 
inclusă ca acţiune prioritară în planul de acţiuni al 
SRAPC. Pentru a evalua realizarea acestei acţiuni pla-
nificate au fost studiate rapoartele de progres pe anii 
2006-2008, însă, din surse oficiale, nu au fost identi-
ficate nici un fel de documente elaborate privind pla-
nificarea şi modul de implementare a acestei acţiuni. 
Prin urmare, grupul de lucru este în imposibilitate să 
se exprime asupra consecutivităţii şi profunzimii ac-
ţiunilor întreprinse de către Guvern în general şi AAP, 
în special din motiv că nu există un reper pe baza că-
ruia să fie făcută evaluarea. Cu toate acestea, Grupul 
de evaluare a analizat acţiunile realizate în acest sens 
de către Guvern, precum şi situaţia reală existentă în 
cadrul instituţiilor cu atribuţii de planificare strategi-
că şi celor de planificare bugetară.

Conform planului de acţiuni al SRAPC, acţiu-
nea 13.2 „Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu 
atribuţii de planificare strategică şi celor de plani-
ficare bugetară din administraţia publică centrală” 
de a analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a eva-
lua impactul acestora, inclusiv impactul financiar a 
fost planificată pentru anii 2006-2008. În calitate de 
responsabili au fost identificaţi Ministerul Finan-
ţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, AAPC. 
De menţionat că acţiunea 13.2 din SRAPC şi cea din 
Planul de acţiuni prevăd lucruri diferite:
1. Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribu-

ţii de planificare strategică şi celor de planificare 

bugetară din administraţia publică centrală” de 
a analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a eva-
lua impactul acestora, inclusiv costurile.

2. Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribu-
ţii de planificare strategică şi celor de planificare 
bugetară din administraţia publică centrală de a 
analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a evalua 
impactul acestora, inclusiv impactul financiar.
Cea de-a doua definire are o arie mai largă de 

acţiune. Motivele şi argumentarea acestei lărgiri a 
acţiunii nu au putut fi identificate.

În vederea sporirii capacităţii de elaborare a 
unor politici publice coerente şi de evaluare a impac-
tului politicilor, inclusiv a impactului financiar, a di-
recţiilor (secţiilor) de analiză, monitorizare şi evalu-
are a politicilor din cadrul ministerelor, precum şi a 
subdiviziunilor de planificare bugetară din organele 
centrale de specialitate, Ghidul metodologic pentru 
elaborarea politicilor publice (menţionat la acţiunea 
4.1)23 stabileşte procesul şi instrumentele de evaluare 
ex-ante a impactului politicilor. 

În acest context, Direcţia coordonarea politici-
lor şi asistenţei externe din cadrul Aparatului Guver-
nului a organizat dezbateri publice, şedinţe de lucru, 
seminare şi mese rotunde, în cadrul cărora funcţio-
narii publici din subdiviziunile menţionate au pri-
mit asistenţă referitor la elaborarea, monitorizarea şi 
evaluarea impactului politicilor.24 

Având în vedere că documentul menţionat re-
prezintă şi o realizare a acţiunii 4.1 a SRAPC şi pla-
nului de acţiuni, comentariile de evaluare le puteţi 
găsi la capitolul privind evaluarea procesului deci-
zional, precum şi o evaluare a capacităţilor de plani-
ficare strategică a funcţionarilor publici şi de aseme-
nea o analiză a măsurilor de instruire a acestora.

Cât priveşte capacităţile de planificare bugetară 
a funcţionarilor publici din cadrul DAMEP şi a sub-
diviziunilor de planificare bugetară, putem prezenta 
următoarele25: 
Figura 4.4. Participarea la cursuri privind planificarea 
strategică şi bugetară în perioada 2006-2008

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul AAPC
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Prin urmare, doar 13,4 % din cei intervievaţi au 
fost antrenaţi la cursuri timp de 5 zile, pe când 50% 
nu au participat la astfel de cursuri26. 

În concluzie sunt prezentate rezultatele privind 
autoevaluarea cunoştinţelor profesionale privind 
planificarea bugetară a eşantionului evaluat de func-
ţionari ai direcţiilor/secţiilor administrativ-financi-
are şi DAMEP.27

Figura 4.5. Autoevaluarea cunoştinţelor profesionale în 
domeniul planificării bugetare

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul AAPC

Noi însă nu avem temei să concluzionăm că 
aceste capacităţi au fost fortificate în urma măsurilor 
efectuate în vederea realizării acţiunii evaluate. 

Una din problemele identificate de Strategia 
RAPC pe componenta MFP este neluarea în conside-
raţie a restricţiilor bugetare în procesul de adoptare 
a deciziilor. Deşi această problemă reprezintă un fac-
tor important de luat în consideraţie pentru procesul 
de luare a deciziilor, acţiuni concrete pentru soluţio-
narea ei nu au fost planificate în Strategie. Din aces-
te considerente, iniţial, Grupul de Evaluare intenţiona 
să nu evalueze realizarea acestei probleme. Dar, con-
form prevederilor punctelor 9, 12, şi 27 din HG nr. 
33 din 11.01.2007 Cu privire la regulile de elaborare 
şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici, 
HG nr. 1230 din 24.10.2006 Cu privire la aprobarea 
Metodologiei de analiză a impactului de reglementa-
re, toate actele normative şi documentele de politici 
trebuie să includă estimarea impactului şi a costurilor 
(financiare şi non-financiare) aferente implementării. 
De aceea, Grupul de evaluare a decis evaluarea acestei 
probleme urmărind drept scop stabilirea gradului de 
luare în consideraţie a restricţiilor financiare în proce-
sul de aprobare a actelor normative şi de politici.

Referitor la actele normative şi proiectele de de-
cizii, conform rezultatelor sondajului de opinie şi ale 
interviurilor realizate pentru aproape jumătate din 
documentele de politici şi proiecte de acte normati-
ve (peste 45%), restricţiile bugetare se iau în conside-
raţie. Acest rezultat este în mare parte determinat de 
prevederile legislative în conformitate cu care „Toate 
actele normative trebuie să corespundă standardului 
de calitate-eficacitate a costurilor. Actele normative 

trebuie să opteze pentru soluţia celui mai mic cost al 
unei probleme clar definite”28. 
Figura 4.6. Ponderea documentelor de politici şi acte nor-
mative la care s-a ţinut cont de restricţiile financiare, %

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul AAPC

Aceste rezultate se explică prin faptul că preve-
derile menţionate se aplică aşa cum este specificat în 
punctul 7 al aceleiaşi Hotărâri: „sub incidenţa Meto-
dologiei cad proiectele de acte normative cu carac-
ter de reglementare a activităţii de întreprinzător”29. 
Putem concluziona că restricţiile financiare se aplică 
selectiv doar pentru actele normative şi documente-
le de politici tangenţiale cu activitatea de întreprin-
zător.

Referitor la documentele de politici, examinarea 
restricţiilor bugetare se face în perioada de planifi-
care a CCTM, care prezintă o prognoză pe trei ani 
consecutivi (pe bază anuală) a veniturilor şi cheltu-
ielilor, a deficitului şi finanţării prevederilor docu-
mentelor de politici. Rolul de coordonator princi-
pal în elaborarea CCTM îl are Ministerul Finanţelor, 
care coordonează planificarea bugetară a cheltuieli-
lor, inclusiv pentru implementarea documentelor de 
politici. Astfel, examinarea restricţiilor bugetare are 
loc pe baza Metodologiei pentru propunerile de buget, 
care este principalul document de îndrumare la pre-
gătirea bugetului. El oferă detalii asupra plafoanelor 
de cheltuieli pe funcţii şi executori de buget. AAPC 
le sunt oferite îndrumări pentru elaborarea propu-
nerilor de buget referitor la venituri. De asemenea, 
se oferă îndrumări pentru cheltuieli, descriind în ce 
mod trebuie estimate unele cheltuieli (e.g. cheltuieli-
le salariale trebuie majorate în baza deciziei Guver-
nului de a majora salariile). O anexă prezintă indica-
torii macroeconomici pentru următorii 3 ani (PIB, 
indicele preţurilor etc.), iar alte anexe descriu nor-
mele metodologice pentru formularea propunerilor 
de buget pentru următorul an în baza programelor 
şi performanţei, cu explicaţii referitor la conţinutul 
programelor, la felul cum trebuie prezentate şi argu-
mentate sumele pe baza programelor, precum şi la 
tabelele ce urmează să fie îndeplinite.

În consecinţă, „strategiile sectoriale şi costurile 
lor sunt calculate pe deplin, în mare parte conform 
prognozelor fiscale pentru fiecare sector în parte şi 
sunt aprobate spre finanţare în proporţie de 25-75% 
din cheltuielile primare”30.
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Una din problemele 
principale constatate de ex-
perţii internaţionali în do-
meniu este capacitatea in-
suficientă a ministerelor de 
ramură de a elabora bugete 
pentru realizarea documen-
telor de politici. Astfel, con-
form Raportului de Evalua-
re a Cheltuielilor Publice şi 
a Responsabilităţii Financi-
are, Raportului asupra Per-
formanţei Managementului 
Finanţelor Publice, „strate-
giile sectoriale ale CCTM 
sunt conduse de echipa 
CCTM şi Direcţiile finan-
ciare sectoriale ale Ministe-
rului Finanţelor, cu implica-
rea ministerelor de ramură 
şi reflectă capacitatea ana-
litică mult mai puternică a 
Ministerului Finanţelor de-
cât a ministerelor de ramu-
ră, care nu pot produce ase-
menea strategii de sine stă-
tător. Problema a fost solu-
ţionată parţial prin crearea 
DAMEP-urilor, dar acestea 
încă nu au suficient perso-
nal şi experienţă. Capaci-
tatea de a formula bugete 
ministeriale, legând politi-
cile de planuri şi planurile 
de bugete, rămâne subdez-
voltată”31. Astfel, având în 
vedere şi rezultatele ches-
tionării funcţionarilor pu-
blici din cadrul altor AAPC 
decât MF, MEC şi Aparatul 
Guvernului nu cunosc sau 
le este greu să se pronunţe 
referitor la aplicarea restric-
ţiilor bugetare faţă de docu-
mentele de politici. 

Având în vedere cele 
menţionate mai sus, putem 
constata că problema exa-
minării restricţiilor buge-
tare în procesul de luare a 
deciziilor este parţial reali-
zată, deoarece anumite pro-
ceduri şi standarde există, 
dar condiţiile de aplicare a 
lor nu sunt pe deplin trans-
parente şi justificate.

Obiectivul general al RAPC pe componenta MFP a fost evaluat şi prin 
prisma altor indicatori32. În urma utilizării indicatorilor de performanţă 
adiţionali, identificaţi în Metodologia externă de evaluare a RAPC privind 
atingerea obiectivului general pe componenta MFP s-a constatat: la nivelul 
Administraţiei publice centrale, responsabilitatea pentru coordonarea docu-
mentelor de politici cu procesul de planificare bugetară poate fi reprezentată 
în felul următor33:
Figura 4.7. Coordonarea documentelor de politici cu procesul de planificare bugeta-
ră

Pentru 
coordonarea SND 

cu CCTM

Guvernul
▪ Direcţia coordonarea politicilor 
şi asistenţei externe a Aparatului 
Guvernului
▪ Comitetul interministerial pen-
tru planificarea strategică

Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei 

şi Comerţului

Ministerele de ramură 
şi alte AAPC cu acţiuni incluse 

în SND

Pentru 
coordonarea PDI 

cu CCTM

Guvernul
▪ Direcţia coordonarea politicilor 
şi asistenţei externe a Aparatului 
Guvernului

Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Economiei 

şi Comerţului

Ministerele şi alte AAPC
▪ DAMEP
▪ Direcţiile de planificare bugetară

Sursa: Concluziile autorilor în baza analizei cadrului legal ce reglementează procesul de 
elaborare şi coordonare a documentelor de politici

Nivelele de coordonare. La nivelul Strategiei naţionale de dezvoltare 
coordonarea cu procesul bugetar este reglementată în HG pentru aprobarea 
Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare 
pe anii 2008-2011 Nr. 191 din 25.02.2008, şi anume:
▪ Pct. 1 “Procesul de elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a 

Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvol-
tare pe anii 2008-2011 va fi coordonat de Comitetul interministerial pen-
tru planificarea strategică”. 

▪ Pct. 4 “Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice vor asi-
gura implementarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011, prezentarea rapoartelor semia-
nuale de progres, precum şi a rapoartelor anuale de evaluare şi a propune-
rilor pentru actualizarea Planului de acţiuni, în conformitate cu activităţile 
specificate în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. În procesul de prezentare 
a propunerilor pentru actualizarea Planului de acţiuni, organele centrale 
de specialitate ale administraţiei publice vor asigura corelarea acestora cu 
suportul financiar disponibil prevăzut de Cadrul de Cheltuieli pe Termen 
Mediu pentru perioada respectivă.
Totuşi în urma schemei de coordonare a politicilor la nivelul APC rezul-

tă că SND acoperă numai partea de politici ale statului şi stipulează obiec-
tivele de dezvoltare a ţării pe termen lung şi strategia generală de atingere a 
obiectivelor trasate. SND identifică principalele priorităţi de politici care vor 
sta la baza elaborării CCTM. Acesta din urmă va fi mecanismul prin care va 
fi finanţat Planul de acţiuni al SND. Cheltuielile prevăzute în Planul de acţi-
uni al SND vor fi integral şi explicit reflectate în CCTM.
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De menţionat, totodată, că există şi alte documen-
te strategice la nivel naţional şi ministerial. Programul 
de activitate a Guvernului este un document de bază, 
care stabileşte direcţiile generale de activitate a tutu-
ror ministerelor. La nivel naţional, mai remarcăm Pla-
nul de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea Euro-
peană, care stabileşte principalele măsuri pe care ţara 
trebuie să le realizeze, pentru a se apropia de UE; Stra-
tegia de Reformă a Administraţiei Publice Centrale şi 
Planul de acţiuni de realizare a acesteia, care prevede 
măsurile specifice pe care urmează să le întreprindă 
ministerele în vederea restructurării organizaţionale 
şi consolidării capacităţilor, pentru a atinge obiective-
le guvernamentale. Există şi alte documente la nivel 
naţional în afară de cele nominalizate mai sus. AAPC 
elaborează documente de politici sectoriale şi inter-
sectoriale, toate conţinând obiectivele pe care acestea 
trebuie să le atingă.

Cât priveşte Comitetul Interministerial pentru 
Planificare Strategică (CIPS), acesta a fost creat de 
Guvern şi include în componenţa sa viceprim-mi-
niştrii şi miniştrii. Acest Comitet a înlocuit câteva 
comitete şi comisii, care aveau funcţii complemen-
tare – Comitetul interministerial pentru elaborarea, 
monitorizarea şi actualizarea SND, Comisia guver-
namentală pentru reforma APC şi Comitetul naţio-
nal pentru asistenţa externă. CIPS a preluat asigu-
rarea coordonării tuturor aspectelor menţionate mai 
sus. În primul rând, şi-a asumat funcţia de asigura-
re a argumentării şi analizei documentelor de poli-
tici pe care o avea Comitetul pentru implementarea, 
monitorizarea, evaluarea şi actualizarea SND. În al 
doilea rînd, şi-a însuşit funcţia de coordonare a fi-
nanţării priorităţilor naţionale din asistenţa inter-
naţională, funcţie exercitată anterior de Comitetul 
pentru Asistenţa Externă. În al treilea rând, pentru a 
se asigura că politicile probate sunt fiabile din punct 
de vedere instituţional, Comitetul Interministerial 
pentru Planificare Strategică a preluat atribuţiile Co-
misiei Guvernamentale pentru Reforma APC.

CIPS decide la nivel macro priorităţile şi modul 
de implementare a acestora. Totodată, CIPS are atri-
buţii de coordonare a elaborării Cadrului de Chel-
tuieli pe Termen Mediu, implementarea politicii de 
dezvoltare regională şi corelarea priorităţilor interne 
cu agenda de integrare europeană. CIPS revizuie, de 
asemenea, rapoartele privind executarea documen-
telor strategice, aprobă aspectele importante privind 
reforma APC. 34

Având în vedere importanţa acestui Comitet şi 
interesul asupra activităţii sale a întregului sector 
public, inclusiv a publicului larg, grupul de lucru 
a evaluat gradul de accesibilitate a informaţiei pri-
vind activitatea acestuia pe parcursul anilor 2006-
2008 şi a constatat lipsa acestora pe site-ul oficial 
al Guvernului (www.gov.md) sub orice formă. 

În urma chestionării funcţionarilor publici din 
cadrul AAPC despre percepţia personală privind 
eficienţa CIPS majoritatea funcţionarilor chestio naţi 
(cca 61,6%) nu au putut să se expună asupra nivelu-
lui lui de eficienţă.35

Totuşi, la nivelul AAPC, nu există un instru-
ment care să asigure revizuirea şi ajustarea diverse-
lor priorităţi şi obiective, reflectate în Programul de 
activitate a Guvernului, Planul de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană şi în alte documen-
te, la SND şi CCTM, precum şi să identifice lacunele 
în ceea ce priveşte capacităţile şi activităţile necesa-
re pentru atingerea acelor priorităţi şi obiective. În 
acest sens a fost emisă Dispoziţia Prim-ministrului 
nr. 2503-192 din 18 decembrie 2007, care prevede 
elaborarea de către ministere şi alte autorităţi admi-
nistrative centrale a planurilor de dezvoltare institu-
ţionale pentru anii 2009-2011.

Aceste planuri urmează să devină un instrument 
de prioritizare a activităţii autorităţilor administrati-
ve centrale, de planificare şi monitorizare, de iden-
tificare a necesităţilor de consolidare a capacităţilor 
instituţionale în vederea atingerii diferitor obiecti-
ve de politici şi priorităţi, stabilite în documentele 
de politici sectoriale şi naţionale, în special în SND. 
Astfel, PDI vor completa lacuna în ceea ce priveşte 
planificarea la nivelul AAPC.36

La nivelul PDI-urilor coordonarea cu procesul 
bugetar este reglementată în Dispoziţia Guvernului 
nr. 2-d din 23 ianuarie 2008 cu privire la Metodolo-
gia de elaborare a PDI a AAPC, şi anume:
▪ Pct. 10 „Ciclul de elaborare a PDI se integrea-

ză cu ciclul de planificare al CCTM şi al SND. 
Astfel, în anii următori, aceste planuri vor fi ela-
borate după aprobarea proiectului Planului de 
acţiuni al SND şi a proiectului CCTM, în core-
laţie cu elaborarea bugetului consolidat al ţării. 
PDI sunt prevăzute pentru aceeaşi perioadă ca 
şi CCTM, fiind actualizate anual, suplimentân-
du-se cu câte un an la perioada de planificare”.

▪ Pct. 18 „Procesul de elaborare a PDI în autori-
tăţi poate fi organizat pe următoarele etape:
a. ... identificarea priorităţilor şi obiective-

lor stipulate în Planul de acţiuni al SND, 
în CCTM/buget, în Planul de Acţiuni Re-
publica Moldova – Uniunea Europeană, în 
Programul de activitate a Guvernului, în 
alte planuri strategice sectoriale, precum şi 
altor priorităţi şi obiective care trebuie rea-
lizate de către minister şi instituţiile sub-
ordonate sau de autoritatea administrativă 
centrală; 

b. .... recomandarea obiectivelor care trebuie 
realizate ca fiind cele mai importante. Pro-
punerea soluţiilor, inclusiv realocarea re-
surselor conform CCTM.”
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▪ Pct. 25 „În acelaşi timp, Aparatul Guvernului, 
Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministe-
rul Finanţelor examinează în comun problemele 
intersectoriale ce pot să apară, în vederea asigu-
rării coordonării sigure între PND, Planul de ac-
ţiuni al acestuia, CCTM şi planurile de dezvoltare 
instituţională atât din punctul de vedere al meto-
dologiei, cât şi al conţinutului PDI-urilor”.
O evaluare recentă a făcut o apreciere a DAMEP-

urilor în sensul coordonării politicilor cu CCTM: 
„Politica naţională de dezvoltare economică este 
stabilită prin SND, succesorul Strategiei de Creşte-
re Economică şi Reducere a Sărăciei şi Planului de 
Acţiuni UE - Moldova. Aceste aspiraţii în domeniul 
politicilor sunt parţial reflectate în strategiile secto-
riale din CCTM şi acum provocarea constă în reflec-
tarea în întregime a strategiilor sprijinite în SND, în 
CCTM şi bugetele anuale. CCTM conduce reforma 
bugetară şi a avut succes în asigurarea previzibilităţii 
cadrului fiscal la nivel agregat. Ministerul Finanţelor 
este liderul pentru lucrul cu CCTM şi ministerele de 
ramură sunt implicate prin recent creata Unitate de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, care ar 
trebui să se dezvolte până la întreaga capacitate pen-
tru a ajunge la nivelul Ministerului Finanţelor. Nu-
mai atunci politica naţională va fi complet reflectată 
în bugetele ministerelor de ramură”37. 

Totodată, acţiunea acoperă doar procesul de lu-
are a deciziilor şi nu cel de coordonare a planifică-
rii bugetare cu cea strategică, adică după efectuarea 
calculelor la nivel de unităţi de planificare strategică 
şi unităţi de planificare bugetară, fără a exista un in-
strument de corelare la această etapă.

Astfel, acţiunea de eficientizare a procesului de 
planificare strategică cu planificarea bugetară este 
încă insuficient coordonată.

Ultimul aspect al evaluării gradului de realizare 
a Obiectivului General al Componentei MFP a fost 
evaluarea ponderii fondurilor publice alocate pentru 
bugetele bazate pe programe. Scopul evaluării acestui 
indicator este determinarea proporţiei creşterii fon-
durilor publice alocate pentru politici specifice bazate 
pe programe ca o componentă importantă a interac-
ţiunii procesului bugetar cu procesul de elaborare a 
politicilor sectoriale. În evaluarea acestui indicator de 
performanţă, Grupul de evaluare a analizat modul în 
care sunt distribuite fondurile pentru politicile baza-
te pe programe în totalul bugetului de stat. Perioada 
analizată a cuprins anii 2007-2009, având în vedere 
că reforma a demarat în anul 2006, iar bugetul pentru 
2006 a fost aprobat în anul 2005. În urma analizei s-au 
stabilit următoarele constatări: 

„Bugetul pe programe (BP) este un program de 
activităţi majore, pentru care sunt definite scopuri, 
obiective, descriere narativă şi indicatori de perfor-
manţă şi pentru realizarea căruia sunt alocate resur-

sele respective.”38 BP este o metodă de elaborare a 
bugetului, care oferă posibilitatea de a identifica şi 
urmări mijlocele bugetare, având în vedere rezultate-
le şi performanţele. BP reprezintă un instrument efi-
cient de management în identificarea şi formularea 
priorităţilor şi în procesul decizional asociat alocării 
resurselor bugetare în viitor, în funcţie de rezultatele 
obţinute. Un BP include planul anual de punere în 
aplicare a planului strategic şi un buget anual, care 
reflectă raportul dintre finanţarea programului şi re-
zultatele aşteptate. BP accentuează scopul sau grupul 
de obiective care trebuie să fie atinse cu o anumită 
mărime a cheltuielilor şi creează o legătură între ba-
nii cheltuiţi şi rezultatele aşteptate. 
Figura 4.8. Evoluţia bugetelor bazate pe programe 2007-
2009

Sursa: Calculele autorilor conform datelor din Legea buge-
tului de stat pentru anii 2007, 2008, 2009

În anul 2007, 12 autorităţi publice centrale au 
realizat bugete pe programe. Suma alocărilor pen-
tru astfel de bugete a constituit 2877183.8 mii lei 
sau 20,2% din cheltuielile totale realizate de la bu-
getul de stat pe toate componentele. În 2008, deja 
14 autorităţi au fost incluse în implementarea bu-
getelor bazate pe performanţă. Ponderea cheltuieli-
lor în bugetul de stat a constituit 2787037.0 mii lei 
sau 17,4%, în scădere cu circa 90 mil lei. Totodată, 
în anul 2008 s-a redus numărul programelor de la 
89 la 52. În contextul elaborării clasificaţiei bugetare 
noi, a fost modificată structura clasificaţiei progra-
melor şi formatul programului în conformitate cu 
practicile internaţionale. În anul 2009 atât numărul 
programelor, cât şi numărul AAPC, precum şi vo-
lumul resurselor financiare alocate bugetelor bazate 
pe programe a crescut considerabil. Astfel, în baza 
bugetelor pe programe şi performanţă sunt imple-
mentate 30 de programe în 18 AAPC. Ponderea re-
surselor financiare alocate bugetelor de performanţă 
constituie 5603506.7 mii lei sau 30,6% din totalul 
cheltuielilor publice. Aceasta este cu 2,8 mlrd lei mai 
mult decât în anul 2008. 



 � 69 �

Evaluarea performanţelor implementării Componentei IV „Managementul finanţelor publice”
Capitolul 4 

Tabelul 4.3

Implementarea bugetelor bazate pe programe, 2007-2009

 
 

AAPC Nr. de programe Volumul total al finanţării, mii lei
2007 2008 2009 2007, executat39 2008, planificat40 2009, planificat41

1 Aparatul Guvernului  1 1  4561.4 100.0
2 MEC 2 1 3 6500.0 6735.4 104598.4
3 MF 4 2 2 243776.4 278478.6 312578.2
4 MAIA 23 3 3 747729.8 465088.1 642440.2
5 MPSFC 8 1 1 137446.4 184022.6 207266.5
6 MS 26 2 2 602665.4 496694.5 790136.4
7 MET 3 1 2 614682.9 475865.0 1334553.4
8 MCT 3 1 3 39487.9 22193.1 192805.8
9 BNS 4 1 1 42267.2 48233.5 49838.5
10 ARFC 5 1 1 90977.5 83673.7 60383.1
11 ASM 7 2 2 236432.1 387253.1 526233.5
12 AAP 1   9490.0   
13 Moldova Vin 3 1 1 105728.2 89773.2 89810.2
14 MA  6 2  246675.1 276753.8
15 CNAA  1 1  2351.1 2742.8
16 MJ   2   441420.3
17 MCDT   1   515391.2
18 MERN   1   45042.5
19 Agenţia Transporturi   1   11411.9
 Total 89 24 30 2877183.8 2791598.4 5603506.7

Total, Cheltuielile Bugetului de Stat    14257125.1 16063800.0 18308700.0

 
Ponderea cheltuielilor bugetelor ba-
zate pe programe şi performanţă    20.2% 17.4% 30.6%

 În comparaţie cu anul precedent  -65 +6  -85585.4 2811908.3

Sursa: Calculele autorilor conform datelor din Legea bugetului de stat pentru anii 2007, 2008, 2009.

Rezultatele intervievării şi chestionării funcţio-
narilor publici din cadrul AAPC confirmă rezultate-
le analizei documentare. Astfel, la întrebarea „Ce fel 
de modalitate de bugetare utilizează instituţia Dvs.?”, 
majoritatea celor intervievaţi – 75,6% au menţionat 
bugetarea în bază de deviz. 
Figura 4.9. Modalităţi de bugetare utilizate

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din ca-
drul DAMEP şi secţiile administrativ-financiare

Având în vedere cele menţionate mai sus, con-
statăm că la 3 ani de la demararea reformei, volu-
mul cheltuielilor publice alocate bugetelor pe bază 
de programe constituie abia 30% din total, ceea ce 
atestă că acţiunea de introducere a bugetelor baza-
te pe programe este parţial realizată. 

Concluzii: 
Rezultatele obţinute în urma evaluării realizării 

Strategiei de reformă a APC pe componenta MFP 
denotă că acţiunile realizate în perioada 2006-2009 
nu au avut un impact semnificativ asupra creării 
unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a pro-
cesului de elaborare a politicilor cu procesul buge-
tar. Acest deziderat este argumentat de următoarele 
constatări:
• Problemele identificate în Strategia de Reformă 

au fost preconizate a fi soluţionate prin imple-
mentarea câtorva acţiuni. Din start putem men-
ţiona că între problemele identificate de Strate-
gie şi acţiunile planificate pentru soluţionarea 
lor şi mai ales indicatorii stabiliţi pentru evalua-
rea impactului realizării acţiunilor este o slabă 
corelare şi interacţiune. De exemplu: Indicato-
rul de performanţă 10. Numărul de articole din 
legea Bugetului de stat care au fost modificate pe 
parcursul anului nu se „leagă” de nici o acţiune 
şi de nici o problemă identificată.

• Fiecare dintre documentele de poli tici aproba-
te „solicită” prezentarea a cel puţin unui raport 
anual de implementare, iar multe dintre ele soli-
cită prezentarea rapoartelor trimestriale sau se-
mestriale. În acest context, funcţionarii publici 
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sunt sufocaţi cu un flux permanent de prezen-
tare a rapoartelor. În perioada de implementa-
re a Reformei AAPC un număr nesemnificativ 
de rapoarte prezentate pe implementarea docu-
mentelor de politici includ indicatori de efici-
enţă a utilizării resurselor financiare. În special 
aceasta se aplică în cazul programelor sectoriale. 
Totodată, având în vedere prevederile cadrului 
regulator în vigoare, noţiunea de Indicator de 
eficienţă nu se aplică în cazul tuturor politicilor 
sectoriale. Astfel, Indicatorul de Performanţă 1 
„Introducerea practicii de raportare anuală des-
pre realizarea obiectivelor programelor sectori-
ale şi eficienţa utilizării resurselor financiare” a 
fost realizat în mică măsură.

• Până la 01.09.2009, a fost aprobat doar un sin-
gur act normativ care reglementează necesitatea 
şi procedura de prezentare a rapoartelor anuale 
cu indicarea eficienţei utilizării resurselor finan-
ciare, care se referă doar la politicile sectoriale 
care includ bugete bazate pe programe. De ase-
menea, materialul metodologic necesar pentru 
elaborarea rapoartelor, inclusiv cu stabilirea efi-
cienţei utilizării resurselor financiare, deşi a fost 
elaborat, nu a fost oficial aprobat. Astfel, Indica-
torul de Performanţă 2 „Adoptarea cadrului re-
gulator privind introducerea necesităţii prezen-
tării rapoartelor anuale şi a eficienţei utilizării 
resurselor financiare” a fost în mică măsură par-
ţial realizat.

• Sistemul de evaluare a performanţelor admini-
straţiei publice centrale în raport cu mărimea 
resurselor financiare alocate n-a fost elaborat. 
Au fost amânate activităţile de la un an la altul 
în lipsa unor menţiuni, explicaţii etc. Ambigui-
tăţile din cadrul normativ asupra acestei acţiuni 
au avut un efect de debusolare asupra funcţio-
narilor publici implicaţi în domeniu.

• Nu au fost identificate documente elaborate pri-
vind planificarea şi modul de implementare a 
Acţiunii de sporire a capacităţilor subdiviziuni-
lor cu atribuţii de planificare strategică şi celor 
de planificare bugetară din administraţia publi-
că centrală de a analiza diferite opţiuni de pers-
pective şi a evalua impactul acestora. 

• Examinarea restricţiilor bugetare în procesul 
de luare a deciziilor este bazată pe anumite pro-
ceduri codificate şi standarde, dar condiţiile de 
aplicare nu sunt pe deplin transparente şi prac-
tic nu întotdeauna justificate. Condiţiile, crite-
riile restricţiilor bugetare cu fixarea plafoanelor 
de cheltuieli şi prioritizarea politicilor, progra-
melor şi acţiunilor ce vor fi finanţate sunt sta-
bilite pentru celelalte AAPC de către Ministerul 
Finanţelor, Ministerul Economiei şi Cancelaria 
de Stat. 

• În urma evaluării obiectivului general şi core-
lării acestuia cu acţiunile planificate în vederea 
realizării lui s-a stabilit că acesta nu încadrează 
acţiunile stabilite şi nu reflectă în totalitate pro-
blemele identificate (de ex: Problema ministere-
lor de forţă).

• Comitetul Interministerial pentru Planificare 
Strategică a fost constituit ca organ principal 
care decide la nivel macro priorităţile şi mo-
dul de implementare a acestora. Având în ve-
dere importanţa acestui Comitet şi interesul 
întregului sector public, inclusiv a publicului 
larg, pentru activitatea sa, grupul de lucru a 
evaluat gradul de accesibilitate a informaţiei 
privind activitatea acestuia pe parcursul ani-
lor 2006-2008 şi a constatat lipsa acestora pe 
site-ul oficial al Guvernului (www.gov.md) 
sub orice formă. Acest fapt denotă neînţelege-
rea rolului şi a locului Comitetului în relaţia 
de coordonare a planificării strategice cu pla-
nificarea bugetară.

• Indicatorul „Gradul de eficienţă a activită-
ţii instrumentelor de coordonare a politicilor 
cu procesul de planificare bugetară” acoperă 
doar procesul de luare a deciziilor, nu şi cel de 
coordonare a planificării bugetare cu cea stra-
tegică. 

• În perioada 2007-2009 se atestă o creştere sem-
nificativă a volumului cheltuielilor publice alo-
cate bugetelor pe bază de programe şi perfor-
manţă. Cu toate acestea, prin prisma acestui in-
dicator, nu putem constata o îmbunătăţire sem-
nificativă a interacţiunii procesului bugetar cu 
procesul de elaborare a politicilor sectoriale, 
deoarece volumul cheltuielilor publice alocate 
bugetelor pe bază de programe constituie abia 
30% din total.

• Perfecţionarea domeniului MFP este prevăzu-
tă de proiectul „Managementul Finanţelor Pu-
blice”, care este implementat de Ministerul Fi-
nanţelor cu susţinerea Băncii Mondiale, Agen-
ţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 
(SIDA), Guvernul Olandei. Acest proiect se 
axează pe reformarea domeniului MFP pe mai 
multe componente. Din aceste considerente în 
perioada de implementare a Strategiei RAPC, 
domeniului MFP i-a fost acordată o atenţie mai 
mică, activităţile mai importante fiind lăsate a 
fi realizate în cadrul proiectului Băncii Mondi-
ale. Proiectul respectiv a fost preconizat să fie 
implementat în perioada 2006-2009, dar a fost 
extins deja până în 2011. Astfel, există oportu-
nităţi ca acţiunile planificate în cadrul Refor-
mei APC să fie finalizate cu succes în cadrul 
proiectului Băncii Mondiale.
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Recomandări:
• Reevaluarea sistemului existent de elaborare şi 

prezentare a rapoartelor pentru simplificarea 
şi reducerea numărului de rapoarte prezenta-
te. Aprobarea unui act normativ care să pună în 
funcţiune noul sistem de planificare şi raportare 
la documentele de politici.

• Aprobarea normelor metodologice de elaborare 
şi prezentare a rapoartelor ce includ indicatori 
de eficienţă.

• Elaborarea unui document prin care se va pla-
nifica implementarea sistemului de evaluare a 
performanţelor administraţiei publice centrale 
în raport cu mărimea resurselor financiare alo-
cate şi definirea componentelor acestuia.

• Elaborarea unui cadru normativ care să identifi-
ce acţiunile necesare pentru a spori capacităţile 
subdiviziunilor cu atribuţii de planificare strate-
gică şi celor de planificare bugetară din admini-
straţia publică centrală de a analiza diferite opţi-
uni de perspective şi a evalua impactul acestora, 
asigurând ulterior implementarea lor.

• Asigurarea accesului la informaţiile privind ac-
tivitatea Comitetului Interministerial pentru 
planificare strategică, inclusiv prin intermediul 
paginii web a Guvernului.

• Asigurarea transparenţei condiţiilor, criteriilor 
de fixare a restricţiilor bugetare şi plafoanelor 
de cheltuieli ale AAPC, precum şi a criteriilor 
de prioritizare a politicilor, programelor şi ac-
ţiunilor ce urmează a fi finanţate. 

• Asigurarea coordonării mai strânse la nivel de 
direcţii de planificare strategică şi de planificare 
bugetară în procesul planificării strategice şi bu-
getare prin crearea instrumentelor care să per-
mită aceasta.

• Dezvoltarea capacităţilor de planificare buge-
tară, evaluare a impactului financiar, elaborare 
şi implementare a bugetelor bazate pe progra-
me, inclusiv prin elaborarea şi editarea materi-
alelor metodologice, desfăşurarea cursurilor de 
perfecţionare, creşterea capacităţilor de analiză, 
evaluare şi raportare a implementării bugetelor 
pe bază de programe.

• Crearea mecanismelor de ajustare a bugetelor 
pe programe şi bugetelor pe bază de performan-
ţă cu bugetele liniare aplicate în prezent ca una 
din condiţiile prioritare pentru asigurarea ma-
jorării numărului de programe şi a volumului 
cheltuielilor publice alocate bugetelor pe bază 
de programe şi performanţă.

Note
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ANEXE LA INTRODUCERE

INTRODUCERE

Reforma administraţiei publice centrale 
(RAPC), desfăşurată în conformitate cu „Strategia 
de reformă a administraţiei publice centrale în Re-
publica Moldova”1 (Strategia), continuă până în 
prezent. Această reformă a fost şi este un proces 
complex, care a promovat modificări importante 
în structura şi funcţionarea administraţiei publi-
ce, a impus implicarea unor resurse umane, finan-
ciare şi materiale substanţiale şi a solicitat un an-
gajament continuu şi eforturi deosebite din partea 
guvernării şi autorităţilor administraţiei publice 
centrale.

RAPC se desfăşoară într-un context politic, le-
gal, social şi economic în permanentă schimbare, 
fapt care a influenţat mai multe dintre obiectivele 
şi problemele definite iniţial şi a determinat nece-
sitatea ajustării permanente a acţiunilor întreprin-
se şi concentrarea eforturilor asupra soluţionării 
unora dintre problemele identificate. 

În cadrul procesului de monitorizare a RAPC 
s-a constatat că o serie de obiective au fost realiza-
te cu devieri, iar impactul acţiunilor de reformă 
nu întotdeauna a fost cel preconizat iniţial. 

Pentru verificarea şi validarea rezultatelor ob-
ţinute, precum şi pentru asigurarea unei baze anali-
tice pentru deciziile şi acţiunile de viitor privind mo-
dernizarea administraţiei publice se impune o eva-
luare a rezultatelor implementării Strategiei.

În scopul asigurării unui nivel adecvat de cre-
dibilitate, echidistanţă şi imparţialitate, această 
evaluare urmează a fi efectuată din exterior, cu 
asigurarea independenţei evaluatorilor faţă de in-
stituţiile care au elaborat sau implementat politici-
le publice respective. Evaluarea urmează să ofere 
autorităţilor, funcţionarilor publici şi societăţii ci-
vile o opinie independentă privind gradul de atin-
gere a obiectivelor iniţiale, de soluţionare a pro-
blemelor identificate şi să formuleze recomandări 
privind acţiunile viitoare. 

Evaluarea urmează a fi efectuată în conformi-
tate cu o serie de repere metodologice de evalua-
re specifice, adaptate la condiţiile concrete din Re-
publica Moldova. 

Aceste repere metodologice au fost elaborate 
în baza Metodologiei de monitorizare şi evaluare a 
RAPC (Aparatul Guvernului, 2006), recomandărilor 
Centrului pentru Politici Publice Providus (Letoni-
a)2, precum şi cu folosirea altor metodologii de eva-
luare utilizate de către organizaţiile internaţionale de 

dezvoltare şi ţările europene. Abordările şi indica-
torii specifici pentru evaluarea Strategiei au fost 
elaboraţi în baza actelor de planificare ale RAPC, 
rapoartelor de monitorizare şi altor documente 
elaborate în sprijinul reformei.

Scopul reperelor metodologice elaborate con-
stă în oferirea reprezentanţilor societăţii civile mol-
doveneşti a unui instrument-cheie care i-ar ajuta în 
efortul lor de evaluare independentă a implementă-
rii Strategiei şi determinare a gradului de realizare a 
obiectivelor declarate3. 

Obiective specifice:
− de a stabili gradul de soluţionare a problemelor 

identificate;
− de a identifica lecţiile şi experienţele relevante, 

provocările şi deficienţele-cheie;
− de a crea un fundament credibil pentru luarea 

deciziilor de viitor;
− de a valida transparenţa şi responsabilitatea ad-

ministraţiei publice.

Limite: Evaluarea nu include examinarea rele-
vanţei Strategiei, obiectivelor, procesului de imple-
mentare, resurselor investite, activităţilor desfăşura-
te şi respectării principiilor RAPC. Totodată, evalua-
rea vizează efectuarea unei analize a realizării obiec-
tivelor Strategiei din punctul de vedere al eficienţei 
şi relevanţei acestora.

Beneficiari: autorităţile administraţiei publice 
centrale, societatea civilă şi organizaţiile internaţio-
nale donatoare.

Grupul-ţintă supus evaluării este constituit din 
funcţionarii publici angajaţi în AAPC şi colaboratorii 
AAPP implicaţi nemijlocit în realizarea Strategiei4.

Volumul eşantionului reprezentativ: 435 de 
persoane angajaţi ai 29 de instituţii. 

Note
1 Strategia de reformă a administraţiei publice centrale, HG 

1402, 30.12.2005.
2 Recomandările privind metodologia de evaluare a refor-

mei administraţiei publice centrale din Moldova, Provi-
dus, Riga, 2009. 

3 Reprezentanţii societăţii civile în procesul de evaluare pot 
lua în consideraţie şi principiile metodologice formulate 
în Metodologia de monitorizare şi evaluare… 2006 .

4 Grupurile-ţintă specifice sunt menţionate în descrierea 
fiecărui indicator în cadrul Cap. III „Sistemul de evaluare 
a componentelor reformei administraţiei publice centrale 
în Republica Moldova”. 
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Conceptul de monitorizare şi evaluare 

CAPITOLUL 1

1.1. Cadrul conceptual al metodologiei

Cadrul conceptual al reperelor metodologiei 
propuse se bazează pe sugestiile formulate de exper-
ţii Centrului pentru Politici Publice Providus (Le-
tonia)1, Metodologia de monitorizare şi evaluare 
a RAPC elaborată de grupul de experţi din cadrul 
Aparatului Guvernului în 2006, metodologiile simi-
lare din statele Europei Centrale şi de Est, precum şi 
pe sursele bibliografice de referinţă.

În procesul de elaborare a reperelor metodolo-
gice au fost luate în consideraţie principiile evaluării 
(analizei) ex-post a politicilor publice, care repre-
zintă o activitate derulată pe parcursul sau la sfâr-
şitul etapei de implementare a politicii publice. 
Aceasta evaluează rezultatele obţinute şi identifică 
devierile efective de la obiectivul planificat, tim-
pul suplimentar şi costurile suplimentare privind 
resursele şi altele asemenea2. 

Evaluarea urmează să ofere o analiză aprofun-
dată după următoarele criterii: 
− Eficacitatea – gradul de realizare a obiectivelor 

Strategiei sau de probabilitate că aceste obiec-
tive sunt în măsură de a fi realizate. Evaluarea 
urmează să analizeze concordanţa dintre activi-
tăţi, rezultate şi impact, factorii care au contri-
buit la realizarea obiectivelor declarate sau au 
împiedicat această realizare.

− Durabilitatea – gradul de continuitate a beneficii-
lor RAPC după finalizarea acesteia, capacitatea de 
rezistenţă în raport cu riscurile şi incertitudinile.

− Impactul – efectele pozitive şi negative, prima-
re şi secundare produse în cadrul procesului de 
implementare a Strategiei în mod direct sau in-
direct, intenţionat sau neintenţionat.
Reperele formulate îşi propun atât o evaluare 

formativă (proces), cât şi una sumativă (impact)3.
Întrebarea care stă la baza evaluării formative 

este: cum, de ce şi în ce condiţii o intervenţie de po-
litică (sau un program, sau un proiect) funcţionea-
ză sau nu? Evaluarea formativă are scopul de a des-
coperi factorii contextuali, mecanismele care deter-
mină reuşita sau eşecul unei politici şi este utilizată 
ocazional pentru a determina pentru cine politica 
lucrează şi pentru cine nu. 

Evaluarea sumativă, pe de altă parte, pune în-
trebări cu privire la impactul unui program anumit 
(de ex. Scopul/natura acestuia). Scopul evaluării su-
mative este de a analiza reuşita proiectului matur în 
atingerea scopurilor stabilite.

Reperele metodologice propuse presupun 
realizarea evaluării prin îmbinarea analizei docu-
mentelor, consultaţii cu persoanele implicate şi vizi-
te pe teren la autorităţile administraţiei publice cen-
trale etc. Evaluarea va fi focusată spre determinarea 
resurselor investite, activităţilor desfăşurate, rezul-
tatelor obţinute şi în special elucidarea impactului 
RAPC asupra procesului de edificare a unei guver-
nări eficiente şi democratice.

1.2. Semnificaţia noţiunilor de monito-
rizare şi evaluare 

În reperele metodologice propuse noţiunile 
menţionate vor fi utilizate cu următoarea semnifi-
caţie:

Monitorizarea este procesul continuu de colec-
tare şi analiză a informaţiilor relevante despre mo-
dul de desfăşurare a procesului de implementare a 
Strategiei în conformitate cu obiectivele şi rezultate-
le proiectate4. 

Monitorizarea este procesul care asigură trans-
parenţa în luarea deciziei şi constituie o bază pentru 
viitoarele acţiuni de evaluare. 

Evaluarea este un proces care foloseşte informa-
ţiile obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul 
de a analiza modul în care o politică şi-a atins ţinta 
şi a avut eficienţa scontată. Evaluarea apreciază exe-
cutarea şi rezultatele realizării integrale a RAPC şi 
determină impactul reformei. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt procese core-
late şi interdependente. 

Note
1 Autorii acestui material au beneficiat într-o mare măsură 

de asistenţa experţilor de la Centrul pentru Politici Publi-
ce Providus (Letonia) în cadrul seminarului din 25-26 fe-
bruarie 2009. 

2 De notat că în cazul politicilor publice cu impact semnifi-
cativ, activitatea de evaluare ex-post poate fi externalizată 
către organizaţii private (universităţi, institute de cercetare, 
firme de consultanţă şi alte instituţii similare). O aseme-
nea abordare este în concordanţă cu practicile europene, 
asigurându-se totodată şi independenţa evaluatorului faţă 
de instituţia care a elaborat / implementat politica publică 
respectivă.

3 Scopul evaluării formative este de a evalua activităţile pro-
iectului la început şi în curs de desfăşurare. Scopul eva-
luării sumative este de a analiza calitatea şi efectul unui 
proiect implementat integral.

4 Metodologia de monitorizare şi evaluare ... 2006.
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2.1. Cadrul de evaluare

Sistemul de Evaluare a fost elaborat pornind de 
la conceptele expuse anterior, în baza recomandări-
lor formulate de experţii Providus şi experienţa acu-
mulată de experţii naţionali.

Sistemul de Evaluare a implementării RAPC care 
va fi utilizat include următoarele elementele de bază: 
• Cadrul de Evaluare – conţine un set de indica-

tori pentru evaluarea rezultatului (impactului şi 
capacităţilor) RAPC în conformitate cu compo-
nentele, obiectivele şi acţiunile Strategiei; 

• Metodele şi instrumentele de colectare a infor-
maţiilor necesare evaluării reformei; 

• Calendarul de realizare a procesului de evaluare 
– descrie graficul activităţilor de evaluare a re-
zultatelor reformei.
Indicatorul reprezintă un factor cantitativ sau 

calitativ care furnizează o bază simplă şi veridică 
pentru aprecierea realizării, schimbării sau perfor-
manţei. Este o unitate de informaţie măsurată în 
timp, care demonstrează schimbările în condiţii spe-
cifice. Altfel spus, indicatorii pot fi definiţi ca varia-
bile cantitative sau calitative care furnizează mijloace 
simple şi de încredere pentru măsurarea rezultatelor 
şi impactului politicilor publice; pentru a reflecta o 
schimbare survenită în urma implementării politicii 
sau pentru a evalua performanţa unei organizaţii în 
raport cu starea iniţială, anterioară intervenţiei.

Evaluarea prin intermediul sistemului de indi-
catori din prezenta metodologie este axată pe urmă-
toarele principii:
• utilizarea metodelor şi indicatorilor care şi-au 

demonstrat viabilitatea şi consistenţa;
• utilizarea indicatorilor care se axează pe proble-

mele-cheie identificate în RAPC;
• utilizarea surselor multiple de informare şi ale 

metodelor de verificare a datelor colectate cu 
scopul asigurării acurateţei şi credibilităţii;

• asigurarea comparabilităţii sistemului de moni-
torizare şi evaluare cu cele aplicate în alte ţări. 
La formularea indicatorilor s-au luat în consi-

deraţie actele de planificare ale RAPC, rapoartele de 
monitorizare, cadrul de monitorizare şi evaluare a 
reformei, formulat de Aparatul Guvernului, care in-
clude următoarele componente1: 
• Valoarea iniţială a indicatorilor de performanţă 

(la 01.01.2006) pentru a descrie situaţia înainte 
de intervenţia Strategiei; 

• Valoarea-ţintă a indicatorilor de performanţă care 
descrie valoarea indicatorului ce trebuie atinsă la 
sfârşitul perioadei de realizare a Strategiei;

• Indicatori de impact al realizării RAPC;
• Valoarea-ţintă a indicatorilor de impact care 

descrie valoarea indicatorului ce trebuie atinsă 
la sfârşitul perioadei de realizare a Strategiei;

• Capacităţile de colectare a informaţiei: surse-
le de informaţie, metodele şi instrumentele de 
colectare a datelor primare, formulele de calcul 
al datelor secundare, persoanele implicate în co-
lectarea informaţiei.
Sistemul de indicatori. Sistemul de indicatori 

pentru evaluare include indicatori cantitativi şi calita-
tivi. Astfel s-a încercat evitarea situaţiei în care proce-
sul de evaluare să se oprească doar la analizarea can-
titativă a rezultatelor, fără a lua în calcul şi necesitatea 
analizelor calitative. Este necesar de evitat exacerba-
rea importanţei indicatorilor calitativi, deoarece aceş-
tia pot prezenta un dezavantaj major, pentru că sunt 
mai dificil de verificat din cauza faptului că implică 
judecăţi subiective asupra realităţilor ce trebuie ana-
lizate. Este dificil de urmărit şi analizat acest tip de 
indicatori. Prin urmare, ambele abordări, calitativă 
şi cantitativă, prezintă o serie de limitări care trebuie 
luate în considerare atunci când se aleg metodele de 
evaluare şi indicatorii care vor fi utili zaţi în evaluarea 
reformei.

Pornind de la practica acumulată de statele din 
Europa Centrală şi de Est în domeniul evaluării pro-
ceselor de reformare a administraţiei publice, siste-
mul de indicatori propus este axat pe indicatori de 
performanţă:

Indicatorii de performanţă sunt formulaţi pentru 
a evalua impactul real al politicii publice la nivel eco-
nomic, politic, social, ecologic. Indicatorii de perfor-
manţă măsoară raportul dintre obiective şi rezultate 
în cadrul unui sistem de evaluare bazat pe rezultate 
şi impact. Indicatorii de performanţă sunt utili atât 
atunci când se evaluează rezultatele politicii – efectele 
politicilor –, cât şi atunci când se evaluează impactul 
acestora – efectele pe termen lung ale politicii şi mo-
dul în care au fost atinse obiectivele propuse iniţial.

2.2. Metodele şi instrumentele de colectare 
a datelor 

Reperele metodologice formulate de grupul de 
experţi presupun realizarea evaluării RAPC folosind 
diferite metode şi instrumente de colectare a datelor.  

Sistemul de evaluare 
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Metodele de evaluare şi colectare a datelor au în 
vedere întărirea capacităţii de obţinere şi utilizare 
a informaţiei, în scopul realizării unor analize cât 
mai exacte. Procesele de evaluare presupun atât 
colectarea şi folosirea informaţiei existente, cât şi 
producerea şi utilizarea unor informaţii noi. 

Metodele de colectare a informaţiei se utilizea-
ză atât pentru căutarea, cât şi pentru producerea in-
formaţiei.

Sistemul de evaluare propus include mai multe 
instrumente pentru colectarea datelor cum ar fi:  
a. Interviul;
b. Focus grupul (sau interviul de grup);
c. Observaţia;
d. Chestionarul2;
e. Analiza documentelor.

2.3. Calendarul de realizare a procesu-
lui de evaluare 

Calendarul de realizare a activităţilor de evalua-
re va fi elaborat ţinându-se cont de numărul auto-
rităţilor administraţiei publice centrale supuse eva-
luării, indicatorii şi instrumentele utilizate.

Mecanismul de evaluare va include:
1. evaluarea de birou (lucrul cu documentele se-

lectate din surse oficiale);
2. evaluarea pe teren şi pregătirea rapoartelor de 

evaluare. 
Mecanismul de evaluare a implementării RAPC 

cuprinde câteva etape:

Analiza calităţii îndeplinirii chestionarelor

Echipa de experţi este responsabilă de anali-
za corectitudinii şi calităţii îndeplinirii chestiona-
rului. În cazul în care greşelile depistate poartă un 
caracter secundar şi, în opinia experţilor, nu afec-
tează substanţial calitatea imaginii generale a activi-

tăţii şi funcţiilor instituţiei, chestionarul este admis 
spre analiză. Problemele şi neînţelegerile urmează a 
fi clarificate pe parcursul vizitelor de lucru.

Următoarele etape formează un business-cycle, 
care va fi respectat pentru fiecare instituţie/autorita-
te supusă analizei.

Formularea listei de întrebări

Înaintea efectuării vizitei de lucru la instituţie/au-
toritate, echipa de experţi urmează să se familiarizeze 
cu chestionarele completate, regulamentul instituţiei 
şi bugetul. Pentru vizită, echipa va elabora o listă de 
întrebări care urmează a fi examinate pe parcursul şe-
dinţei. De asemenea, experţii vor identifica momente-
le unde, după părerea lor, pot exista unele probleme. 

Lista de întrebări se va referi la:
1. Neclarităţile, erorile şi omisiunile din chestiona-

rele îndeplinite.
2. Problemele potenţiale (pe componentele RAPC).

Organizarea vizitei de lucru

Organizarea vizitei se efectuează cu informarea 
şi implicarea directă (pentru coordonarea vizitei) a 
persoanei responsabile din cadrul instituţiei.

Vizita de lucru

În continuare, echipa de experţi va vizita nemijlo-
cit direcţiile şi secţiile instituţiei/autorităţii analizate.

Verificarea informaţiei obţinute

La întoarcere în sediu, echipa de experţi va discu-
ta rezultatele vizitei şi va formula primele concluzii. 

Redactarea raportului 

Echipa de experţi va redacta raportul privind 
autoritatea analizată, în conformitate cu structura şi 
cerinţele aprobate de metodologie. 

Acţiunile privind monitorizarea şi evaluarea im-
plementării RAPC sunt reflectate în Figura 2.13.

Figura 2.1

Activităţi

1. Monitorizarea

2. Evaluarea

Metode şi tehnici

- Observaţia;
- monitorizarea de 
presă etc.

- studiul de caz;
- interviuri;
- chestionare;
- analiza documente-
lor sociale;
- analiza retrospectivă 
cost-beneficii etc.

Rezultate

- Rapoarte de moni-
torizare

- Rapoarte de eva-
luare (interpretări ale 
datelor, interpretarea 
modului în care poli-
tica publică şi-a atins 
obiectivul, recoman-
dări, propuneri)

Actori implicaţi

Echipele tehnice din cadrul 
ministerelor şi celorlalte in-
stituţii specializate implica-
te în implementare, moni-
torizare sau evaluare.

Actori implicaţi
Specialişti din cadrul unor 
organizaţii din sectorul 
nonprofit sau privat, orga-
nisme interministeriale
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Note
1 www.rapc.gov.md, Metodologia de monitorizare şi eva-

luare ………. 2006.
2 Chestionarul I (Anexa 1), propus ca instrument de cerce-

tare, urmăreşte acumularea informaţiei privind perceperea 
aspectelor ce se regăsesc în scopul şi obiectivele formulate 
în Strategia de Reformă a Administraţiei Publice Centrale. 
De asemenea, sunt utilizate chestionarele elaborate şi ana-
lizate la momentul lansării RAPC în anul 2005. Luând în 
considerare faptul că Chestionarele respective au avut ca 
scop (i) identificarea nivelului de satisfacere a funcţionarilor 
de diferite aspecte ale activităţii lor în serviciul public şi (ii) 
identificarea gradului de conştientizare a reformei, analiza 
comparativă a rezultatelor permite schiţarea concluziilor 
privind modificarea perceperii acestor factori pe parcursul 
celor 3 ani de implementare a RAPC. Itemii chestionarului 
de la B la E sunt formulaţi în corespundere cu obiectivele 
definite prin Strategia şi Planul de implementare a RAPC, 
iar Itemul A conţine factorii de dezagregare a datelor co-
lectate în compartimentele sus-numite. Aceştia reprezintă 
categoria de personal, de gender, nivelul de studii, poziţia 
respondentului, vechimea şi alte variabile care, după dez-
agregarea rezultatelor efectuată în final, vor diferenţia opi-
niile referitoare la problemele listate.
Itemul B conţine întrebări care vizează sondarea eşantio-
nului în problematica ce ţine de reorganizarea admini-
straţiei publice centrale, în special perceperea rezultate-
lor de optimizare instituţională, delimitarea funcţiilor de 
elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora 
şi focusarea organelor centrale de specialitate ale admini-
straţiei publice asupra elaborării şi coordonării strategice 
a politicilor sectoriale.
Itemul C aduce în discuţie tematica ce ţine de procesul de-
cizional, elucidând perceperea de către funcţionarii pub lici 

a eficienţei eforturilor depuse pentru sporirea capacităţii 
de elaborare a politicilor sectoriale, de analiză şi monito-
rizare, eficientizarea sistemului de planificare şi raportare, 
introducerea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi 
comunicaţionale etc.
Itemul D pune în discuţie generalităţi ce ţin de perfecţiona-
rea procedurilor existente privind managementul resurse-
lor umane, formarea unui corp profesionist de funcţionari 
publici, perfecţionarea sistemului de motivare (financiară 
şi non-financiară) a funcţionarilor publici etc. 
Itemul E vizează Managementul finanţelor publice, în spe-
cial crearea unui sistem eficient şi durabil de interacţiune a 
procesului de elaborare a politicilor cu procesul bugetar.
Itemul F reprezintă un compartiment separat, care este 
elaborat pentru a intercepta cum îşi autoevaluează capa-
cităţile funcţionarii publici intervievaţi. Precodificarea 
răspunsurilor va facilita prelucrarea electronică a aces-
tora. 
Chestionarul se va aplica în grup, în fiecare AAPC în par-
te, fără limita de timp (dar se poate specifica timpul mediu 
de completare – 35 de minute). Pentru a se putea extrage 
cât mai fidel şi valorifica cât mai exact rezultatele, grupul 
va fi asistat de reprezentantul echipelor de experţi, care 
vor răspunde la întrebările auditoriului privind înţelege-
rea corectă a întrebărilor din chestionar. Chestionarul este 
completat în condiţii de confidenţialitate atât la etapa de 
colectare, cât şi de prelucrare a datelor.
Chestionarul I va fi complementat logic prin aplicarea a 
4 chestionare de opinie (specializate, Anexa 2), care vor 
conţine întrebări narative. 

3 Ghidul privind elaborarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor publice la nivel central, Secretariatul General al 
Guvernului, Unitatea de Politici Publice, Bucureşti, 2004. 
p. 23.
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Sistemul de evaluare a componentelor reformei administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova

A. Tabelul indicatorilor 
B. Descrierea indicatorilor 
A. T  

REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Nr. Indicator
Sursa 
de informare / 
Grup-ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul Note / Comentarii

1. IP. Nivelul de 
relevanţă a re-
comandărilor 
analizei func-
ţionale în per-
cepţia funcţio-
narilor publici

Rezultatele in-
terviurilor şi ale 
chestionarelor / 
Funcţionarii pu-
blici din Apara-
tul Guvernului şi 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, 
chestionar.
Date primare: Numărul de funcţionari publici care 
consideră că recomandările analizei funcţionale au 
fost relevante în mare parte. 
Date secundare: 
1) Se calculează ponderea funcţionarilor publici care 
au considerat ca fiind relevante recomandările analizei 
funcţionale (FPR) către numărul total de respondenţi 
(NTR): IP

1
 (%) = FPR/NTR*100%

2) Se calculează perceperea gradului de relevanţă a re-
comandărilor analizei funcţionale prin sumarea numă-
rului angajaţilor care le consideră suficient sau satisfă-
cător de relevante (N1) şi celor care le consideră irele-
vante (N2), apreciind valoarea utilităţii ca 1 şi respectiv 
0.5 din numărul total de angajaţi în cadrul AAPC (N): 
IP

1
 (%) = (N1+0.5*N2)/N*100

Va demonstra per-
cepţia funcţiona-
rilor publici faţă 
de relevanţa reco-
mandărilor analizei 
funcţionale 

2. IP. Ponderea 
deciziilor de 
reorganizare a 
APC (inclusiv a 
optimizărilor de 
personal) care 
se bazează pe 
recomandările 
analizei func-
ţionale

Acte normative 
cu privire la reor-
ganizarea APC, 
Raportul cu pri-
vire la Analiza 
funcţională

Metodele de colectare a informaţiei: analiza docu-
mentelor scrise.
Date primare: Numărul total al deciziilor de reorgani-
zare şi numărul deciziilor care se bazează pe recoman-
dările analizei funcţionale 
Date secundare: 
1) Se calculează ponderea în procente (IR

2
) de decizii 

de reorganizare bazate pe recomandările AF (NDRec) 
către numărul total de decizii de reorganizare (NTD):
IR

2
=NDRec/NTD*100%

2) Se calculează ponderea în procente a deciziilor de 
optimizare a personalului bazate pe recomandările 
analizei funcţionale (NORec) către numărul total de 
decizii de optimizare (NTO): IP=NORec/NTO*100%

Va demonstra cât 
de argumenta-
te au fost deciziile 
de reorganizare şi 
abordarea Guvernu-
lui la reorganizarea 
administraţiei publi-
ce centrale

3. IP. Numărul de 
cazuri de du-
blări / suprapu-
neri / ambigui-
tăţi de funcţii 
depistate la 
analiza funcţio-
nală (între auto-
rităţi şi în cadrul 
unei autorităţi) 
şi nesoluţiona-
te până la mo-
ment

Raportul privind 
analiza funcţio-
nală şi a Hotărâ-
rilor de Guvern 
cu privire la reor-
ganizare

Metodele de colectare a informaţiei: analiza docu-
mentelor scrise
Date primare: Numărul total de cazuri de suprapune-
ri / dublări / ambiguităţi de funcţii depistate la analiza 
funcţională şi numărul de cazuri de suprapuneri / du-
blări / ambiguităţi soluţionate
Date secundare: Se calculează diferenţa dintre nu-
mărul total de cazuri de dublări de funcţii depistate în 
cadrul analizei funcţionale (NTDdepist) şi numărul de 
cazuri de dublări soluţionate pe parcursul anilor 2006-
2008 (NDsol)

Va demonstra efi-
cienţa acţiunilor de 
reorganizare între-
prinse în anii 2006-
2008

CAPITOLUL 3

3.1. Reorganizarea administraţiei publice centrale



 � 86 �

ANEXE LA INTRODUCERE

4. IP. Percepţia 
funcţionarilor 
publici vizavi 
de acţiunile de 
reorganizare 

Datele chestio-
narului / Funcţio-
narii publici din 
Aparatul Guver-
nului / AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionar
Date primare: Numărul de funcţionari publici care 
consideră că deciziile de reorganizare au fost argumen-
tate, numărul total de funcţionari publici respondenţi
Date secundare: Se calculează ponderea funcţiona-
rilor publici care consideră că reorganizările efectuate 
sunt argumentate (NFPA) către numărul total de func-
ţionari publici respondenţi (NTFP)

Va demonstra care 
este atitudinea 
funcţionarilor pub-
lici vizavi de acţiuni-
le de reorganizare

5. IP. Gradul de 
soluţionare a 
problemelor 
identificate în 
Strategia de re-
formă a admini-
straţiei publice 
centrale 

Rezultatele ana-
lizei problemelor 
identificate în 
Strategia RAPC / 
rezultatele ches-
tionării func-
ţionarilor publici 
din Aparatul Gu-
vernului / AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: analiza docu-
mentelor scrise
Date primare: Numărul de probleme identificate în 
SRAPC la componenta reorganizarea administraţiei 
publice centrale, numărul de probleme soluţionate
Date secundare: Se calculează ponderea problemelor 
identificate în SRAPC la compartimentul reorganizarea 
administraţiei publice centrale soluţionate ca urmare 
a realizării reformei APC (NPS) în numărul total de pro-
bleme identificate în 2005 (NTP):
IP=NPS/NTP*100%

Va demonstra efi-
cienţa acţiunilor de 
reorganizare efectu-
ate în 2006-2008 în 
vederea soluţionării 
problemelor iden-
tificate la capitolul 
reorganizarea ad-
ministraţiei publice 
centrale

6. IP. Gradul de 
delimitare a 
funcţiilor de 
elaborare a po-
liticilor de cele 
de implemen-
tare a acesto-
ra în organele 
centrale de 
specialitate ale 
administraţiei 
publice

Datele chestio-
narului / Funcţio-
narii publici din 
Aparatul Guver-
nului / AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: analiza ches-
tionarului.
Date primare: Numărul total al funcţionarilor publici 
respondenţi din AAPC (NFPT), numărul funcţionarilor 
publici care se ocupă de elaborarea politicilor (NFPE), 
numărul funcţionarilor publici care nu îmbină funcţii 
de elaborare a politicilor cu cele de implementare/re-
glementare/prestare a serviciilor (NFPI).
Date secundare: Se calculează ponderea funcţionari-
lor publici care îmbină funcţii de elaborare a politicilor 
cu cele de implementare a acestora (NFPI) către nu-
mărul funcţionarilor publici care se ocupă de elabora-
rea politicilor (NFPE): IP=NFPI/NFPE*100%

Va demonstra pon-
derea funcţionarilor 
publici care se ocu-
pă exclusiv de ela-
borarea politicilor 
în numărul total al 
funcţionarilor pub-
lici care îmbină ela-
borarea politicilor 
cu implementarea 
acestora/reglemen-
tarea/ prestarea de 
servicii

7. IP. Ponderea 
activităţilor de 
elaborare şi 
coordonare a 
politicilor în nu-
mărul total de 
activităţi rea-
lizate de func-
ţionarii publici 
din organele 
centrale de 
specialitate ale 
administraţiei 
publice

Datele obţinu-
te prin analiza 
regulamente-
lor, interviu şi 
din chestionar / 
Funcţionarii pu-
blici din AAPC/ 
Aparatul Guver-
nului

Metodele de colectare a informaţiei: analiza regu-
lamentelor, interviul, chestionar
Date primare: Numărul total de funcţii realizate de 
organele centrale de specialitate ale administraţiei pu-
blice şi numărul de funcţii ce ţin de elaborarea/coor-
donarea politicilor realizate de organele centrale de 
specialitate ale administraţiei publice 
Date secundare: Se analizează ponderea funcţiilor 
de elaborare/coordonare a politicilor în numărul total 
de funcţii reflectate în regulamentele de funcţionare 
a organelor centrale de specialitate ale administraţiei 
publice.
Totodată, se obţin rezultatele chestionării şi se anali-
zează care este ponderea activităţilor de elaborare şi 
coordonare în numărul total de activităţi în realitate, 
conform răspunsurilor funcţionarilor publici.

Nivelul de realizare 
a obiectivului „fo-
cusarea organelor 
centrale de speciali-
tate ale administra-
ţiei publice pe ela-
borarea şi coordo-
narea politicilor”.

B. DESCRIEREA INDICATORILOR 

Reorganizarea administraţiei publice centrale 
este componentul primordial al reformei admini-
straţiei publice centrale, de succesul realizării căru-
ia depind toate celelalte componente ale reformei ce 
ţin de procesul decizional, managementul resurselor 
umane, cât şi managementul finanţelor publice.

Analiza sistemului din 2005 al administraţiei 
publice centrale a demonstrat existenţa unor defi-
cienţe ce reduceau din funcţionalitatea acestuia, şi 
anume: 

• „atribuirea unor funcţii administraţiei publice 
centrale a avut, într-o anumită măsură, un ca-
racter arbitrar; 

• în cadrul AAPC unele funcţii se dublau; 
• funcţiile exercitate erau deseori improprii orga-

nului central de specialitate. Preocupările AAPC 
într-o mare măsură nu erau axate pe elaborarea 
politicilor, ci pe executarea chestiunilor ad-hoc; 

• AAPC erau responsabile atât de elaborarea poli-
ticilor în domeniu, cât şi de realizarea acestora, 
ceea ce, deseori, provoacă conflicte de interese; 

• în structura Executivului central nu exista un 
organ, o subdiviziune care s-ar ocupa de admi-
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nistraţia publică, de elaborarea şi promovarea 
politicii de cadre în serviciul public; 

• lipsa coordonării activităţilor între serviciile 
publice desconcentrate din unităţile admini-
strativ-teritoriale (sistem dezintegrat); 

• cadrul legal existent în domeniu era imperfect. 
Nu exista o definire clară a tipurilor de autori-
tăţi ale administraţiei publice centrale, a modu-
lui lor de formare, a responsabilităţilor respecti-
ve şi a raporturilor juridice dintre acestea”.1 
În vederea eliminării deficienţelor existente în 

administraţia publică, au fost formulate obiectivele 
de realizare a reformei la compartimentul reorgani-
zarea administraţiei publice centrale, şi anume: „opti-
mizarea instituţională şi funcţională a administraţiei 
publice; delimitarea funcţiilor de elaborare a politici-
lor de cele de implementare a acestora, inclusiv prin 
transmiterea funcţiilor executorii structurilor subor-
donate ministerelor; focusarea organelor centrale de 
specialitate ale administraţiei publice asupra elaboră-
rii şi coordonării strategice a politicilor sectoriale”2.

Pentru evaluarea eficienţei realizării RAPC este 
necesară studierea rezultatelor la care s-a ajuns pe 
parcursul anilor 2006-2008 şi, în special, dacă s-a re-
uşit realizarea obiectivelor propuse pentru soluţio-
narea problemelor identificate în Strategia RAPC. 
Evaluarea care se preconizează urmează să se baze-
ze pe indicatorii de rezultat, acei indicatori care vor 
demonstra eficienţa realizării RAPC, calitatea de-
ciziilor luate, impactul deciziilor luate asupra acti-
vităţii autorităţilor administraţiei publice centrale, 
cât şi identificarea obstacolelor de bază în realiza-
rea RAPC. Totodată, evaluarea compartimentului 
respectiv se bazează în mare parte pe analiza actelor 
normative în vigoare, în special a celor ce se referă la 
deciziile de reorganizare instituţională sau funcţio-
nală şi a recomandărilor analizei funcţionale.

Scopul de bază al reorganizării administraţi-
ei publice de la începutul RAPC era stabilirea unor 
principii clare de funcţionare a administraţiei exis-
tente în activitatea administraţiei publice centrale şi 
care s-ar finaliza cu nişte recomandări de organizare 
a administraţiei publice centrale, cu atribuirea clară 
a responsabilităţilor şi competenţelor, evitând ambi-
guitatea, dublarea şi suprapunerea acestora. 

În vederea evaluării şi analizei tuturor aspecte-
lor menţionate mai sus, pe lângă informaţia existen-
tă la Aparatul Guvernului (în special ce se referă la 
realizarea acţiunilor planificate), urmează a fi utili-
zaţi următorii indicatori de rezultat:

IP1 Nivelul de relevanţă a recomandărilor anali-
zei funcţionale în percepţia funcţionarilor publici

La baza tuturor acţiunilor de reorganizare în 
mod normal trebuie să se situeze o analiză amplă a 
funcţiilor pe care le îndeplinesc autorităţile care ar 

identifica toate problemele mai eficient, în vederea 
eliminării problemelor existente. Analiza funcţiona-
lă efectuată în 2005 şi în 2006 a fost o activitate de 
durată, costisitoare şi una fără precedent pentru Re-
publica Moldova. Este foarte important de analizat 
care a fost finalitatea activităţii respective, dacă reco-
mandările acestei analize într-adevăr au stat la baza 
deciziilor de reorganizare, dacă Guvernul a avut ca-
pacitatea necesară pentru examinarea tuturor reco-
mandărilor şi selectării celor aplicabile, care urmau 
să stea la baza deciziilor de reorganizare etc.

Indicatorul respectiv va demonstra cât de trans-
parentă, accesibilă şi utilă a fost analiza realizată. Va 
demonstra dacă persoanele responsabile de elabora-
rea propunerilor de reorganizare au avut în genere 
acces la recomandările analizei funcţionale şi dacă 
le-au considerat aplicabile sau nu.

IP2. Ponderea deciziilor de reorganizare a APC 
(inclusiv a optimizărilor de personal) care se bazează 
pe recomandările analizei funcţionale

Pentru a evalua cât de argumentate au fost deci-
ziile de reorganizare aprobate în 2006-2008, urmea-
ză să se analizeze la câte dintre aceste decizii, analiza 
funcţională a constituit baza analitică. 

IP3. Numărul de cazuri de dublări / suprapuneri 
/ ambiguităţi de funcţii depistate (între autorităţi şi în 
cadrul autorităţii) la analiza funcţională şi nesoluţio-
nate până la moment 

Unul din obiectivele reorganizărilor efectuate 
a fost eliminarea cazurilor de dublare / suprapune-
re de funcţii. Prin analiza tuturor actelor normative 
ce se referă la problema respectivă va fi posibil să se 
evalueze câte dintre problemele de acest fel depistate 
la analiza funcţională au fost soluţionate pe parcur-
sul a trei ani de realizare a RAPC.

IP4. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de ac-
ţiunile de reorganizare

Indicatorul respectiv va analiza care este atitu-
dinea şi percepţia funcţionarilor publici din interior 
vizavi de toate acţiunile de reorganizare efectuate pe 
parcursul anilor 2006-2008. 

IP5. Gradul de soluţionare a problemelor identi-
ficate în Strategia de reformă a administraţiei publice 
centrale 

Cu scopul de a evalua cât de eficient a fost reali-
zată RAPC, urmează să se analizeze câte dintre pro-
blemele depistate în anul 2005 au fost soluţionate în 
final. Totodată, urmează să se evalueze nivelul de so-
luţionare. Probabil că unele dintre probleme s-au so-
luţionat parţial, iar altele deloc. 

Acest grad de soluţionare a problemelor, dintr-un 
punct de vedere, demonstrează eficienţa realizării acţi-
unilor planificate, iar pe de altă parte, poate demonstra 
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şi corectitudinea formulării obiectivelor şi acţiunilor, 
care în final fie nu au dus la soluţionarea problemelor 
depistate, fie au dus la soluţionarea lor parţială. 

IP6. Gradul de delimitare a funcţiilor de elabora-
re a politicilor de funcţiile de implementare în organele 
centrale de specialitate ale administraţiei publice 

Indicatorul va permite evaluarea eficienţei ac-
ţiunilor de delimitare a funcţiilor de elaborare a po-
liticilor de funcţiile de implementare, identificarea 
conflictelor de interese în organele centrale de spe-
cialitate ale administraţiei publice. 

Analiza tuturor regulamentelor autorităţilor ad-
ministraţiei publice centrale va identifica acele auto-
rităţi în care încă mai există mix al funcţiilor de elabo-
rare a politicilor de cele de implementare a acestora. 
Totodată, chestionarea funcţionarilor publici va de-
monstra daca în realitate există şi situaţii în care func-

ţionarii publici efectuează elaborarea politicilor şi în 
acelaşi timp se ocupă şi de implementarea acestora.
Sursa de informare: Regulamentele de activitate ale autorită-

ţilor APC, chestionarul.

IP7. Ponderea activităţilor de elaborare şi coordo-
nare a politicilor în numărul total de activităţi realizate 
de funcţionarii publici din organele centrale de speciali-
tate ale administraţiei publice 

Indicatorul respectiv va identifica ponderea ac-
tivităţilor de elaborare şi coordonare a politicilor în 
numărul total de activităţi. Pe lângă rezultatele ches-
tionării funcţionarilor publici din AAPC, acest in-
dicator va putea fi comparat între DAMEP-urile din 
diferite AAPC. Această comparaţie va demonstra 
dacă în unele DAMEP-uri există anumite probleme 
de planificare a activităţilor, de management al tim-
pului, fie alt tip de probleme.

3.2. Procesul decizional
A. Tabelul indicatorilor 
B. Descrierea indicatorilor
. T  

PROCESUL DECIZIONAL

Nr. Indicator
Sursa 
de informare / 
Grup-ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

1. IP. Ponderea docu-
mentelor de politici 
ale AAPC elaborate 
conform cerinţelor 
unificate

Cancelariile din 
cadrul AAPC,
datele interviu-
rilor, chestiona-
relor 

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, ches-
tionare, analiza documentelor politice, actelor norma-
tive şi legislative
Date primare: Numărul de documente de politici ale 
AAPC în total şi numărul de documente de politici ela-
borate conform cerinţelor unificate. 
Date secundare: 
3) Fiecare AAPC calculează ponderea în procente (IPn) 
de documente de politici elaborate conform cerinţelor 
unificate în totalul documentelor de politici ca raportul 
numărului de documente elaborate conform cerinţelor 
unificate (NDCn) către numărul total de documente de 
politici (NDTn): 
 IPn=NDCn/NDTn*100.
4) Fiecare AAPC calculează
• % documentelor de politici elaborate de AAPC care 
nu includ evaluarea situaţiei curente din sector (PAsn);
• % documentelor de politici noi care nu includ evalua-
rea impactului financiar (PBn).
Formula aplicată de Grupul de lucru la calcularea IP 
din cadrul AAPC: IPn=NDRn/TNDn*100- PAsn-PBn

Calitatea docu-
mentelor de po-
litici 

2. IP. Ponderea anga-
jaţilor care au urmat 
cursuri de instruire 
privind planificarea 
strategică, numă-
rul şi durata acestor 
cursuri 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor şi rapoar-
telor/ Funcţio-
narii din Apara-
tul Guvernului
DAMEP / Ser-
viciul Perso-
nal din cadrul 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare, analiza rapoartelor cu privire la mersul RAPC.
Date primare: Numărul total de angajaţi ai AAPC şi 
numărul angajaţilor care au urmat cursuri de instruire 
privind planificarea strategică, în dependenţă de nu-
mărul şi durata cursurilor 
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea 
angajaţilor care au urmat cursuri de instruire privind 
planificarea strategică (N1) în numărul total de anga-
jaţi în cadrul AAPC (N): 
IR (%) = N1/N*100.

Capacitatea 
AAPC de a pla-
nifica strategic şi 
de a elabora do-
cumente de po-
litici calitative
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3. IP. Aplicabilitatea 
cunoştinţelor ob-
ţinute în cadrul se-
minarelor/ meselor 
rotunde, tematicii 
abordate în ce pri-
veşte majorarea ca-
pacităţilor admini-
straţiei publice cen-
trale în planificarea 
strategică

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC 
care au partici-
pat la cursurile 
de instruire pri-
vind planifica-
rea strategică

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare
Date primare: Numărul total de angajaţi care consi-
deră utile, mai puţin utile şi inutile seminarele / mesele 
rotunde, tematica abordată în ce priveşte majorarea 
capacităţilor administraţiei publice centrale în planifi-
carea strategică.
Date secundare: Grupul de lucru calculează gradul 
de utilitate a seminarelor / meselor rotunde, tema-
tica abordată în ce priveşte majorarea capacităţilor 
administraţiei publice centrale în planificarea stra-
tegică prin sumarea numărului angajaţilor care le 
consideră utile (N1) şi celor care le consideră mai 
puţin utile (N2), apreciind valoarea utilităţii ca 1 şi 
respectiv 0.5 din numărul total de angajaţi în cadrul 
AAPC (N): 
IP(%) = (N1+0.5*N2)/N*100. 

Capacitatea 
AAPC de a pla-
nifica strategic şi 
de a elabora do-
cumente de po-
litici calitative

4. IP. Gradul de coor-
donare a documen-
telor de politici cu 
DAMEP 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare
Date primare: Răspuns „Da / Nu” la întrebarea „Docu-
mentele de politici elaborate de direcţia / secţia în care 
activaţi sunt coordonate / avizate de DAMEP?”.
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea 
(IR) în procente de răspunsuri „Da” pe AAPC. IP (%) = 
N1/N*100.

Calitatea docu-
mentelor de po-
litici

5. IP. Ponderea funcţi-
onarilor publici care 
consideră sistemul 
de raportare simpli-
ficat

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare.
Date primare: Răspuns „Da / Nu” la întrebarea „Sis-
temul de raportare utilizat în prezent este simplifi-
cat în raport cu cel aplicat până la implementarea 
RAPC?”.
 Date secundare: Grupul de lucru calculează ponde-
rea (IP) în procente de răspunsuri „Da” pe AAPC. IP (%) 
= N1/N*100.

Optimizarea 
procesului deci-
zional 

6. IP. Ponderea acti-
vităţilor care cores-
pund/nu corespund 
atribuţiilor unităţii 
în timpul de lucru 
regulamentar

Datele inter-
viurilor, ches-
tionarelor / 
Funcţionarii 
din Aparatul 
Guvernului / 
DAMEP din ca-
drul AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare
Date primare: Timpul de lucru consumat pentru acti-
vităţi neplanificate în timpul zilei
Date secundare: Se calculează din timpul de lucru re-
gulamentar

Nivelul de focu-
sare pe proble-
me de elaborare 
a politicilor

7. IP. Facilitarea proce-
sului decizional prin 
aplicarea Tehnolo-
giilor Informaţionale 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC
Serviciul Per-
sonal

Metodele de colectare a informaţiei: interviuri, ches-
tionare
Date primare: Numărul total de funcţionari publici 
din cadrul AAPC şi numărul funcţionarilor publici care 
utilizează în activitatea lor tehnologiile informaţionale 
(computerul şi programele de calculator)
Date secundare: Echipa de evaluare calculează pon-
derea funcţionarilor publici care utilizează în activi-
tatea lor tehnologiile informaţionale (N1) în numărul 
total de funcţionari publici (N): IP (%) = N1/N*100

1. Capacitatea 
de utilizare a 
tehnologiilor in-
formaţionale
2. Accesul func-
ţionarilor pu-
blici la resurse 
externe (docu-
mente politice, 
acte normati-
ve şi legislati-
ve naţionale şi 
internaţionale, 
practici etc.), 
operativitatea 
schimbului de 
informaţie.
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B. D  

IP1. Ponderea documentelor de politici ale AAPC 
elaborate conform cerinţelor unificate

În scopul perfecţionării procesului decizional şi 
îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, asi-
gurării transparenţei şi procesului participativ la ela-
borarea documentelor cu conţinut strategic, Guver-
nul a aprobat regulile de elaborare şi cerinţele unifi-
cate faţă de documentele de politici. 

Prin utilizarea chestionarului / interviului cu 
funcţionarii publici responsabili pentru analiza do-
cumentelor de politici sectoriale, Grupul de experţi 
va identifica calitativ procentul noilor documente de 
politici elaborate în conformitate cu cerinţele unifi-
cate. Acest procentaj va fi doar indicativ (şi într-o 
oarecare măsură subiectiv), însă va ajuta la evaluarea 
calităţii procesului.

IP2. Ponderea angajaţilor care au urmat cursuri 
de instruire privind planificarea strategică, nu mărul şi 
durata acestor cursuri 

Unul din obiectivele RAPC este creşterea capa-
cităţii funcţionarilor publici în domeniul planificării 
strategice şi pregătirii propunerilor pentru a fi înain-
tate Guvernului spre examinare. Insuficienţa perso-
nalului calificat în ministere la capitolul analiza po-
liticilor şi planificarea strategică constituia una din 
problemele majore care urma a fi soluţionată. Prin 
crearea unor subdiviziuni structurale specializate 
(DAMEP) s-a creat premisa consolidării capacităţii 
AAPC în domeniul analizei, monitorizării şi evaluă-
rii politicilor. Misiunea acestor subdiviziuni este de 
a contribui la sporirea calităţii documentelor de po-
litici elaborate de AAPC prin asigurarea coordonă-
rii proiectelor de documente de politici cu priorită-
ţile deja stabilite la nivel naţional, cu procesul bu-
getar, prin evaluarea impactului politicilor elaborate 
şi identificarea rezultatelor scontate. Deoarece acest 
mecanism este unul nou pentru activitatea AAPC 
din Moldova şi prezintă implicaţii directe asupra ca-
lităţii documentelor de politici elaborate de AAPC, 
sporirea capacităţii funcţionarilor publici a devenit 
o sarcină a Guvernului, care s-a realizat inclusiv prin 
intermediul cursurilor de instruire axate pe tematici 
specifice. 

Astfel, evaluarea ponderii angajaţilor care 
au urmat cursuri de instruire privind planifica-
rea strategică va permite identificarea capacităţii 
AAPC privind planificarea strategică, calitatea re-
surselor umane, precum şi determinarea impac-
tului DAMEP asupra eficienţei activităţii AAPC şi 
asupra documentelor de politici elaborate de au-
toritate.

IP3. Aplicabilitatea cunoştinţelor obţinute în ca-
drul seminarelor / meselor rotunde, tematicii abordate 
în ce priveşte sporirea capacităţilor administraţiei pu-
blice centrale în planificarea strategică

Acest indicator va permite analiza percepţiei 
personale a funcţionarilor publici privind utilitatea, 
aplicabilitatea şi coerenţa seminarelor / meselor ro-
tunde, tematicii abordate în ce priveşte majorarea 
capacităţilor administraţiei publice centrale în pla-
nificarea strategică. Rezultatele obţinute vor permite 
orientarea (determinarea domeniilor prioritare pen-
tru instruire) autorităţii responsabile de instruirea 
funcţionarilor publici, planificarea bugetară cores-
punzătoare, precum şi identificarea capacităţii actu-
ale a AAPC de a identifica corect procesul politicilor 
publice şi etapele aferente. 

IP4. Gradul de coordonare a documentelor de po-
litici cu DAMEP

Ţinând cont de rolul DAMEP în sporirea calită-
ţii documentelor de politici elaborate de AAPC prin 
asigurarea coordonării proiectelor de documente de 
politici cu priorităţile deja stabilite la nivel naţional, 
cu procesul bugetar, prezintă importanţă evaluarea 
de facto a impactului acestei unităţi structurale asu-
pra eficienţei activităţii AAPC în general şi asupra 
calităţii documentelor de politici elaborate de auto-
ritate în special. Acest lucru va fi posibil prin evalua-
rea gradului de cooperare a DAMEP cu celelalte di-
recţii / secţii din cadrul AAPC implicate în procesul 
de elaborare a politicilor sectoriale, precum şi prin 
aplicarea chestionarului şi interviului ca metode de 
colectare a datelor.

IP5. Ponderea funcţionarilor publici care conside-
ră sistemul de raportare simplificat

Strategia de reformă a administraţiei publice 
centrale în Republica Moldova a identificat drept im-
perfect sistemul de raportare utilizat de către AAPC. 
S-a menţionat că perioadele de raportare au terme-
ne restrânse, metodele de evaluare nu sunt standar-
dizate, iar cerinţele de raportare necesită mult timp. 
În acest context, luând în consideraţie acţiunile Gu-
vernului întreprinse în perioada 2006-2008 privind 
simplificarea sistemului de raportare, prezintă im-
portanţă evaluarea rezultatelor obţinute de AAPC, 
precum şi percepţia personală a funcţionarilor pu-
blici privind gradul de aplicabilitate şi utilitate a sis-
temului utilizat în prezent.

IP6. Ponderea activităţilor care corespund / nu co-
respund atribuţiilor unităţii în timpul de lucru regula-
mentar 

Fiind la începutul activităţii, unităţile foarte des 
sunt implicate în rezolvarea problemelor operative 
ale APC, îndeplinirea funcţiilor care nu corespund 
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profilului subdiviziunii. Indicatorul va reflecta orga-
nizarea activităţii şi repartizarea timpului de lucru în 
cadrul unităţii. 

IP7. Facilitarea procesului decizional prin aplica-
rea Tehnologiilor Informaţionale 

Achiziţionarea şi instalarea echipamentului şi 
implementarea programelor necesare, precum şi in-
struirea personalului în utilizarea echipamentului şi 
sistemelor informaţionale constituie una din acţiu-
nile prioritare ale Strategiei. Optimizarea procesului 

decizional implică dezvoltarea capacităţii informaţi-
onale a AAPC. Evaluarea utilizării sistemului infor-
maţional unic de evidenţă şi circulaţie a documen-
telor între autorităţile administraţiei publice centra-
le, a dotării funcţionarilor publici cu calculatoare cu 
acces la reţeaua Internet prezintă importanţă pentru 
identificarea:
� gradului de realizare a obiectivelor RAPC;
� gradului de simplificare a procesului de schimb 

de informaţie (intern / extern), evidenţă şi pro-
cesare a datelor. 

3.3. Managementul resurselor umane

A. Tabelul indicatorilor 
B. Descrierea indicatorilor
A. T  

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grupul-ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note /
Comentarii

1. IP. Calitatea 
actelor nor-
mative în 
vigoare ce 
reglementea-
ză domeniul 
MRU

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi inter-
vievării funcţionarilor din 
cadrul DRU a APC.
Actele normative în vi-
goare.

Metodele de colectare a informaţiei: chestiona-
rul, interviul, analiza documentelor. 
Date primare: Numărul total de respondenţi care 
apreciază ca fiind calitative actele normative în vi-
goare ce reglementează domeniul MRU.
Date secundare: Evaluarea calităţii actelor nor-
mative în domeniul MRU elaborate de către DPC şi 
utilizate de către DRU din cadrul APC.

Va demonstra 
eficacitatea ac-
tivităţii DPC şi a 
SRU în procesul 
de optimizare a 
funcţiei publice 

2. IP. Nivelul 
de partici-
pare a Servi-
ciului Resurse 
Umane din 
cadrul AAPC 
la procesul 
de planifica-
re strategică 
a activităţii 
acesteia

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.
 Actele normative care re-
flectă organizarea şi regle-
mentarea activităţii Servi-
ciului Resurse Umane din 
cadrul AAPC.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza rapoartelor analitice
Date primare: Rapoarte analitice cu privire la or-
ganizarea serviciului Resurse Umane din cadrul 
APC în care se estimează gradul de implicare a 
DRU în elaborarea planului strategic general al 
APC 
Date secundare: opinia şi viziunea funcţionarilor 
din cadrul DRU cu privire la implicarea şi integra-
rea serviciului în planul strategic general al APC. 

3. IP. Gradul de 
pregătire a 
funcţionari-
lor publici din 
DRU în im-
plementarea 
procedurilor 
moderne de 
lucru cu per-
sonalul

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.
Ghiduri şi îndrumare în 
domeniul procedurilor 
moderne de lucru cu per-
sonalul.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza documentelor
Date primare: Ponderea funcţionarilor din cadrul 
SRU care cunosc procedurile moderne de lucru cu 
personalul
Date secundare: Evaluarea numărului şi calităţii 
materialelor elaborate, care reflectă procedurile 
moderne de lucru cu personalul, noile prevederi 
ale legislaţiei în vigoare.

Va demonstra 
nivelul de in-
formare a func-
ţionarilor din 
cadrul DRU cu 
privire la noile 
iniţiative legisla-
tive şi moderni-
zarea lucrului cu 
personalul

4. IP. Nivelul de 
satisfacţie a 
funcţionari-
lor publici de 
activitatea pe 
care o desfă-
şoară 

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi inter-
vievării funcţionarilor.
Rapoartele analitice, care 
reflectă stabilitatea cadre-
lor şi fluxul de angajaţi în 
cadrul APC.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza rapoartelor analitice 
Date primare: rapoarte analitice cu privire la flu-
xul de angajaţi în cadrul APC (din rapoartele de 
activitate anuale, trimestriale)
Date secundare: Rezultatele evaluării nivelului de 
satisfacţie a funcţionarilor de activitatea pe care 
o desfăşoară. Datele obţinute vor fi comparate cu 
alte studii existente, pentru a determina evoluţia 
progresului. 

Va furniza infor-
maţie cu privire 
la stabilitatea 
cadrelor şi fluxul 
de angajaţi în 
cadrul APC 
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5. IP. Ponderea 
funcţiona-
rilor publici 
angajaţi prin 
competi-
ţie deschisă 
în perioada 
2006-2008 

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.
Rapoartele analitice, care 
reflectă procesul de anga-
jare a funcţionarilor pu-
blici.

Metodele de colectare a informaţiei: chestiona-
rul, interviul, analiza rapoartelor analitice 

Date primare: Numărul (din total) de funcţionari 
publici angajaţi prin competiţie deschisă. 

Date secundare: 1) Fiecare AAPC calculează pro-
centul de funcţionari publici angajaţi prin compe-
tiţie deschisă: 

IR5n (%) = NACn/NATn*100, 

Unde: IP5n – procentul de funcţionari publici anga-
jaţi prin concurs deschis în AAPC „n”, NACn – numărul 
total de funcţionari publici angajaţi prin concurs des-
chis, NATn – numărul total de angajaţi în AAPC cu nu-
mărul de ordine „n”- numărul de ordine al AAPC. 

2) Se va calcula numărul total de funcţionari pub-
lici, inclusiv angajaţi prin competiţie deschisă; pro-
centul de funcţionari publici angajaţi în total prin 
competiţie deschisă în perioada de raportare: 

IR5 (%) = ΣNACn/ΣNATn*100, 

unde: IP5 – procentul de angajaţi publici func-
ţionari în total prin concurs deschis în APC; NAC 
– numărul total de funcţionari publici angajaţi prin 
concurs deschis în total în AAPC; NAT – numărul 
total de angajaţi în total pe AAPC.

Va arăta gradul 
de utilizare a 
concursului pu-
blic pentru su-
plinirea funcţii-
lor vacante.

 Informaţia acu-
mulată ar reflec-
ta situaţia reală 
în domeniul an-
gajării funcţio-
narilor publici

6. IP. Relevanţa 
instruirilor or-
ganizate pen-
tru funcţiona-
rii publici 

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.
Programele analitice.
Planurile de instruire.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza programelor şi planurilor de in-
struire 

Date primare: tematica instruirilor propuse actu-
almente de către AAPP în conformitate cu coman-
da de stat şi alte programe/proiecte.

Date secundare: opinia funcţionarilor publici cu 
privire la tematica propusă actualmente de AAPP 
şi relevanţa lor pentru activitatea pe care o efectu-
ează în cadrul APC 

Se va evalua 
relevanţa sub-
iectelor propuse 
actualmente şi 
se vor identifi-
ca necesităţile 
reale 

7. IP. Calitatea 
organizării 
sistemului 
de instruire 
continuă a 
funcţionarilor 
publici

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.
Programele analitice.
Planurile de instruire.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza programelor şi planurilor de in-
struire 

Date primare: Ponderea funcţionarilor care au 
beneficiat de instruiri din numărul total de funcţio-
nari, categoriile de funcţionari care au beneficiat 
de instruire 

Date secundare: Numărul funcţionarilor care au 
avut posibilitatea să aleagă subiectul instruirii şi să 
aleagă perioada pentru instruire 

Va arăta nivelul 
de organizare 
a sistemului de 
instruire conti-
nuă, planificarea 
instruirilor, ca-
racterul perfec-
ţionărilor orga-
nizate 

8. IP. Gradul de 
motivare (fi-
nanciară şi 
non-financia-
ră) a funcţio-
narilor publici 

Informaţia acumulată în 
urma chestionării şi in-
tervievării funcţionarilor 
publici.

Metode de colectare a informaţiei: chestionar, 
interviul, analiza documentaţiei 

Date primare: nivelul de motivare a funcţionarilor 
publici şi prezenţa posibilităţii de avansare profe-
sională în cadrul APC. 

Va furniza in-
formaţie des-
pre posibilităţile 
funcţionarilor 
de a face ca-
rieră.
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B. D  

Managementul resurselor umane este o parte 
componentă importantă a RAPC. În cadrul realiză-
rii Strategiei au fost deja efectuate un şir de activităţi 
pentru optimizarea Serviciului resurselor umane.3

Analiza sistemului din 20054 al administraţiei 
publice centrale a demonstrat existenţa unor factori 
care afectează procesul de democratizare şi consoli-
dare a serviciului public din Republica Moldova şi a 
evidenţiat următoarele probleme în sistemul de ges-
tionare a resurselor umane5: 
• Serviciul resurse umane nu este organizat la ni-

velul cuvenit;
• Starea de instabilitate în funcţie a funcţionarilor 

publici persistă; 
• Sistemul existent de recrutare şi selectare nu asi-

gură pe deplin realizarea dreptului cetăţenilor la 
ocuparea funcţiilor publice; 

• Evaluarea activităţii funcţionarilor publici nu 
contribuie la evaluarea la timp a performanţelor 
funcţionarilor publici; 

• Instruirea continuă a funcţionarilor publici are 
un caracter ocazional;

• Posibilităţile funcţionarilor publici de a face ca-
rieră sunt reduse;

• Nici până în prezent nu a fost elaborat şi aprobat 
sistemul informaţional de gestionare a resurse-
lor umane. 
Obiectivele principale ale Strategiei în domeni-

ul managementului resurselor umane sunt:
• Optimizarea managementului funcţiei publice 

şi al funcţionarilor publici;
• Îmbunătăţirea procedurilor existente privind 

managementul resurselor umane;
• Formarea unui corp de funcţionari publici pro-

fesionişti;
• Perfecţionarea sistemului de motivare (financi-

ară şi non-financiară) a funcţionarilor publici.
În contextul analizei actuale au fost identificaţi 

următorii Indicatori de Rezultat: 

IP1. Calitatea documentelor de politici în vigoa-
re ce reglementează domeniul MRU elaborate de către 
DPC din cadrul Aparatului Guvernului din momentul 
creării şi gradul de aplicabilitate a lor 

În vederea realizării obiectivelor Strategiei, 
structura la nivel central creată pentru optimizarea 
serviciului public are responsabilităţi de elaborare 
şi promovare a politicilor şi strategiilor în domeni-
ul managementului resurselor umane, de elaborare 
a regulamentelor şi ghidurilor privind practicile de 
personal. Se preconizează o analiză a documentelor 
elaborate de către Direcţia Politică de Cadre (numă-
rul lor cantitativ) din cadrul Aparatului Guvernului 
din momentul creării şi, prin urmare, se va demon-

stra eficacitatea activităţii DPC în procesul de opti-
mizare a funcţiei publice.

IP2. Nivelul de participare a Serviciului Resur-
se Umane din cadrul AAPC la procesul de planificare 
strategică a acesteia prin prisma evaluării organizării 
acestui serviciu în fiecare AAPC

Va arăta calitatea şi gradul de integrare a func-
ţiilor de gestionare a resurselor umane în planul de 
dezvoltare instituţională a instituţiilor respective, 
precum şi cum este implicat personalul din cadrul 
DRU în elaborarea şi coordonarea documentelor de 
politici ale APC. De asemenea, va elucida gradul de 
credibilitate a funcţionarilor pentru actualul sistem. 

IP3. Gradul de pregătire a funcţionarilor publici 
din DRU în implementarea procedurilor moderne de 
lucru cu personalul

Va demonstra nivelul de informare a funcţiona-
rilor din cadrul DRU cu privire la noile iniţiative le-
gislative şi modernizarea lucrului cu personalul.

IP4. Nivelul de satisfacţie a funcţionarilor publici 
de activitatea pe care o desfăşoară

Va analiza nivelul de satisfacţie a funcţionarilor 
publici de activitatea lor, climatul general din colec-
tiv, va furniza informaţie cu privire la stabilitatea ca-
drelor şi fluxul de angajaţi în cadrul APC.

IP5. Ponderea funcţionarilor publici angajaţi prin 
concurs în anii 2006-2008

Va arăta gradul de utilizare a concursului pu-
blic pentru suplinirea funcţiilor vacante, numărul de 
funcţionari publici angajaţi prin concurs, numărul 
de persoane angajate fără concurs şi numărul per-
soanelor recrutate prin numire. Datele vor fi compa-
rate cu datele din 2006.

IP6. Relevanţa instruirilor organizate pentru func-
ţionarii publici 

Luând în consideraţie planul Guvernului de 
a oferi cursuri de instruire în cadrul AAPP pentru 
funcţionarii publici şi datele cu privire la numărul 
cursurilor, se va evalua relevanţa subiectelor propuse 
pentru cursuri şi se vor identifica necesităţile reale.

IP7. Calitatea organizării sistemului de instruire 
continuă a funcţionarilor publici

Va arăta nivelul de organizare a sistemului de in-
struire continuă, planificarea instruirilor, caracterul 
perfecţionărilor organizate.

IP8. Gradul de motivare (financiară şi non-finan-
ciară) a funcţionarilor publici

Va furniza informaţie despre posibilităţile redu-
se ale funcţionarilor de a face carieră, ineficienţa sis-
temului de motivare a funcţionarilor publici. 
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3.4. Managementul finanţelor publice

A. Tabelul indicatorilor 
B. Descrierea indicatorilor
A. T  

MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. Indicator
Sursa 
de informare 
/ Grupul-ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

1. IP. Numărul de 
rapoarte anuale 
ce conţin indica-
tori de eficienţă 
a utilizării resur-
selor financiare

Rezultatele interviurilor, 
Analiza datelor colecta-
te /
Funcţionari publici im-
plicaţi în elaborarea ra-
poartelor anuale despre 
realizarea obiectivelor 
programelor

Metode de colectare a informaţiei: interviul, 
analiza documentelor
Date primare: Numărul total de rapoarte anuale 
şi numărul de rapoarte care conţin indicatori de 
eficienţă a utilizării resurselor financiare
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea (IP) rapoartelor anuale ce conţin indi-
catori (NRI) în totalul rapoartelor (NTR) elaborate: 
IP 2 (%) = NRI/NTR*100%

Identificarea gra-
dului de utilizare 
a indicatorilor de 
eficienţă în ela-
borarea rapoarte-
lor anuale despre 
realizarea obiec-
tivelor programe-
lor sectoriale

2. IP. Adoptarea 
cadrului regula-
tor privind intro-
ducerea necesi-
tăţii prezentării 
în rapoartele 
anuale a indi-
catorilor de efi-
cienţă şi a unei 
metodologii de 
analiză a aces-
tora

Rezultatele interviurilor, 
Analiza datelor colectate 
/ Funcţionari publici im-
plicaţi în evaluarea ra-
poartelor anuale despre 
realizarea obiectivelor 
programelor sectoriale şi 
eficienţa utilizării resur-
selor financiare;
funcţionari publici impli-
caţi în elaborarea noilor 
politici, pregătirea acte-
lor normative şi monito-
rizarea acestora

Metode de colectare a informaţiei: interviul, 
analiza documentelor.
Date primare:. Acte normative privind introdu-
cerea necesităţii prezentării rapoartelor anuale, 
indicatorilor de eficienţă privind modalităţile şi 
instrumentele de analiză a acestora.
Date secundare: Grupul de lucru analizează in-
formaţia acumulată în urma interviurilor, studie-
rii datelor primare.

Identificarea me-
canismelor de 
analiză a eficien-
ţei utilizării resur-
selor financiare.
Identificarea me-
canismelor de 
prezentare a ra-
poartelor anuale.

3. IP. Nivelul de 
implementa-
re a sistemului 
de evaluare a 
performanţelor 
administraţiei 
publice centrale 
în raport cu mă-
rimea resurselor 
financiare alo-
cate

Rezultatele chestionării, 
interviurilor calitative, 
analiza datelor / 
Personalul DAMEP

Metode de colectare a informaţiei: chestiona-
rul, interviul, analiza documentelor
Date primare: Răspuns „Da / Nu / Nu ştiu” la în-
trebarea „Utilizaţi un sistem de evaluare a perfor-
manţelor în raport cu mărimea resurselor finan-
ciare alocate?”
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea (IP) în procente de răspunsuri „Da” pe 
AAPC chestionate.
IP 9 (%) = N1/N*100%

Se va estima la 
ce etapă se află 
implementarea 
sistemului de 
evaluare a per-
formanţelor (eta-
pa de elaborare, 
etapa de testare 
sau implemen-
tare)

4. IP. Acţiuni reali-
zate de creşte-
re a capacităţii 
subdiviziunilor 
cu atribuţii de 
planificare stra-
tegică şi buge-
tară, precum şi 
gradul de efici-
enţă a acestora

Rezultatele chestionării, 
interviurilor, analiza da-
telor, testelor de capaci-
tate / 
Personalul DAMEP, Func-
ţionari responsabili de 
planificarea bugetară, 
Personalul Direcţiilor RU, 
Conducerea AAPC

Metode de colectare a informaţiei: chestiona-
rul, interviul, analiza documentelor
Date primare: 
- Volumul acţiunilor de creştere a capacităţilor 
subdiviziunilor cu atribuţii de planificare strate-
gică şi bugetară 
- Gradul de eficienţă a acestora
- Numărul total de angajaţi ai AAPC care se ocu-
pă de politici şi numărul angajaţilor care au ur-
mat cursuri de instruire privind planificarea stra-
tegică şi planificarea bugetară.
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea angajaţilor care au urmat cursuri de in-
struire privind planificarea strategică şi planifica-
rea bugetară (N1) în numărul total de angajaţi în 
cadrul AAPC care se ocupă de politici (N): 
IP (%) = N1/N*100; 
Grupul de lucru analizează informaţia acumulată 
în urma interviurilor, studierii datelor primare.

Capacitatea 
AAPC de a pla-
nifica strategic şi 
de a elabora do-
cumente de poli-
tici calitative
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5. IP. Gradul de efi-
cienţă a cadru-
lui instituţional 
de coordonare 
a politicilor cu 
procesul de pla-
nificare buge-
tară. 

Rezultatele interviurilor 
calitative, chestionării, 
analizei înregistrărilor 
realizate /
Funcţionarii publici im-
plicaţi în elaborarea SND 
şi CCTM, experţi în poli-
tici publice.

Metode de colectare a informaţiei: chestio-
narul, interviul, analiza documentelor, obser-
varea.
Date primare: Numărul total de participanţi care 
consideră eficiente cadrul instituţional de coor-
donare a politicilor cu procesul de planificare 
bugetară, mai puţin eficiente şi ineficiente şedin-
ţele, tematica abordată etc.
Date secundare: Grupul de lucru calculează gra-
dul de eficienţă a activităţii cadrului instituţional 
(IP) în ce priveşte coordonarea politicilor cu pro-
cesul bugetar prin sumarea numărului partici-
panţilor care le consideră eficiente (N1) şi celor 
care le consideră mai puţin eficiente (N2), apre-
ciind valoarea eficienţei ca 1 şi respectiv 0.5 din 
numărul total de participanţi în cadrul şedinţelor 
de coordonare (N): 
IP 10(%) = (N1+0.5*N2)/N*100%. 

Examinarea 
punctelor de 
tangenţă cu 
compartimentul 
„Procesul de lua-
re a deciziilor”.

6. IP. Gradul de 
acoperire fi-
nanciară a do-
cumentelor de 
politici şi actelor 
legislative noi.

Documentele care pro-
pun noi politici, pro-
puneri legislative, care 
necesită cheltuieli bu-
getare, documentele lor 
de însoţire, planuri de 
dezvoltare instituţională 
/ Funcţionarii publici im-
plicaţi în elaborarea noi-
lor politici şi pregătirea 
actelor normative

Metode de colectare a informaţiei: interviul, 
analiza documentelor, observarea.
Date primare: Numărul actelor normative cu 
acoperire financiară şi numărul total de acte nor-
mative aprobate. Volumul finanţării alocate şi 
costul total pentru implementarea actelor nor-
mative şi de politici aprobate. 
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea (IP) actelor normative şi de politici 
aprobate cu acoperire financiară (NAF) în totalul 
actelor normative (NTA) aprobate: 
IP 11.1 (%) = NAF/NTA*100%
Grupul de lucru calculează, de asemenea, pon-
derea (IP) finanţării alocate pentru implemen-
tarea actelor normative şi de politici aprobate 
(VFA) în costul total necesar pentru implemen-
tarea actelor normative şi de politici aprobate 
(CTN): 
IP 11.2 (%) = VFA/CTN*100%

Identificarea uti-
lităţii aprobării 
noilor politici şi 
acte normative 
cu capacităţile 
de finanţare a 
implementării 
prevederilor lor.

7. IP. Gradul de 
examinare a re-
stricţiilor buge-
tare în procesul 
de luare a deci-
ziilor

Reglementări şi procedu-
ri cu privire la pregătirea 
documentelor în proce-
sul de luare a deciziilor, 
rezultatele interviurilor / 
Funcţionarii publici im-
plicaţi în elaborarea noi-
lor politici şi pregătirea 
actelor normative

Metode de colectare a informaţiei: interviul, 
analiza documentelor, observarea
Date primare: Numărul actelor normative faţă 
de care s-au aplicat restricţii financiare şi numă-
rul total de acte normative şi politici aprobate.
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea (IP) actelor normative şi de poli tici 
aprobate faţă de care s-au aplicat proceduri 
codificate şi standarde de restricţii financiare 
(NAPA) în totalul actelor normative (NTA) apro-
bate: 
IP 12 (%) = NAPA/NTA*100%

Stabilirea gra-
dului de luare în 
consideraţie a 
restricţiilor finan-
ciare în procesul 
de aprobare a 
actelor normati-
ve şi de politici

8. IP. Ponderea 
fondurilor pu-
blice alocate 
pentru bugetele 
bazate pe pro-
grame

Legea bugetului de stat, 
Hotărârile Guvernului cu 
privire la distribuirea de 
fonduri bugetare, decizii-
le aprobate de ministere 
cu privire la distribuirea 
de fonduri bugetare / 
Funcţionarii publici im-
plicaţi în procesul de 
elaborare şi executare a 
bugetului

Metode de colectare a informaţiei: analiza do-
cumentelor, observarea
Date primare: Volumul finanţării alocat pentru 
bugetele bazate pe programe şi volumul total al 
cheltuielilor bugetului de stat
Date secundare: Grupul de lucru calculează 
ponderea (IP) fondurilor publice alocate pentru 
bugetele bazate pe programe (FPAP) în volumul 
total al cheltuielilor bugetului de stat (VTBS): 
IP 13 (%) = FPAP/VTBS*100%

Determinarea 
creşterii fondu-
rilor publice alo-
cate pentru bu-
getele bazate pe 
programe
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B. DESCRIEREA INDICATORILOR 
IP1. Numărul de rapoarte ce conţin indicatori de 

eficienţă a utilizării resurselor financiare

Scop: Stabilirea gradului de implementare a in-
dicatorilor de eficienţă în rapoartele anuale privind 
realizarea obiectivelor programelor sectoriale.

Descriere: Acest indicator va prezenta informa-
ţia privind utilizarea sau nu a indicatorilor de efici-
enţă în procesul de elaborare a rapoartelor anuale. 

IP2. Adoptarea cadrului regulator privind intro-
ducerea necesităţii prezentării rapoartelor anuale, in-
dicatorilor de eficienţă şi a unei metodologii de analiză 
a acestora

Scop: Evaluarea existenţei unui cadru regulator 
pentru implementarea instrumentului de raporta-
re anuală asupra realizării obiectivelor programelor 
sectoriale, indicatorilor de eficienţă, precum şi o me-
todologie adecvată de analiză a acestor indicatori.

Descriere: În condiţiile de implementare a unor 
modele noi de instrumente de analiză a planificării 
şi utilizării resurselor financiar-bugetare este impe-
rativă existenţa unor metodologii, ghiduri, instruc-
ţiuni de lucru pentru această activitate. Acest indi-
cator va ajuta la identificarea nivelului (gradului) de 
implementare a întregii acţiuni sau la identificarea 
motivelor, în caz de implementare parţială.

IP3. Nivelul de implementare a sistemului de eva-
luare a performanţelor administraţiei publice centrale 
în raport cu mărimea resurselor financiare alocate

Scop: Stabilirea nivelului la care se află imple-
mentarea sistemului de evaluare a performanţelor.

Descriere: Acest indicator va permite să se iden-
tifice dacă este sau nu elaborat şi aplicat un sistem 
de evaluare a performanţelor administraţiei publice 
centrale în raport cu mărimea resurselor financiare 
alocate. Datele studiilor realizate atestă că a fost ela-
borat conceptul unui astfel de sistem. Prin acest in-
dicator se va stabili la ce etapă concretă se află siste-
mul dat: la etapa de elaborare, la etapa de verificare 
şi testare sau la etapa de implementare.

IP4. Acţiuni realizate de creştere a capacităţii sub-
diviziunilor cu atribuţii de planificare strategică şi bu-
getară, precum şi gradul de eficienţă a acestora

Scop: Identificarea acţiunilor de creştere a ca-
pacităţii, realizate de către funcţionarii publici res-
ponsabili de activitatea subdiviziunilor cu atribuţii 
de planificare strategică şi bugetară.

Descriere: Acest indicator are menirea de a 
identifica existenţa unor măsuri de sporire a capa-
cităţii în domeniul planificării strategice şi bugetare 

cum ar fi creşterea nivelului de cunoştinţe în dome-
niu prin intermediul cursurilor de instruire, confe-
rinţelor în domeniu, schimbului interministerial, in-
terstatal de experienţă, precum şi gradului de efici-
enţă a acestora. 

IP5. Gradul de eficienţă a cadrului instituţional de 
coordonare a politicilor cu procesul de planificare bu-
getară 

Scop: Evaluarea percepţiei personale a funcţio-
narilor publici privind eficienţa activităţii cadrului 
instituţional de coordonare a politicilor cu procesul 
de planificare bugetară. 

Descriere: În cele mai multe din ţările dezvol-
tate există un cadru instituţional, în afara instituţii-
lor principale cum ar fi Guvernul sau Parlamentul, 
unde toate aspectele ce ţin de coordonarea politici-
lor publice şi aspectele lor financiare pot fi discuta-
te. În Republica Moldova, procesul de elaborare şi 
coordonare a Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi 
Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu reprezintă 
un proces în care analiza acestui indicator ar trebui 
să fie realizată. În cazul acestui indicator, preocupa-
rea de bază va fi de a înţelege şi a evalua cum are 
loc concret coordonarea politicilor publice şi a chel-
tuielilor relevante. Acest indicator va permite anali-
za percepţiei personale a participanţilor la şedinţele 
Comitetul Interministerial responsabil de coordo-
narea procesului de elaborare, implementare, moni-
torizare şi evaluare a Strategiei Naţionale de Dezvol-
tare privind utilitatea, aplicabilitatea şi eficienţa acti-
vităţii lui. Rezultatele obţinute vor permite elabora-
rea recomandărilor privind activitatea unor astfel de 
instrumente. 

IP6. Gradul de acoperire financiară a documen-
telor de politici şi actelor legislative noi aprobate în pe-
rioada 2006-2008

Scop: Evaluarea gradului de acoperire financia-
ră pentru politicile şi actele normative aprobate.

Descriere: Prin acest indicator vor fi evaluate 
proiecţiile financiare anexate propunerilor de poli-
tici şi acte legislative noi. O aplicare mai avansată a 
acestui indicator va necesita definirea criteriilor de 
evaluare, dacă planificarea resurselor financiare este 
adecvată. Se va estima ponderea documentelor din 
fiecare tip în cazul cărora planificarea bugetară este 
în mod explicit încorporată / ataşată (pentru o anu-
mită perioadă de timp) în totalul actelor normative 
aprobate. De asemenea, se va calcula ponderea fi-
nanţării alocate pentru implementarea actelor nor-
mative şi de politici aprobate în costul total necesar 
pentru implementarea actelor normative şi de poli-
tici aprobate. 
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IP7. Examinarea restricţiilor bugetare în procesul 
de luare a deciziilor

Scop: Evaluarea gradului de luare în consideraţie a 
restricţiilor bugetare în procesul de luare a deciziilor.

Descriere: Acest indicator este unul de proces, 
care va estima dacă restricţiile bugetare sunt încor-
porate formal şi real în procesul de luare a deciziilor. 
Evaluarea se va concentra pe analiza „procedurilor 
codificate şi standardelor existente care ghidează mi-
nisterele în procesul de pregătire a materialelor pre-
zentate ulterior factorilor de decizie ce le-ar oferi op-
ţiuni realiste şi simple de a se pronunţa asupra politi-
cilor fiscale şi estima impactul acestor opţiuni”. Se va 
evalua în mod deosebit dacă restricţiile bugetare sunt 
luate în consideraţie într-un mod oficial, sub forma 
unui set de proceduri scrise şi dacă aceste procedu-
ri sunt respectate. Se va examina, de asemenea, pla-
nificarea sectorială a cheltuielilor bugetare pe diferite 
programe, pentru a evalua dacă şi / sau cum sunt le-
gate aceste documente de priorităţile politice şi dacă 
acţiunile prevăzute şi costurile lor sunt proiectate şi în 
ce mod anume în diferite surse de finanţare (bugetul 
de stat, fondurile speciale, granturi, alte venituri).

IP 8. Ponderea fondurilor publice alocate bugetelor 
bazate pe programe

Scop: Determinarea proporţiei creşterii fondu-
rilor publice alocate (în totalul cheltuielilor publice 
sau al unui sector separat) pentru politici specifice 
bazate pe programe legate de buget. 

Descriere: Acest indicator se referă la modul în 
care sunt distribuite fondurile pentru politici bazate 
pe programe legate de bugete. Valoarea-ţintă ce va 
fi identificată va solicita analiza structurii bugetului 
şi a execuţiei bugetului. În cazul în care proporţia 
va indica o valoare mică, evaluarea mărimii creşterii 
fondurilor alocate pe programele bazate pe bugete 
va servi drept ţintă temporară. 

Note
1 Strategia de reformă a administraţiei publice centrale din 

Republica Moldova pentru anii 2006-2008.
2 Ibidem.
3 Raportul Guvernului cu privire la implementarea Strate-

giei APC din 2008.
4 Strategia de reformă ……………….. 2006-2008.
5 Raportul cu privire la strategia RAPC.
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ANEXE

Anexa 1. Chestionar. Evaluarea rezultatelor reformei APC

Obiectivul chestionarului este de a evalua rezultatele reformei APC, în conformitate cu obiectivele sta-
bilite prin HG 1402 

CONFIDENŢIALITATEA ESTE RESPECTATĂ ATÂT LA ETAPA DE COMPLETARE, CÂT ŞI DE 
PRELUCRARE A DATELOR. NU ESTE NEVOIE SĂ INDICAŢI NUMELE DVS
Datele de ordin personal, solicitate mai jos, sunt necesare doar în scop de analiză şi identificare a perceperii problematicii 
în cauză de către funcţionarii publici de diferite categorii de vârstă, salarizare etc.

Vă mulţumim anticipat pentru contribuţia Dvs. 

A. I   
1) Sexul:  - Feminin   - Masculin

2) Vârsta:
  sub 30 de ani  
  31-50 de ani  
  peste 50 de ani

3) Stagiul Dvs. de muncă în AAPC, total ani 
lucraţi:

  sub 5 ani
  6-14 ani
  15 ani şi mai mult

4) Categoria Dvs. de salarizare:   mai înaltă decât 18    mai joasă decât 18

5) Ce studii aveţi?

 - Medii speciale (Colegiu )    
 - Superioare (Universităţi)   
 - Masterat 
 - Doctorat   
 - Alte  �............................................................

6) Aveţi funcţionari publici în subordine?   Nu      Da 
Daca da, câte persoane? � .......................funcţionari.

7) Estimaţi conform fişei de post funcţiile pos-
tului DVS (în %):

a. Elaborarea politicilor  _______%
b. Coordonare, monitorizare _______%
c. Regulamentare  _______%
d. Susţinere/suport  _______%
e. Prestarea serviciilor  _______%

Specificarea categoriilor de funcţii:

Categoria (tipul) funcţiei Exemple de funcţiei

Elaborarea politicilor • Elaborarea documentelor de politici;
• Planificarea strategică şi elaborarea bugetului;
• Elaborarea cadrului legal;
• Elaborarea criteriilor de performanţă;
• Definirea standardelor minimale;
• Analiza şi evaluarea politicii.

Coordonarea/monitoriza-
rea performanţei (subca-
tegorizate în coordonare 
internă şi externă)

• Coordonarea dintre ministere sau organele din 
subordonare;

• Monitorizarea performanţei organelor din subor-
donare;

• Facilitarea performanţei organelor din subordonare;
• Supravegherea (din perspectiva politicii).

Reglementare • Licenţierea, acreditarea, eliberarea autorizaţiilor;
• Audit financiar (extern);
• Inspecţia/auditul conformităţii.

Susţinere / suport • Management financiar şi contabilitate;
• Managementul resurselor umane;
• Audit intern;
• Sisteme informaţionale;
• Servicii de secretariat.

Prestarea serviciilor • Servicii acordate publicului (prin intermediul orga-
nelor afiliate).

8) Specificaţi dacă sunteţi colaboratori ai:
 DAMEP   S/D Juridică   S/DResurse Umane    
 S/D admin-financiară     alte secţii/direcţii
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B. R APC  : 
B1. Aţi avut acces la Raportul final al analizei 
funcţionale şi la recomandările acestei analize? Da     Nu   

B2. Apreciaţi nivelul de relevanţă a recoman-
dărilor analizei funcţionale:
Utilizaţi scara de la 1 la 5, unde 1 ar însemna ire-
levanţă, iar 5 – relevanţă absolută

1 2 3 4 5

    

B3. Apreciaţi reorganizările care au avut loc în 
autoritatea Dvs.

a. Bazate pe recomandările analizei funcţionale 
b. Bazate pe alte analize şi necesităţi interne 
c. Bazate exclusiv pe decizia politică  
d. Altele (specificaţi)    
�........................................................................................................
e. Greu de spus/nu ştiu    

B4. Consideraţi că Planul de Dezvoltare Insti-
tuţională a inclus suficiente acţiuni de optimi-
zare instituţională şi funcţională?:

 - Da   - Nu
 - Nu ştiu  - Altele (specificaţi) �...............................

B5. Estimaţi cât timp acordaţi, din totalul de 
100%, activităţilor de:

a. Elaborare a politicilor   _____%
b. Coordonare, monitorizare _____%
c. Reglementare                           _____%
d. Susţinere/suport             _____%
e. Prestare a serviciilor  _____%
f. Altele     _____%   specificaţi �...................

B6. Estimaţi cât timp acordaţi, din totalul de 
100%, activităţilor: 

a. Stipulate în fişa de post sau regulamentul subdiviziunii ___%
b. La indicaţia managementului superior (ad hoc)  ___% 

B7. Estimaţi timpul pe care îl acordaţi activită-
ţilor de elaborare şi coordonare a politicilor: 

  0-30%   31-60% 
  61-100%  E greu de estimat

B8. Estimaţi timpul pe care îl acordaţi activită-
ţilor ce ţin de soluţionarea petiţiilor: 

  0-30%   31-60% 
  61-100%  E greu de estimat

. P  
C1.  De câte teme de instruire/cursuri  privind 
Planificarea strategică aţi beneficiat în perioada 
2006-2008?

� ………………… teme

C2.  De câte zile de instruire/cursuri  privind plani-
ficarea strategică aţi beneficiat în perioada 2006-
2008?

� ………………… zile

C3. Pe cât de utile/ aplicabile vi s-au părut temele 
studiate? Utilizaţi scara de la 1 la 5, unde 1 ar în-
semna inutilitate, iar 5 – aplicabilitate absolută

1 2 3 4 5

    

C4.  Marcaţi enunţul ce caracterizează, din punc-
tul Dvs. de vedere, accesul funcţionarilor AAPC la 
programele de instruire în domeniul planificării 
strategice: 

 – acces suficient   – nesatisfăcător 
 – acces satisfăcător   – greu de spus /nu ştiu

C5. Estimaţi pe o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 
(excelent) capacitatea actuală a ministerului/auto-
rităţii de a planifica strategic:

1 2 3 4 5

    

C6. Cât de uşor găsiţi/primiţi informaţia pe care o 
căutaţi/solicitaţi de la alte autorităţi administrati-
ve centrale?

  uşor    greu    foarte greu

C7. Estimaţi pe o scară de la 1 (insuficientă) la 5 
(suficientă/rezonabilă) perioada de raportare:

1 2 3 4 5
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D. Managementul resurselor umane publice

D. M    
D1. Cum credeţi, actualul proces de reformă a funcţiei publice încurajează (marcaţi cu semnul [√] rubrica 
adecvată):

În mare 
măsură

Destul 
de mult Moderat Nesemni-

ficativ Deloc

Atragerea tinerilor în serviciul public

O mai mare mobilitate a angajaţilor din administraţia 
publică

Îmbunătăţirea formării continue a funcţionarilor publici

Reducerea corupţiei la nivelul administraţiei publice

Creşterea transparenţei organizării şi desfăşurării con-
cursurilor pentru ocuparea şi promovarea la nivelul 
funcţiei publice
Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului funcţionarilor 
publici

D2. Vă rugăm să vă expuneţi, în ce măsură schimbările la nivel politic au generat schimbări la nivel admini-
strativ (marcaţi cu semnul [√] rubrica adecvată):

Nu au fost 
schimbări

Nesemnifi-
cative

Semnifica-
tive

În cea mai 
mare parte

La nivelul funcţionarilor cu funcţii de conducere

La nivelul funcţionarilor cu funcţii de execuţie

D3. Vă rugăm să vă expuneţi asupra următoarelor enunţuri (marcaţi cu semnul [√] rubrica adecvată):

Enunţ Complet În mare măsură Parţial Deloc

Scopurile şi valorile direcţiei sunt definite clar şi sunt 
cunoscute de toţi angajaţii
Angajaţii direcţiei în care activez cunosc regulamentele 
de activitate
Resursele organizaţiei sunt suficiente pentru realizarea 
sarcinilor propuse 
Organizaţia dispune de un sistem de evaluare a activită-
ţii funcţionarilor

D4. Cum apreciaţi relaţiile dumneavoastră cu:

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare

Colegii din Direcţie

Colegii din alte Direcţii

Şeful direct

Conducătorul instituţiei

Beneficiarii

D5. Consideraţi adecvat actualul sistem de motivare 
a funcţionarilor publici? Da     Nu   
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D6. Vă rugăm să vă expuneţi asupra următoarelor enunţuri (marcaţi cu semnul [√] rubrica adecvată):

Enunţ Sunt abso-
lut de acord

Sunt parţial
de acord Neutru Parţial nu 

sunt de acord
Categoric nu 
sunt de acord

Majoritatea angajaţilor sunt motivaţi/devo-
taţi şi manifestă iniţiativă în realizarea acti-
vităţilor 

Beneficiile pe care le primesc de la serviciu 
satisfac necesităţile mele 

Pensia din serviciul public îmi va oferi o 
existenţă decentă

Salariul meu este suficient pentru un trai 
decent pentru mine şi familia mea 

Salariul meu este adecvat contribuţiei/efor-
turilor depuse 

Diferenţele de salariu sunt adecvate nivele-
lor de responsabilitate 

Salariul meu este, comparativ, de acelaşi 
nivel cu salariul pe care l-aş putea primi în 
sectorul privat (având aceeaşi calificare)

Personalul cu performanţe mai mari trebuie 
să fie remunerat mai bine decât personalul 
cu performanţe mai mici

D7. Dacă aţi avea posibilitatea sa începeţi din nou o 
activitate, aţi alege să lucraţi tot în domeniul func-
ţiei publice?

 - Fără nici o îndoială, Da  - Categoric Nu
 - Probabil că Da   - Probabil că Nu

D8. Unde vă vedeţi lucrând peste 5 ani?

 - în aceeaşi instituţie, pe o altă poziţie
 - în altă instituţie publică
 - în sectorul privat, ca angajat
 -  în sectorul privat, cu afacere proprie 
 - voi ieşi la pensie
 - altele

D9.  Activităţile de instruire la care aţi participat, au fost organizate de:

- instituţii de învăţământ de stat  (nr. de cursuri)   � ………………… cursuri
- Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM � ………………… cursuri
- autorităţi ale administraţiei publice    � ………………… cursuri
- organizaţii internaţionale      � ………………… cursuri
- organizaţii nonguvernamentale      � ………………… cursuri
- altele, (specificaţi) �...........................................................................……….....................................................….. 
       Nici un curs

D10. Pe cât de utile/ aplicabile vi s-au părut temele 
studiate? 
Utilizaţi scara de la 1 la 5, unde 1 ar însemna inutilitatea, 
iar 5– aplicabilitate absolută:

1 2 3 4 5
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E. M   
E1. De câte seminare de instruire/cursuri privind Planifi-
carea bugetară aţi beneficiat în perioada 2006-2008? � ………………… seminare / cursuri

E2. De câte zile de instruire/cursuri privind planificarea 
strategică şi bugetară aţi beneficiat în perioada 2006-
2008?

� ………………… zile

E3. Pe cât de utile/ aplicabile vi s-au părut temele studia-
te? 
Utilizaţi scara de la 1 la 5, unde 1 ar însemna inutilitate, iar 
5– aplicabilitate absolută

1 2 3 4 5

    

E4. Care este ponderea instruirilor în domeniul planifică-
rii strategice în totalul instruirilor la care aţi participat:

  0-30%   31-60%
  61-100%   nu am participat

E5. Care este ponderea instruirilor în domeniul planifi-
cării bugetare în totalul instruirilor la care aţi participat:

  0-30%   31-60%
  61-100%   nu am participat

E6. În instituţia Dvs. există sau nu practica de raportare 
asupra realizării obiectivelor programelor sectoriale?

 – Da   – Nu
 – greu de spus /nu ştiu

E7. Câte programe din care le monitorizaţi conţin indica-
tori de eficienţă?

  0-30%   31-60%
  61-100%

E8. Ce fel de modalitate de bugetare utilizează Instituţia 
Dvs.?

 – În bază de programe   – În bază de deviz
 – greu de spus /nu ştiu

E9. Utilizaţi un sistem de evaluare a performanţelor în 
raport cu mărimea resurselor financiare alocate?

 – Da   – Nu
 – Nu ştiu

E10. Estimaţi în % câte documente de politici şi acte nor-
mative din sectorul în care activaţi au acoperire finan-
ciară:

  0-30%   31-60%
  61-100%   greu de spus /nu ştiu

E11. Estimaţi pe o scară de la excelent la nesatisfăcător 
gradul de eficienţă a activităţii Comitetului Interministe-
rial pentru planificare strategică: 

  excelent   satisfăcător   bine 
  nesatisfăcător   greu de spus /nu ştiu

E12. Care este, în opinia Dvs., % documentelor de poli-
tici şi acte normative din sectorul în care activaţi, la ela-
borarea cărora s-a ţinut cont de restricţiile financiare:

  0-30%   31-60%
  61-100%   greu de spus /nu ştiu

F. A    
F1. Vă rugăm să evaluaţi cunoştinţele Dvs. profesionale în următoarele domenii: 

 Profunde Satisfăcătoare Slabe Nu posed
Analiza politicilor şi pregătirea propunerilor 
pentru înaintarea la Guvern
Calcularea impactului financiar, social, econo-
mic, ecologic
Efectuarea analizei ex-ante şi post-ante a poli-
ticilor
Organizarea procesului de consultare a docu-
mentului de poitici cu societatea civilă
Cadrul legal şi regulatoriu în domeniul Dvs. de 
activitate

Tematica Integrării Europene

Planificarea bugetară
Identificarea indicatorilor de eficienţă privind 
realizarea programelor sectoriale
Elaborarea bugetelor în bază de programe

VĂ MULŢUMIM PENTRU COLABORARE
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Anexa 2. Întrebări pentru chestionare specializate pe componentele RAPC

Componenta I. REORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

Denumirea autorităţii publice _______________________________

1. Funcţiile (atribuţiile) de elaborare a politicilor, exercitate de alte instituţii, care consideraţi că trebuie să fie exercitate 
de către instituţia DVS:
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________

2. Funcţiile (atribuţiile) de elaborare a politicilor, exercitate de instituţia DVS, care consideraţi că trebuie să fie exercita-
te de către alte instituţii: 
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________

3. Funcţiile (atribuţiile) de elaborare a politicilor, exercitate de instituţiile subordonate, care consideraţi că trebuie să fie 
exercitate de către instituţia DVS: 
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________

4. Funcţiile (atribuţiile) de implementare a politicilor, exercitate de instituţia DVS, care consideraţi că trebuie să fie 
transferate: 

a) către alte instituţii 
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________

b) către instituţiile din subordine 
1) __________________________________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________________________________

Componenta II. PROCESUL DECIZIONAL

1. Practicile de monitorizare a procesului deci-
zional al Guvernului la nivel de ministere, insti-
tuţii etc.
1.1. Dacă există un sistem intranet destinat schim-

bului de informaţii în ministerul sau instituţia 
DVS., sunteţi satisfăcut cum funcţionează acest 
sistem?

1.2. Sunteţi satisfăcut de termenele de executare care 
se stabilesc?

2. Planificarea internă generală a activităţii insti-
tuţiei
2.1. Dacă există planuri de activitate la nivel de insti-

tuţii, care este perioada planului?
Comentariu:
- Anual
- Trimestrial
- Lunar

2.2. Planul de activitate este coordonat cu instituţia 
ierarhic superioară şi / sau instituţiile din sub-
ordine?

2.3. Cine este responsabil pentru elaborarea planu-
lui de activitate al instituţiei? Cine aprobă acest 
plan?

2.4. Este monitorizată implementarea planului de 
activitate pe parcursul anului (sunt completate 
rapoarte în formă scrisă sau o altă formă de ra-
portare se utilizează)? Cât de des este raporta-
rea? Care sunt consecinţele examinării rapoar-
telor?

2.5. Există în cadrul instituţiei un plan strategic de 
dezvoltare?

2.6. În opinia Dvs., care este ponderea sarcinilor 
principale stabilite de către Guvern pentru insti-
tuţia DVS, cu un termen restrâns de executare?

2.7. Care este procedura pentru stabilirea şi reparti-
zarea responsabilităţilor privind executarea sar-
cinii parvenite de la Guvern?

2.8. Care este ponderea executării activităţilor nepla-
nificate în volumul de lucru?

3. Practica internă de elaborare a documentelor 
de politici.
3.1. Descrieţi care este procedura de elaborare a do-

cumentelor de politici în cadrul instituţiei Dvs.
3.2. În medie, cât timp necesită pregătirea următoa-

relor documente:
- Concepţia unei politici;
- Strategie, program, plan;
- Proiect de lege;
- Alt act cu caracter administrativ.
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3.3. Există o astfel de practică când un singur 
funcţionar elaborează un act administrativ, 
normativ la indicaţia conducerii, act care ul-
terior este transmis pentru aprobare şi contra-
semnare.

3.4. În medie, cât timp necesită contrasemnarea unui 
proiect de ordin, regulament, strategie, lege ela-
borat de către instituţia Dvs., după ce acest pro-
iect a fost finalizat?

3.5. Sistemul de raportare utilizat în prezent este 
simplificat în raport cu cel aplicat până la im-
plementarea RAPC? „Da / Nu”  

4. Structurile centrale pentru elaborarea docu-
mentelor de politici / acte legislative în cadrul in-
stituţiei
4.1. Există o direcţie sau secţie juridică în cadrul au-

torităţii Dvs.?
4.2. Dacă da, participă această structură la elabora-

rea proiectelor de acte legislative sau normative 
elaborate sau reprezintă instituţia în instanţa de 
judecată?

4.3. Se vizează documentele elaborate de către un ju-
rist sau secţia juridică?

4.4. Există în cadrul instituţiei o direcţie generală sau 
altă structură responsabilă pentru activităţi de 
coordonare (stabilirea obiectivelor, coordona-
rea activităţii altor direcţii, asigurarea calităţii 
documentelor produse)?

4.5. Documentele de politici elaborate de direcţia / 
secţia în care activaţi sunt coordonate / avizate 
de DAMEP? DA/NU   

4.6. Cât de binevoitor cooperează alte departamente 
ale ministerului cu DAMEP în procesul de ela-
borare a documentului de politici?

4.7. Cum consideraţi Dvs., DAMEP are un rol-cheie 
în procesul de elaborare a Planurilor de Dezvol-
tare Instituţională?

5. Practicile existente de evaluare a costurilor 
politicilor, proiectelor de legi şi legăturile în-
tre elaborarea proiectelor de legi şi politicilor 
cu buget
5.1. În cazul în care în cadrul instituţiei se elaborează 

un proiect de lege sau un document de politici, 
se efectuează evaluarea costurilor de implemen-
tare a acestora?

5.2. Dacă DA, se utilizează o metodologie sau prin-
cipii de apreciere a costurilor?

5.3. Dacă DA, cum aţi aprecia calitatea şi precizia 
acestor evaluări?

5.4. Care sunt procedurile de conlucrare cu Ministe-
rul Finanţelor, Ministerul Justiţiei şi / sau orga-
nul ierarhic superior?

5.5. Aveţi o bază internă de date, unde se înregi-
strează toate documentele aprobate în dome-

niul de competenţă şi resursele necesare pentru 
îndeplinirea prevederilor acestuia? Este această 
bază de date una informatizată?

6. Practica coordonării interministeriale
6.1. Aţi depistat anumite probleme particulare în 

ceea ce priveşte coordonarea interministerială 
la etapa elaborării documentelor? Daţi exem-
ple de aceste probleme şi cum au fost soluţio-
nate.

6.2. (Pentru instituţiile din subordine) Cum se or-
ganizează colaborarea cu organul ierarhic su-
perior în cazul elaborării, avizării politicilor sau 
proiectelor de acte normative? Cum sunt repar-
tizate sarcinile? Cum este organizată circulaţia 
documentelor?

6.3. La elaborarea, modificarea sau avizarea docu-
mentelor de politici, actelor normative şi legisla-
tive utilizaţi tehnologiile informaţionale (com-
puterul, programele de calculator)?

7. Monitorizarea implementării politicilor şi legi-
slaţiei de către instituţii
7.1. Există strategii, programe, planuri aprobate la 

nivel de Guvern, a căror implementare este în 
responsabilitatea instituţiei Dvs.?

7.2. Descrieţi ce sisteme şi proceduri există în cadrul 
instituţiei Dvs. pentru monitorizarea şi rapor-
tarea executării strategiilor, programelor, altor 
documente pentru care ministerul Dvs. este res-
ponsabil.

7.3. La orice etapă sunt elaborate rapoarte care 
apreciază starea implementării documentelor 
strategice, legilor etc.? Dacă DA, oferiţi exem-
ple şi comentaţi cum sunt utilizate aceste ra-
poarte.

8. Practica consultărilor cu societatea civilă, agen-
ţii economici, ONG-urile
8.1. Când se elaborează o concepţie, proiect de act 

normativ, indicaţi cât de frecvent se practică 
consultarea cu acei care vor fi afectaţi de această 
iniţiativă:
- Întotdeauna
- Frecvent
- De câteva ori
- Foarte puţin
- Aproape deloc

8.2. Puteţi oferi exemple recente?
8.3. Cum se identifică organizaţiile externe care vor 

fi consultate?
8.4. Dacă practica consultărilor nu se utilizează, pu-

teţi explica de ce?
8.5. % documentelor de politici elaborate de AAPC 

fără consultarea factorilor interesaţi / de decizie 
externi?
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Componenta III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1. Atribuţiile Dvs. pe probleme de reformă a administraţiei publice sunt înscrise în fişa postului?
a) în totalitate;  b) în mare măsură;  c) parţial;  d) deloc 

2. Cât timp alocaţi problemelor legate direct de procesul de reformă?

a. zilnic o parte nesemnificativă din program;            b. ocazional, în funcţie de solicitări;
c. o parte semnificativă din programul zilnic de lucru;     d. cea mai mare parte a programului de lucru. 

3. Indicaţi criteriile utilizate în instituţia Dvs. pentru desemnarea participanţilor la cursuri de perfecţionare:

a. relaţiile informale cu conducătorul instituţiei;  d. bunăvoinţa şefilor direcţi;
b. rezultatele bune în muncă;    e. prin rotaţie;
c. lipsa de performanţă;     f. altele.

4. În ultimul an aţi urmat cursuri de lungă sau de scurtă durată?
a) da;  b) nu

5. Cursul a avut efecte asupra muncii dumneavoastră?
a) foarte mari; b) mari; c) parţial;  d) deloc. 

6. Consideraţi corupţia o problemă reală a administraţiei publice din Republica Moldova?
a) da; b) nu 

7. Dacă da, care sunt elementele ce o favorizează: 
În mare 
măsură

Destul 
de mult Moderat Într-o măsură 

nesemnificativă Deloc

a. cadrul legal
b. sistemul de salarizare
c. moralitatea funcţionarilor publici
d. presiunea din partea mediului economic
e. presiunea sistemului politic
f. comportamentul cetăţenilor

Componenta IV. MANAGEMENTUL FINANŢELOR PUBLICE

Sunt cele mai importante priorităţi politice şi financiare coordonate în mod transparent şi printr-un proces 
clar structurat? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� ……………………………………………………………………………………………………………

Este clar determinat unde şi la ce etapă Guvernul şi structurile neguvernamentale pot înainta propunerile lor 
cu privire la priorităţile politicilor publice şi alocările financiare? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� ……………………………………………………………………………………………………………

Există o procedură reglementată sau o practică de revizuire a sugestiilor privind priorităţile politice şi posi-
bilităţile financiare respective parvenite din partea tuturor părţilor interesate (AAPC, ONG-uri etc.)? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� ……………………………………………………………………………………………………………

Au fost puse în aplicare în perioada de reformă 2006-2008 proceduri noi de participare a diferitor actori în 
procesul de planificare bugetară a politicilor publice? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� ……………………………………………………………………………………………………………

Dacă da, cât de extensiv utilizează procedurile noi actorii guvernamentali şi non-guvernamentali? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� ……………………………………………………………………………………………………………

În planificarea bugetară a politicilor publice a crescut sau a scăzut intensitatea participării diferitor actori în 
perioada de reformă 2006-2008? 
� ……………………………………………………………………………………………………………
� …………………………………………………………………………………………………………
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Anexe la Capitolul 1. Evaluarea performanţelor implementării 
Componentei I „Reorganizarea Administraţiei Publice Centrale”

Anexa 1.1

Lista acţiunilor din planurile de implementare a Strategiei RAPC pentru anii 2006-2008 preconi-
zate pentru implementarea obiectivului „Optimizarea instituţională şi funcţională a Executivului 
central” 

Anul Acţiuni planificate Termenul 
de realizare

Instituţia 
responsabilă Realizare

2006

1) Efectuarea etapei a II-a a analizei funcţionale a autorităţilor ad-
ministraţiei publice la nivel central, precum şi a serviciilor publice 2006

Unitatea de 
coordonare a 
RAPC

Realizată

2) Determinarea atribuţiilor organelor centrale de specialitate ale 
AP (delimitarea competenţelor şi reflectarea lor în regulamentele 
de funcţionare) 

2006 Ap. Guvernu-
lui, AAPC

Realizare 
parţială

3) Elaborarea structurii-tip de regulament privind organizarea şi 
funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei 
publice 

Semestrul I, 
2006

Aparatul Gu-
vernului

Realizată 
HG.1310 din 
14.11.06

4) Elaborarea propunerilor de reorganizare a Executivului central, 
ţinând cont de rezultatele aplicabile ale analizei funcţionale 

2006 – 
2007

Unitatea RAP, 
AAPC

Realizare 
parţială 

5) Modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, 
în vederea reglementării propunerilor de reorganizare acceptate 
de Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publi-
ce centrale 

2006 - 2007
Min. Justiţiei,
Ap. Guvernu-
lui, AAPC

Realizare 
parţială

6) Modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2006, în contextul 
realizării reformei administraţiei publice centrale 

2006 Min. Fin,
Ap. Guver-
nului

Realizare 
parţială

7) Elaborarea propunerilor de optimizare a personalului din insti-
tuţiile publice şi serviciile publice din subordinea AAPC (în baza 
rezultatelor AF) 

Sem. II, 
2006, 2007

Unitatea RAP, 
AAPC

Realizare 
parţială

8) Elaborarea propunerilor de instituire în organele centrale de 
specialitate ale AP a unei funcţii publice care ar asigura funcţio-
narea mecanismului de delimitare a funcţiilor politice de funcţiile 
administrative (concomitent cu modificarea cadrului legislativ în 
domeniul AP) 

Trimestrul 
IV, 2006

Aparatul Gu-
vernului, 
AAPC

Realizare 
parţială

9) Desemnarea în cadrul Ministerului Justiţiei a unei subdiviziuni 
responsabile de armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul co-
munitar în domeniul justiţiei, iar în cadrul organelor centrale de 
specialitate ale AP – crearea şi/sau consolidarea subdiviziunilor 
responsabile de această problemă 

Semestrul I, 
2006

Min. Justiţiei 
MAEIE
AAPC

Realizată
HG.181 din 
05.06.06 
HG.1345 
din 24.11.06 
HG.190 din 
21.01.07

10) Modificarea regulamentelor de funcţionare a organelor cen-
trale de specialitate ale administraţiei publice 2006-2007 AAPC, Apara-

tul Guvernului
Realizare 
parţială

11) Elaborarea propunerilor de creare a unităţii cu atribuţii în ser-
viciul public la nivel central 

Semestrul I, 
2006

Aparatul Gu-
vernului

Realizată
HG. 514 din 
16.04.08

12) Elaborarea propunerilor de creare a instituţiei de reprezentant 
al Guvernului în teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale 

Semestrul I, 
2006

Aparatul Gu-
vernului

Realizată 

13) Elaborarea proiectului legii privind administraţia publică cen-
trală 

Semestrul 
II, 2006

Min. Justiţiei,
Ap. Guver-
nului

Realizată 
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2007

1) Elaborarea Mecanismului de implementare a recomandărilor 
aplicabile ale analizei funcţionale a administraţiei publice centrale 

Trimestrul I,
2007

Unitatea RAP,
Ap. Guver-
nului

Nu a fost rea-
lizată

2) Elaborarea planurilor de reorganizare a autorităţilor admini-
straţiei publice centrale, utilizând Mecanismul de implementare a 
recomandărilor aplicabile ale analizei funcţionale a administraţiei 
publice centrale

Trim. I,
2007

AAPC,
Unitatea RAP

Realizare 
parţială

3) Desemnarea unităţii cu atribuţii în serviciul public la nivel cen-
tral

Trim. I,2007 Ap. Guver-
nului

Realizată

2008

1) Elaborarea conceptului cu privire la organizarea administraţiei 
publice centrale

Martie Aparatul Gu-
vernului

Realizare 
parţială
Transferat 
pentru 2009

2) Definitivarea şi coordonarea proiectului de lege privind admini-
straţia publică centrală

Noiembrie Aparatul Gu-
vernului

Realizare 
parţială 

3) Analiza regulamentelor AAPC în vederea elaborării propuneri-
lor de excludere a dublărilor de funcţii între acestea

Noiembrie Ap. Guvernu-
lui,
AAPC

Realizat

4) Elaborarea cerinţelor faţă de structura-tip a Regulamentului or-
ganului administrativ din subordinea AAPC

Aprilie Ap. Guver-
nului

Transferat 
pentru 2009

5) Elaborarea cerinţelor generale faţă de structura-tip şi statele de 
personal ale AAPC şi ale organelor administrative din subordinea 
acestora

Iulie Ap. Guver-
nului

Transferat 
pentru 2009

6) Revizuirea structurii interne şi a statelor de personal ale AAPC şi 
ale organelor administrative din subordine şi aducerea lor în con-
cordanţă cu cerinţele aprobate

Noiembrie AAPC Transferat 
pentru 2009

7) Înaintarea propunerilor de optimizare a statelor de personal ale 
organelor administrative din subordinea AAPC 

Decembrie AAPC Realizat

8) Modernizarea procedurilor de acordare a serviciilor publice po-
pulaţiei şi agenţilor economici

Decembrie AAPC,
Ap. Guver-
nului

Realizat 

Anexa 1.2 

CU PRIVIRE 
LA IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR 

DIN RAPORTUL FINAL AL ANALIZEI FUNCŢIONALE *

* Analiza funcţională la nivelul Întregului Guvern (Etapa II). Raportul final pe proiect prezentat Guvernului Republicii Mol-
dova de către DAI Europe Ltd la 24 noiembrie 2006.

Sectorul 1: Justiţie şi Afaceri interne, Securitate

Priorităţile-cheie:
- Transferarea instituţiilor medicale şi sanitare ale Direcţiei Medicale (MAI) în subordonarea Ministeru-

lui Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
- Lichidarea Departamentului Trupelor de Carabinieri.
- Unificarea în cadrul Centrului Naţional pentru Expertiză Judiciară a funcţiilor de expertiză judiciară şi 

criminalistică exercitate de Serviciul Informaţie şi Securitate (SIS), Centrul pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Corupţiei, Camera de Comerţ, Inspectoratele de Metrologie şi Supraveghere Tehnică 
şi Centrul de Medicină Legală. Crearea a şase laboratoare zonale ale Centrului.

- Transferarea funcţiilor de elaborare a politicilor din cadrul instituţiilor subordonate către Ministerul 
Afacerilor Interne.

- Fuzionarea Centrului de Informaţii Juridice cu redacţia Monitorului Oficial din cadrul Agenţiei Infor-
maţionale de Stat Moldpres.
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Nr. Instituţia Recomandările AF Realizare Notă

1. Toate instituţiile subor-
donate

Transferarea funcţiilor de elaborare a politicilor de 
la instituţiile subordonate către Ministerul Afacerilor 
Interne

Nu a fost 
realizată

2. Toate instituţiile care 
exercită activităţi antre-
prenoriale

Privatizarea tuturor activităţilor antreprenoriale Nu a fost 
realizată 

3. Centrul pentru Comba-
terea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei

Lichidarea funcţiei de efectuare a controalelor admi-
nistrativ-fiscale a Centrului pentru Combaterea Cri-
melor Economice şi Corupţiei

Nu a fost 
realizată

4. Direcţia medicală Lichidarea funcţiei de supraveghere a respectării 
normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice în orga-
nele şi subdiviziunile MAI îndeplinită de către Direc-
ţia Medicală

Nu a fost 
realizată

5. Direcţia medicală Lichidarea funcţiei de autorizare a candidaţilor pen-
tru angajare în cadrul organelor afacerilor interne 
exercitată de Direcţia Medicală

Nu a fost 
realizată

6. Poliţia Crearea Comisariatului Naţional de Poliţie Nu a fost 
realizată

7. Serviciul Grăniceri Transferarea Serviciului Grăniceri în subordinea Mi-
nisterului Afacerilor Interne

Nu a fost 
realizată

8. Poliţia Crearea Comisariatelor Zonale de Poliţie Nu a fost 
realizată

9. Poliţia Reorganizarea comisariatelor de poliţie Nu a fost 
realizată

10. �ÎS Cartuş �ÎS Dinamo MA 
�ÎS Pulbere

Fuzionarea ÎS Cartuş, ÎS Dinamo MA. ÎS Pulbere Nu a fost 
realizată

11. Ministerul Finanţelor Crearea în subordinea Ministerului Finanţelor a Ser-
viciului pentru Achiziţii Speciale

Nu a fost 
realizată

12. Direcţia Tehnico-crimi-
nalistică

Transferul funcţiei de efectuare a expertizelor judici-
are şi criminalistice a direcţiei tehnico-criminalistice a 
Ministerului Afacerilor Interne către Centrul Naţional 
de Expertize Judiciare

Nu a fost 
realizată

13. Departamentul Trupe-
lor de Carabinieri

Lichidarea Departamentului Trupelor de Carabinieri Nu a fost 
realizată

14. Direcţia Medicală Transferarea instituţiilor medico-sanitare ale Direc-
ţiei Medicale în subordinea Ministerului Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale

Nu a fost 
realizată

15. Departamentul Servi-
ciilor Operative

Lichidarea funcţiei de prevenire, descoperire şi curma-
re a infracţiunilor economice, a celor din domeniul in-
formaticii şi a infracţiunilor de corupţie şi protecţionism 
îndeplinită de către Departamentul Serviciilor Operati-
ve

Nu a fost 
realizată

16. ÎS Direcţia Specială de 
Asamblare şi Menţine-
re a Mijloacelor Tehnice 
de Reglementare a Cir-
culaţiei Rutiere

Privatizarea ÎS Direcţia Specială de Asamblare şi 
Menţinere a Mijloacelor Tehnice de Reglementare a 
Circulaţiei Rutiere

Nu a fost 
realizată

17. Poliţia Crearea fondului de motivare a poliţiei Nu a fost 
realizată

18. ÎS Staţiunea Tehnolo-
gică Maşini Servmecan-
agro-R

Lichidarea ÎS Staţiunea Tehnologică de Maşini Serv-
mecanagro-R

Nu a fost 
realizată

19. Direcţia Asigurare Chi-
şinău. (SG)

Transferarea instituţiilor medico-sanitare ale Direc-
ţiei Asigurare-Chişinău în subordinea Ministerului 
Sănătăţii şi Protecţiei Sociale

Nu a fost 
realizată

20. Direcţia Asigurare Chi-
şinău. (SG)

Privatizarea funcţiei de creştere a câinilor de servi-
ciu a Direcţiei Asigurare-Chişinău sau transferarea 
acesteia către Comisariatul Naţional de Poliţie după 
înfiinţarea acestuia

Nu a fost 
realizată
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21. Direcţia Asigurare Chi-
şinău.

Privatizarea funcţiei Direcţiei Asigurare-Chişinău, de 
efectuare a lucrărilor de construcţii şi reparaţii

Nu a fost 
realizată

22. Serviciul Administrativ 
Militar

Transferul funcţiei de elaborare a politicilor din do-
meniul administrativ-militar a Serviciului Administra-
tiv Militar către Ministerul Apărării

Realizată HG nr. 246 din 
02.03.2007 privind 
lichidarea Departa-
mentului admini-
strativ-militar al Mi-
nisterului Apărării şi 
aprobarea modifică-
rilor ce se operează 
în unele hotărâri ale 
Guvernului. HG nr. 
939 din 16.08.2007 
cu privire la aproba-
rea Regulamentului, 
structurii organizaţi-
onale şi efectivului-
limită ale aparatului 
central al Ministeru-
lui Apărării

23. Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelec-
tuală

Transferarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală din subordinea Guvernului în subordi-
nea Ministerului Justiţiei sau Ministerului Economiei 
şi Comerţului

Nu a fost 
realizată

24. Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectua-
lă (AGEPI)

Lichidarea funcţiei AGEPI de efectuare a controalelor 
la agenţii economici în vederea depistării valorificării 
ilegale a drepturilor de autor şi consolidarea acesteia 
în cadrul MAI şi Centrului pentru Combaterea Crime-
lor Economice şi Corupţiei (CCCEC)

Nu a fost 
realizată

25. Ministerul Justiţiei Consolidarea funcţiei de elaborare a politicilor în ca-
drul Ministerului Justiţiei

Nu a fost 
realizată

26. Centrul Naţional de
Expertiză Judiciară

Preluarea de către Centrul Naţional de Expertize Ju-
diciare a funcţiilor îndeplinite de către unităţile de 
experţi din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securi-
tate, Centrului pentru Combaterea Crimelor Econo-
mice şi Corupţiei, Camerei de Comerţ şi Inspectora-
tului Metrologie şi Supraveghere Tehnică, Centrul de 
Medicină Legală. Crearea a 6 laboratoare regionale 
(zonale) ale Centrului 

Nu a fost 
realizată

27. Centrul pentru pregă-
tirea şi perfecţionarea 
cadrelor din sistemul 
Ministerului Justiţiei 
(CPPCSMJ)

Lichidarea Centrului pentru pregătirea şi perfecţio-
narea cadrelor din sistemul Ministerului Justiţiei, cu 
transferul funcţiei de pregătire şi perfecţionare a ca-
drelor din sistemul justiţiei către Institutul Naţional al 
Justiţiei

Realizată Legea nr. 152 din 
08.06.2006 privind 
Institutul Naţional al 
Justiţiei

28. Departamentul de exe-
cutare a deciziilor judi-
ciare (DEDJ)

Preluarea de facto a funcţiei de supraveghere a exe-
cutării hotărârilor judecătoreşti de la MAI, şi anume: 
Exercitarea evidenţei şi supravegherii minorilor con-
damnaţi, în vederea creării serviciului probaţiunii şi 
consolidării acestuia în cadrul Departamentul de Exe-
cutare a Deciziilor Judiciare

Nu a fost 
realizată

Legea nr. 8 din 
14.02.2008 cu privi-
re la probaţiune nu 
a condus la exclude-
rea funcţiilor MAI

29. Direcţia generală poli-
ţie ordine publică

Transferarea funcţiilor specifice de asigurare a exe-
cutării deciziilor judiciare de la Direcţia generală po-
liţie ordine publică (Direcţia Poliţie Judecătorească), 
subordonată MAI la Departamentul de executare a 
deciziilor judiciare

Nu a fost 
realizată

30. Centrul de Informaţii 
Juridice – Agenţia In-
formaţională de Stat 
Moldpres

Fuzionarea Centrului de Informaţii Juridice cu Agen-
ţia Informaţională de Stat Moldpres într-o singură in-
stituţie, subordonată Ministerului Justiţiei 

Nu a fost 
realizată

31. Centrul de Evidenţă a
Gajului, Actelor Nota-
riale şi a Debitorilor

Transferarea funcţiei de ţinere a Registrului proce-
durilor de executare a hotărârilor judecătoreşti de la 
Centrul de Evidenţă a Gajului, Actelor Notariale şi a 
Debitorilor către Departamentul de Executare a Deci-
ziilor Judecătoreşti

Nu a fost 
realizată
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Sector 2: Agricultură şi mediu

Priorităţi-cheie:
− Instituirea Agenţiei de Siguranţă Alimentară
− Instituirea Agenţiei Fitosanitare
− Instituirea Agenţiei pentru Supravegherea Calităţii în Agricultură
− Instituirea Agenţiei pentru Plăţi
− Fortificarea autorităţii centrale pentru mediu şi crearea Ministerului Mediului şi Resurselor Naturale

Nr. Instituţia Recomandări

Grad/nivel 
de realiza-
re/imple-
mentare

Notă

32. Comisia de Stat 
pentru Încerca-
rea Soiurilor de 
Plante

Comasarea CSÎSP cu alte instituţii din do-
meniul supravegherii şi certificării produ-
selor de origine vegetală şi crearea în baza 
acestora a Agenţiei pentru Supravegherea 
Calităţii în Agricultură

Nu a fost 
realizată

33. Inspectoratul 
de Stat pentru 
Seminţe

Comasarea ISS cu alte instituţii din domeni-
ul supravegherii şi certificării produselor de 
origine vegetală şi crearea în baza acestora 
a Agenţiei pentru Supravegherea Calităţii în 
Agricultură

Realizată Reorganizat prin fuziune (absorbţie) 
HG nr. 1402 din 09.12.2008 cu privire 
la crearea Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară şi Control 
Semincer

34. Inspectoratul 
Republican de 
Stat pentru Pro-
tecţia Plantelor

Comasarea IRSPP cu Serviciul de Stat de Ca-
rantină Fitosanitară şi crearea în baza aces-
tora a Agenţiei Fitosanitare

Realizată Reorganizat prin fuziune (absorbţie) 
HG nr. 1402 din 09.12.2008 cu privire 
la crearea Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară şi Control 
Semincer

35. Serviciul de Stat 
de Carantină 
Fitosanitară

Comasarea SSCF cu Inspectoratul Principal 
de Stat pentru Protecţia Plantelor şi crearea 
în baza acestora a Agenţiei Fitosanitare

Realizată Reorganizat prin crearea Inspectora-
tului General de Supraveghere Fitosa-
nitară şi Control Semincer HG nr. 1402 
din 09.12.2008 cu privire la crearea Ins-
pectoratului General de Supraveghere 
Fitosanitară şi Control Semincer

36. Inspectoratul 
de Stat pentru 
produse Cerea-
liere şi de Pani-
ficaţie

Comasarea ISPCP cu alte instituţii din do-
meniul supravegherii şi certificării produ-
selor de origine vegetală şi crearea în baza 
acestora a Agenţiei pentru Supravegherea 
Calităţii în Agricultură

Realizată Reorganizat prin fuziune (absorbţie) 
HG nr. 1402 din 09.12.2008 cu privire 
la crearea Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară şi Control 
Semincer

37. Agenţia Agroin-
dustrială Mol-
dova-Tutun.

 Se propune lichidarea Agenţiei, cu transfer 
defuncţii, după cum urmează;
- Funcţia de promovare / participare la ela-
borarea politicilor în domeniul tutunului să 
fie transferată la diviziunile de profil ale Mi-
nisterului Agriculturii şi Industriei Alimen-
tare. De asemenea, sarcina de administrare 
a patrimoniului de stat în domeniu să fie 
transmisă Ministerului Agriculturii şi Indu-
striei Alimentare;
- Funcţia de control să fie transferată Agenţi-
ei pentru Supravegherea Calităţii în Agricul-
tură care a fost propusă spre a fi creată;
- Funcţia de evaluare a conformităţii produ-
selor de tutun să fie transmisă Întreprinderii 
de Stat
Centrul de evaluare a conformităţii produse-
lor alimentare., care se propune a fi creată în 
subordinea Agenţiei de Siguranţă Alimentară

Realizată Agenţia a fost lichidată cu transmite-
rea funcţiilor:
a) de control în domeniul producerii 
şi comercializării tutunului şi produ-
selor din tutun – Inspectoratului Ge-
neral de Supraveghere Fitosanitară 
şi Control Semincer;
b) de elaborare şi implementare a 
politicilor în dezvoltarea ramurii tu-
tunului – Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare. 
HG nr. 1402 din 09.12.2008 cu privire 
la crearea Inspectoratului General de 
Supraveghere Fitosanitară şi Control 
Semincer

38. Întreprinderea 
de Stat Centrul 
de Standardiza-
re şi Stabilire a 
Calităţii Nutre-
ţurilor şi Produ-
selor Cerealiere

Comasarea CSSCNPC cu alte instituţii din 
domeniul supravegherii şi certificării produ-
selor de origine vegetală şi crearea în baza 
acestora a Agenţiei pentru Supravegherea 
Calităţii în Agricultură

Nu a fost 
realizată
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P   

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

39. Centrul Republican 
de Diagnostică Ve-
terinară

�Transmiterea funcţiei de evaluare a conformităţii 
produselor de origine animală către Întreprinde-
rea de Stat Centrul de evaluare a conformităţii pro-
duselor alimentare, care se propune a fi creată în 
subordinea Agenţiei de Siguranţă Alimentară

Nu a fost rea-
lizată

40. Inspectoratul Veteri-
nar de Stat

Transmiterea funcţiilor către Agenţia de Siguran-
ţă Alimentară, care se propune a fi creată

Realizată Reorganizare prin con-
topire HG nr. 1183 din 
20.10.2008 privind in-
stituirea Agenţiei Sani-
tar-Veterinare şi pentru 
Siguranţa Produselor 
de Origine Animală 
şi aprobarea Regula-
mentului, structurii şi 
efectivului-limită ale 
acesteia

41. Inspectoratul de 
Stat pentru Selec-
ţie şi Reproducţie în 
Zootehnie

Transmiterea funcţiilor către Agenţia de Siguran-
ţă Alimentară, care se propune a fi creată

Realizată Reorganizare prin con-
topire HG nr. 1183 din 
20.10.2008

42. Întreprinderea de 
Stat Serviciul Sani-
tar Veterinar pentru 
Frontieră şi Trans-
port

Transmiterea funcţiilor către Agenţia de Siguran-
ţă Alimentară, care se propune a fi creată

Realizată Reorganizare prin con-
topire HG nr. 1183 din 
20.10.2008

43. Institutului Naţional 
pentru Viticultură şi 
Vinificaţie

Se propune reorganizarea instituţiei prin separa-
rea funcţiilor principale, după cum urmează:
- Funcţia de cercetare în viticultură şi sectorul vini-
ficaţiei să fie păstrată într-un institut ştiinţific din 
subordinea Academiei de Ştiinţe din Moldova;
- Funcţiile de susţinere şi organizare a studiilor de 
doctorat să fie transferate la Facultatea de Horti-
cultură (Departamentul Viticulturii, Departamen-
tul Păstrării Produselor Agricole şi Tehnologii de 
Prelucrare, Departamentul Fitopatologie), Faculta-
tea de Mecanizare şi Automatizare în Agricultură 
etc. a Universităţii Agrare din Moldova;
- Transferarea funcţiei de reglementare a fabricării 
produselor alcoolice în cadrul Agenţiei de Siguran-
ţă Alimentară propusă spre creare în subordinea 
MAIA
- Funcţiile de producere şi comercializare a mate-
rialului multiplicator şi materialului săditor vinicol, 
efectuarea lucrărilor de proiectare a plantaţiilor de 
creştere a viţei de vie şi alte plantaţii multianuale, 
fabricarea maşinilor şi echipamentului tehnologic 
să fie privatizate (opţiunea 1 - preferenţială) sau să 
fie păstrate ca antreprenoriale în câteva întreprin-
deri / într-o întreprindere de stat (opţiunea 2)

Realizată par-
ţial 

Reorganizat prin con-
topire cu Institutul 
Ştiinţifico-Practic de 
Horticultură şi Tehno-
logii Alimentare
HG Nr. 761 din 
24.06.2008 cu privire 
la optimizarea infra-
structurii sferei ştiinţei 
şi inovării din sectorul 
agroalimentar

44. Inspectoratul de 
Stat pentru Supra-
vegherea Calităţii 
Produselor Alcoo-
lice

- Transferarea funcţiilor Agenţiei de Siguranţă Ali-
mentară propusă spre creare în subordinea MAIA

Nu a fost rea-
lizată

45. Centrul de Verificare 
a Calităţii Materiei 
Prime şi Producţiei 
Vinicole

- Lichidarea Centrului şi transferul funcţiilor Între-
prinderii de Stat Centrul de Evaluare a Conformi-
tăţii Produselor Alimentare propus spre creare în 
subordinea Agenţiei de Siguranţă Alimentară pro-
pusă spre creare

Nu a fost rea-
lizată
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M   

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

46. Agenţia de Stat 
pentru Geologie 
AGeoM

Transmiterea tuturor funcţiilor la Agen-
ţia pentru Geologie şi Resurse Minerale 
propusă spre creare

Nu a fost rea-
lizată

47. Agenţia de Stat 
pentru Silvicultu-
ră Moldsilva

Încorporarea în cadrul autorităţii centra-
le de mediu cu următoarele transferuri de 
funcţii şi personal:
- Funcţia de elaborare /promovare a politicii 
de stat în domeniul silvic să fie transferată; 
- Funcţia de monitoring a gospodăririi 
fondului forestier să fie transferată autori-
tăţii centrale de mediu;
- Funcţia de control asupra gospodări-
rii fondului forestier şi cinegetic, pazei, 
protecţiei, extinderii terenurilor şi rege-
nerării fondului forestier să fie exercitată 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului din 
subordinea autorităţii centrale de mediu 
(propusă a fi creată);
- Funcţia de promovare a produselor fo-
restiere pe piaţă să fie exercitată de între-
prinderile silvice de stat;
- Funcţia de eliberare a autorizaţiilor de 
vânătoare să fie transmisă Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului din subordinea autori-
tăţii centrale de mediu (propusă a fi creată)

Nu a fost rea-
lizată

48. Inspectoratul 
Ecologic de Stat

Transferarea tuturor funcţiilor către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului propu-
să spre creare

Nu a fost rea-
lizată

49. Concernul Re-
publican pentru 
Gospodărirea 
Apelor „Apele 
Moldovei”

- Modificarea statutului instituţiei în în-
treprindere de stat (ÎS Irigarea), abilitată 
cu funcţia de prestare a serviciilor de iri-
gare 
- Transferarea funcţiei de administrare şi 
protecţie a apelor autorităţii centrale de 
mediu
- Transferarea funcţiei de calculare şi sta-
bilire a normelor consumului de apă şi 
a funcţiei de întocmire a Cadastrului de 
Stat al Apelor pe problema folosirii apelor 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului pro-
pusă spre creare

Nu a fost rea-
lizată

Concernul Republican pentru 
Gospodărirea apelor „Apele Mol-
dovei” a fost reorganizat în Agen-
ţia „Apele Moldovei” (HG nr. 904 
din 09 august 2007) cu prelua-
rea funcţiilor privind politicile de 
aprovizionare cu apă şi canalizare 
de la Agenţia Construcţii şi Dez-
voltare a Teritoriului 
Agenţia a fost exclusă din organele 
administraţiei Publice Centrale (Le-
gea „Cu privire la Guvern” nr. 63–XVI 
din 27 martie 2008);
Restabilită ca autoritate admini-
strativă centrală, subordonată Gu-
vernului (Legea nr. 162–XVI din 09 
iulie 2008); Prin Hotărârea Guver-
nului nr. 1056 din 15 septembrie 
2008 a fost aprobat noul regula-
ment al Agenţiei „Apele Moldovei” 
şi structura Aparatului central al 
Agenţiei

50. Serviciul Hidro-
meteorologic de 
Stat

Transferarea funcţiei de monitoring de 
mediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
propusă spre creare

Nu a fost rea-
lizată 

51. Serviciul Special 
pentru Influen-
ţe Active asupra 
Proceselor Hidro-
meteorologice

Încorporarea Serviciului Special pentru 
Influenţe Active asupra Proceselor Hidro-
meteorologice în Departamentul Situaţii 
Excepţionale

Nu a fost rea-
lizată
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52. Institutul de 
Ecologie şi Geo-
grafie

Păstrarea situaţiei curente cu transferul 
funcţiei de formare a specialiştilor în ca-
drul studiilor de doctorat cu specializări 
în domeniile ecologie şi geografie către 
instituţiile de învăţământ specializate

Realizată 

53. Institutul de Cer-
cetări şi Ame-
najări
Silvice

Reorganizarea instituţiei în Centru de 
Proiectări şi Amenajări Silvice şi subordo-
narea acestuia autorităţii centrale de me-
diu cu transferul funcţiei de certificare a 
seminţelor de arbori şi a pepinierelor că-
tre Inspectoratul de Stat pentru Seminţe 
subordonat MAIA

Nu a fost rea-
lizată

S 

Nr. Instituţia Recomandări

Grad/nivel 
de realiza-
re/imple-
mentare 

Notă

54. Inspectoratul de Stat 
pentru Supraveghere 
Tehnică Intehagro

Transmiterea funcţiei de înmatriculare a unităţilor 
de tehnică agricolă cu eliberarea numerelor de în-
matriculare ale acestora către Ministerul Dezvoltă-
rii Informaţionale; Funcţia de efectuare a controlu-
lui tehnic anual al tehnicii agricole să fie transmisă 
Ministerului Afacerilor Interne

Nu a fost 
realizată

55. Întreprinderea de Stat 
Staţia de Stat pentru 
Încercarea Maşinilor

Transmiterea funcţiei de testare a tehnicii agricole 
către ICSAE Mecagro şi a celorlalte funcţii către sec-
torul privat (privatizarea)

Nu a fost 
realizată

56. Întreprinderea de Stat 
Întreprinderea de Re-
parare şi Exploatare 
Auto

Transmiterea funcţiilor de deservire şi prestare a 
serviciilor de transport către instituţia centralizată 
de furnizare a serviciilor de transport pentru insti-
tuţiile de stat, care se propune a fi creată

Nu a fost 
realizată

57. Concernul Republican 
pentru Gospodărirea 
Apelor Apele Moldovei

Modificarea statutului instituţiei în întreprindere
de stat (ÎS Irigarea), abilitată cu funcţia de prestare 
a serviciilor de irigare. Celelalte funcţii se transferă 
la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale

Nu a fost 
realizată

 

58. Serviciul Special pen-
tru Influenţe Active 
asupra Proceselor Hi-
drometeorologice

Încorporarea Serviciului Special pentru Influenţe 
Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în 
Departamentul Situaţii Excepţionale

Nu a fost 
realizată

59. Institutul de Manage-
ment,
Dezvoltare Rurală şi 
Perfecţionare

Se sugerează reorganizarea Institutului prin sepa-
rarea funcţiilor principale:
Funcţia de cercetare în sectorul alimentar să fie pă-
strată şi subordonată Academiei de Ştiinţe din Mol-
dova. Funcţia de instruire şi reciclare a cadrelor să 
fie transmisă Universităţii Agrare din Moldova sau 
către noul Centru de Studii Europene, specializat în 
instruirea personalului. Funcţia de realizare a stu-
diilor postuniversitare în sectorul agroalimentar să 
fie transferată Universităţii Agrare din Moldova

Realizată HG nr. 264 din 
06.03.2007 cu privire la 
reorganizarea Institu-
tului de Management, 
Dezvoltare Rurală şi 
Perfecţionare

60. Combinatul de Instru-
ire prin Cursuri nr.7

Lichidarea instituţiei Nu a fost 
realizată

61. Întreprinderea de Stat 
Centrul pentru Stan-
dardizarea şi Experi-
mentarea Calităţii Pro-
ducţiei din Conserve

Lichidarea întreprinderii cu transmiterea funcţiilor 
către Întreprinderea de Stat Centrul de evaluare a 
conformităţii produselor alimentare, care se propu-
ne a fi creată în subordinea Agenţiei de Siguranţă 
Alimentară

Nu a fost 
realizată

62. Întreprinderea de Stat 
Moldresurse

Privatizarea funcţiilor Nu a fost 
realizată

63. Întreprinderea de Stat 
Centrul Ştiinţific de 
Producţie Tehnologii
Informaţionale şi Sis-
teme

Privatizarea funcţiilor Nu a fost 
realizată 

Reorganizat prin con-
topire cu ÎS Institutul 
de Tehnică Agricolă 
„Mecagro” HG nr. 761 
din 24.06.2008 cu pri-
vire la optimizarea in-
frastructurii sferei ştiin-
ţei şi inovării din secto-
rul agroalimentar
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Sector 3: Social, Educaţie şi Cultură

Priorităţi-cheie:
- Transferarea capacităţii de elaborare a politicilor din cadrul instituţiilor subordonate şi alte AAPC către 

ministerele de resort
- Instituirea funcţiilor separate de reglementare (inspecţii, organe de asigurare a calităţii) a serviciilor în 

domeniile sănătăţii, patrimoniului cultural şi în domeniul social. Aceste organe vor avea roluri diferite, 
dar se vor axa primordial pe evaluarea calităţii prestării serviciilor în domeniile sănătăţii, serviciilor so-
ciale şi educaţiei. Funcţia de reglementare a Patrimoniului Cultural va monitoriza de asemenea regula-
mentele cu privire la protecţia culturii

- Analiza potenţialului pe piaţă şi privatizarea întreprinderilor de stat din blocurile de instituţii cuprinse în 
acest sector în scopul eliberării bunurilor statului şi evitării intervenţiei sectorului public în domeniul privat.

S  

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

64. Ministerul Sănătăţii, Mi-
nisterul Economiei şi 
Comerţului

Reunirea Muncii şi Protecţiei Sociale de la Minis-
terul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Sănă-
tăţii şi Protecţiei Sociale, în vederea prevenirii frag-
mentării funcţiilor de elaborare a politicilor şi du-
blării altor funcţii în acest domeniu

Realizată par-
ţial 

H.G. 52 din 
18.01.2007 privind 
crearea MPSFC şi 
MS prin reorgani-
zarea MSPS 

65. Centrul de Medicină 
Preventivă (CMP)

Crearea Agenţiei Inofensivităţii Alimentare, care 
va activa în coordonare cu Centrul de Medicină 
Preventivă, preluând de la CMP toate sarcinile în 
domeniul inspecţiei alimentare, care nu sunt lega-
te de piaţă sau de locurile de comercializare.
Unele sarcini din domeniul Standardizării şi Metro-
logiei (în prezent subordonat Ministerului Industri-
ei) vor fi transferate către CMP cu scopul de a întări 
rolul acestuia în domeniul inspecţiei alimentare în 
pieţe şi alte locuri comerciale 

Realizată par-
ţial 

H.G. nr.964 din 
11.08.2008 pri-
vind înfiinţarea 
Agenţiei Sani-
tar-Veterinare şi 
pentru Siguranţa 
Produselor de Ori-
gine Animală

66. Centrul de Medicină 
Preventivă

CMP va deţine sarcinile sale în ce priveşte:
- prevenirea bolilor
- unităţile de reacţie rapidă în cazul izbucnirii bo-
lilor (inclusiv a celor ce ţin de inofensivitatea ali-
mentară).
Celelalte sarcini de inspecţie, spre exemplu, în do-
meniul muncii, produselor nealimentare etc. vor fi 
transferate către inspectoratele corespunzătoare, 
precum sunt Inspecţia Muncii sau Inspectoratul 
pentru Securitatea Produselor Nealimentare (deci-
zia cu privire la crearea acestui inspectorat rămâne 
a fi ulterior luată)

Realizată par-
ţial 

Către 31.12.2008 
au rămas dublări 
privind inspecţia 
alimentară a pro-
duselor de origine 
vegetală dintre 
CMP şi MA 

67. Centrul de formare pro-
fesională a lucrătorilor 
medicali şi farmaceutici 
cu studii medii – Centrul 
Instructiv Metodic Re-
publican

Transferul funcţiilor Centrului de Formare Profe-
sională a Lucrătorilor Medicali şi Farmaceutici cu 
Studii Medii (CFPLMFSM) şi a Centrului Instructiv
Metodic Republican (CIMR) către Secţia de forma-
re profesională (SFP) din cadrul Ministerului Sănă-
tăţii

Realizată H.G. 52 din 
18.01.2007 privind 
crearea MPSFC şi 
MS prin reorgani-
zarea MSPS 

68. Centrul de formare pro-
fesională a lucrătorilor 
medicali şi farmaceutici 
cu studii medii

Crearea unui Fond pentru Educaţie Continuă 
în domeniul Sănătăţii din bugetul actual oferit 
CFPLMFSMF

Nu a fost rea-
lizată

Recomandarea 
considerată iraţio-
nală în condiţiile 
RM (DAMEP MS)

69. Secţii din 19 spitale Crearea unui Inspectorat pentru Sănătate, care să 
monitorizeze procesul de prestare a serviciilor în 
toate spitalele / clinicile, utilizând resursele care 
sunt la moment canalizate către secţiile de moni-
torizare şi de evaluare din 19 spitale

Nu a fost rea-
lizată

70. - Crearea Inspectoratului Serviciilor Sociale pentru 
monitorizarea prestării serviciilor

Nu a fost rea-
lizată
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71. Centrul de Medicină 
Legală

Transferarea Centrului de Medicină Legală în do-
meniul Ministerului Justiţiei, drept parte a Centru-
lui Naţional de Expertiză Judiciară

Nu a fost rea-
lizată

72. Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină 
(CNAM)

Transferarea funcţiilor de reglementare către Ins-
pectoratul Fiscal de Stat. Transferarea funcţiei de 
contractare a serviciilor de medicină familială (par-
te a funcţiei de coordonare) către oficiile teritoriale

Nu a fost rea-
lizată

73. Comitetul Naţional
Adopţii (CNA)

Crearea unui grup operativ interministerial sau a 
Agenţiei pentru Protecţia Copilului. Transforma-
rea CNA într-o inspecţie a prestării serviciilor so-
ciale (inclusiv adopţia), transferarea altor funcţii 
către nivelul local

Nu a fost rea-
lizată

CNA a fost lichidat, 
iar funcţiile sale au 
fost transferate la 
MPSFC (HG nr. 283 
din 14.03.2007) 

74. Casa Naţională de Asi-
gurări Sociale (CNAS)

Transferul funcţiei de reglementare (colectare a 
plăţilor) către Inspectoratul Fiscal de Stat

Nu a fost rea-
lizată

75. Consiliul republican de 
expertiză medicală a 
vitalităţii

- Raţionalizarea funcţiilor de suport intern
- Transferarea către CNAS

Nu a fost rea-
lizată

76. Agenţia Medicamentu-
lui (AM)

- Transferarea funcţiei de regulare a dispozitivelor 
/ echipamentului medical de la CSPMS către AM

Nu a fost rea-
lizată

77. Consiliul Naţional de 
Atestare şi Acreditare

- Lărgirea funcţiei de acreditare, cu depăşirea limi-
telor de acreditare pentru scopurile financiare ale 
CNAM (aprobare)
- Pe termen lung, prestarea serviciilor va fi monito-
rizată de inspectoratele în domeniul sănătăţii

Realizată par-
ţial 

Extinderea/lărgirea 
funcţiei de acre-
ditare. Legea nr. 
552 din 18.10.2001 
a fost modificată 
prin Legea nr. 280 
din 14.12.2007, în 
vigoare din 30 mai 
2008

78. Altele Modificarea, pe termen lung, a subordonării in-
stituţionale a instituţiilor care la moment sunt sub-
ordonate Guvernului, aşa ca CNT, CNAA, Academia 
de Ştiinţe, CNAS şi CNAM, prin subordonarea aces-
tora unui minister relevant sau Parlamentului, prin 
intermediul unui minister relevant. Prin aceasta nu 
se presupune că aceste instituţii nu vor mai avea 
autonomie financiară sau instituţională, ci mai de-
grabă că deciziile cu privire la politici vor fi luate de 
către ministerele relevante. Aceasta poate fi o op-
ţiune pe termen lung, luând în considerare capaci-
tatea curentă a Ministerelor

Nu a fost rea-
lizată

79. Întreprinderi de stat Privatizarea, pe termen lung, a întreprinderilor de 
stat Molda, Atletmed, Direcţia Lucrări Auxiliare şi 
Direcţia Reparaţii şi Construcţii, Mold Didactica şi 
Univers Pedagogic

Nu a fost rea-
lizată

E  Ş

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

80. Ministerul 
Educaţiei

Ministerul Educaţiei şi Tineretului este transformat, cu com-
pletări de la Ministerul Culturii şi Turismului, CNAA şi Aca-
demia de Ştiinţe, şi va deveni responsabil de cultură (inclu-
siv media, politici arhivistice, moralitate), educaţie şi ştiinţă. 
Acesta va deveni Ministerul Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei

Nu a fost rea-
lizată

81. Ministerul 
Educaţiei

Transferul funcţiei de elaborare a politicilor în domeniul 
protecţiei copiilor şi în probleme ale tineretului către Minis-
terul Muncii şi Protecţiei Sociale

Realizată par-
ţial 

Transferul funcţiei de 
elaborare a politicilor 
în domeniul protecţi-
ei copiilor ca urmare 
a creării MPSFC. H.G. 
nr. 52 din 14.07.2007 

82. Ministerul 
Educaţiei

Transferarea funcţiei de elaborare a politicilor în domeniul 
sportului către Ministerul Sănătăţii, inclusiv organul subor-
donat Agenţia Sportului

Nu a fost rea-
lizată
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83. Ministerul 
Educaţiei

Crearea unui Inspectorat în Educaţie pentru supravegherea 
calităţii serviciilor educaţionale prestate de şcoli şi a rolu-
lui administraţiilor raionale în asigurarea prestării serviciilor 
educaţionale, parţial prin delegarea unora dintre sarcinile în 
prezent exercitate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului

Nu a fost rea-
lizată

84. Consiliul 
Naţional de 
Atestare şi 
Acreditare 
(CNAA)

Întărirea CNAA prin transferarea funcţiei de acreditare de 
la Academia de Ştiinţe şi de la Ministerul Educaţiei şi Tinere-
tului (MET) către CNAA

Nu a fost rea-
lizată

85. Contabilita-
tea centrali-
zată (CC)

Transferarea altor direcţii de contabilitate ale MET către CC 
în vederea consolidării funcţiei

Nu a fost rea-
lizată

86. Academia 
de Ştiinţe

- Transferarea funcţiilor de elaborare a politicilor către MET
- Reducerea funcţiei de suport intern
- Îmbunătăţirea transparenţei finanţării ştiinţifice şi institui-
rea unor mecanisme de finanţare

Nu a fost rea-
lizată 

87. Academia 
de Admini-
straţie Pu-
blică

- Reducerea funcţiei de suport intern
- Plasarea acestei instituţii în subordonarea Aparatului Gu-
vernului
- Transferarea funcţiei de prestare a diplomei de doctor în 
ştiinţe către universităţi

Nu a fost rea-
lizată

88. Centrul Teh-
nologii In-
formaţiona-
le şi Comu-
nicaţionale 
în Educaţie

Transferarea funcţiilor Centrului Tehnologii Informaţiona-
le şi Comunicaţionale în Educaţie (CTICE) către Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei

Nu a fost rea-
lizată

89. Altele Modificarea, pe termen lung, a subordonării instituţionale 
a instituţiilor care la moment sunt subordonate Guvernului, 
aşa ca CNT, CNAA, Academia de Ştiinţe, CNAS şi CNAM, prin 
subordonarea acestora unui minister relevant sau Parlamen-
tului, prin intermediul unui minister relevant. Prin aceasta nu 
se presupune că aceste instituţii nu vor mai avea autonomie 
financiară sau instituţională, ci mai degrabă că deciziile cu 
privire la politici vor fi luate de către ministerele relevante. 
Aceasta poate fi o opţiune pe termen lung, luând în conside-
rare capacitatea curentă a Ministerelor

Nu a fost rea-
lizată

90. Întreprin-
derile de 
stat

Privatizarea, pe termen lung, a întreprinderilor de stat Mol-
da, Atletmed, Direcţia Lucrări Auxiliare şi Direcţia Reparaţii şi 
Construcţii, Mold Didactica şi Univers Pedagogic

Nu a fost rea-
lizată

C  T

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

91. Ministerul 
Culturii şi Tu-
rismului

Transferarea domeniului cultură către Ministerul Educa-
ţiei.
Transferarea domeniului turism către Ministerul Econo-
miei şi Comerţului

Nu a fost rea-
lizată

92. Ministerul 
Culturii şi Tu-
rismului

Crearea unui Inspectorat separat al Patrimoniului Cultu-
ral, care va include Agenţia de Inspectare şi Restaurare a 
Monumentelor, care urmează a fi creată.
Inspectoratul Patrimoniului Cultural va include inspecţia 
arhivistică, arheologică (dacă poate fi aplicată), monu-
mentele, bibliotecile etc.

Realizată par-
ţial 

A fost creată Agen-
ţia de inspectare şi 
restaurare a monu-
mentelor pe lângă 
MCT (H.G. nr.1114 
din 25.09.2006).

93. Biroul Relaţii 
Interetnice

Transferul Biroului Relaţii Interetnice către Direcţia Mino-
rităţi şi Limbi a MECS, în conformitate cu recomandările 
de la Etapa I

Nu a fost rea-
lizată

94. Centrul Na-
ţional de 
Perfecţiona-
re a Cadrelor 
din Industria 
Turismului

- Expansiunea ofertei de cursuri
- Abolirea certificării obligatorii pentru profesioniştii în 
domeniul turismului

Nu a fost rea-
lizată
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95. Centrul Naţi-
onal de Ter-
minologie

- Abolirea certificării / licenţierii obligatorii a denumirilor 
şi publicităţii. Camera de Licenţiere trebuie să îşi asume 
responsabilitatea deplină pentru licenţierea denumirilor 
organizaţiilor şi publicităţii prin intermediul altor canale.
- Promovarea utilizării corecte a limbajului este mai im-
portantă decât controlul / reglementarea acesteia. Întări-
rea CNT în acest sens.
- Subordonarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei 
(nu Acad. de Ştiinţe)

Nu a fost rea-
lizată

96. Serviciul de 
Stat Arhivă
(SSA)

- Transformarea SSA în direcţie din cadrul Ministerului 
Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei. Direcţia de politici în domeni-
ul arhivelor (Secţia arhive), funcţia de bază a acestei direc-
ţii fiind elaborarea şi coordonarea politicilor
- Agenţiile / Instituţiile subordonate SSA (Arhiva Naţiona-
lă, arhivele municipale şi altele) vor deveni subordonate 
Secţiei de politici în domeniul arhivelor din cadrul Minis-
terului. - Sarcinile de reglementare vor fi transferate către 
Inspectoratul pentru Patrimoniul Cultural

Nu a fost rea-
lizată

97. Consiliul 
Coordonator 
al Audiovi-
zualului

- Crearea unei secţii în cadrul Ministerului Educaţiei, Cul-
turii şi Ştiinţei responsabile pentru politicile în domeniul 
mass-media şi al difuziunii 
- Abolirea funcţiei de prestare a serviciilor

Nu a fost rea-
lizată 

98. Agenţia de 
Stat pentru 
Protecţia 
Moralităţii 
(ASPM)

Crearea unei secţii cu privire la moralitate în cadrul Minis-
terului Educaţiei, Culturii şi Ştiinţei

Nu a fost rea-
lizată 

99. Altele Modificarea, pe termen lung, a subordonării instituţionale 
a instituţiilor care la moment sunt subordonate Guvernu-
lui, aşa ca CNT, CNAA, Academia de Ştiinţe, CNAS şi CNAM, 
prin subordonarea acestora unui minister relevant sau Par-
lamentului, prin intermediul unui minister relevant. Prin 
aceasta nu se presupune că aceste instituţii nu vor mai avea 
autonomie financiară sau instituţională, ci mai degrabă că 
deciziile cu privire la politici vor fi luate de către ministerele 
relevante. Aceasta poate fi o opţiune pe termen lung, luând 
în considerare capacitatea curentă a Ministerelor

Nu a fost rea-
lizată

100. Agenţia 
Sportului

Cu toate că Agenţia Sportului nou-creată nu a fost revizuită 
ca parte a analizei funcţionale, se recomandă plasarea aces-
teia în subordinea Ministerului Sănătăţii. Prin aceasta nu se 
are în vedere că instituţia dată nu va mai avea o autonomie 
financiară sau instituţională, ci mai degrabă că deciziile cu 
privire la politici vor fi luate de către ministerul relevant

Nu a fost rea-
lizată

Sector 4: Dezvoltare economică
Priorităţile-cheie:

- Lansarea pregătirilor pentru privatizarea institutelor de proiectare subordonate Agenţiei de Construcţii 
şi Dezvoltare Teritorială

- Modificarea statutului Serviciului Naţional Locuinţe din instituţie publică în întreprindere de stat
- Lansarea reformelor propuse cu privire la Infrastructura Calităţii, inclusiv următoarele activităţi:
- Reorganizarea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie în 3 organizaţii noi: Institutul Naţio-

nal de Standardizare, Institutul Naţional de Metrologie şi Centrul de Certificare a Produselor
- Instituirea Inspectoratului pentru Securitatea Produselor Nealimentare în urma reorganizării Inspec-

toratului Principal de Stat în Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor, a Inspectoratului 
Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase, Inspectoratului 
Energetic de Stat şi a Inspecţiei de Stat în Construcţii

- Instituirea Inspectoratului de Stat în Metrologie prin reorganizarea Inspectoratului Principal de Stat în 
Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor

- Instituirea Biroului Naţional pentru Protecţia Consumatorului ca urmare a reorganizării Inspectoratu-
lui Principal de Stat în Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor

- Transferarea funcţiilor de control ale alimentelor şi băuturilor de la Inspectoratul Principal de Stat în 
Standardizare, Metrologie şi Protecţia Consumatorilor la Agenţia pentru Siguranţa Alimentară
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- Modificarea statutului Centrului de Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor din în-
treprindere de stat în instituţie publică

- Modificarea statutului ÎS Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional din întreprindere de stat în insti-
tuţie publică

- Simplificarea procedurilor de înregistrare a drepturilor asupra bunurilor imobile (în prezent exercitată 
de Întreprinderea de Stat Cadastru) prin garantarea accesului activ al notarilor la Registrul Proprietăţii 
Imobile.

C  P U

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/imple-
mentare

Notă

101. Serviciul Naţional Lo-
cuinţe

Modificarea statutului din instituţie 
publică în întreprindere de stat

Nu a fost realizată Instituţia a fost lichidată. HG 
nr. 6 din 16.01.2008 cu pri-
vire la dizolvarea Serviciului 
Naţional Locuinţă

102. Direcţia Verificare şi Ex-
pertizare a Proiectelor 
de Construcţii

Nici o acţiune, în afară de exclude-
rea reglementării care prevede mo-
nopolul asupra expertizării proiec-
telor de construcţii

Nu a fost realizată

103. Industrialproiect, IPRO-
COM, Urbanproiect

Privatizarea şi transferul funcţiilor 
de elaborare a politicii, în cazurile 
când acestea există, către ACDT sau 
organele nou-create

Nu a fost realizată

104. INCERCOM Privatizarea majorităţii funcţiilor, 
dar menţinerea funcţiei de cerce-
tări ştiinţifice şi consolidarea INCER-
COM-lui

Nu a fost realizată

105. ÎS Direcţia specializată 
de antrepriză pentru 
reglare şi montare

Privatizarea Nu a fost realizată

S, M  P C

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

106. Institutul Naţional 
de Standardizare 
şi Metrologie

Reorganizarea care va rezulta în crea-
rea:
1. Institutului Naţional de Standardi-
zare
2. Institutului Naţional de Metrologie
3. Centrului pentru Certificarea Produ-
selor

Realizată par-
ţial

Au fost fondate Instituţia publică 
“Institutul Naţional de Standardiza-
re din Moldova” (INSM) şi Întreprin-
derea de Stat “Institutul Naţional de 
Metrologie din Moldova” (INMM) 
prin reorganizarea (divizarea) ÎS 
“Institutul Naţional de Standardi-
zare şi Metrologie”, HG Nr. 13 din 
17.01.2008

107. Centrul de Stan-
dardizare şi Metro-
logie Bălţi (CSMB)

Privatizarea a 2 funcţii şi reorganiza-
rea CSMB, astfel încât să formeze parte 
din reţeaua de servicii desconcentrate, 
care vor acorda suport Institutelor Na-
ţionale nou-create (a se vedea mai sus)

Nu a fost rea-
lizată

A fost trecut în subordinea MEC 
în urma lichidării SSM (HG Nr. 765 
din 24.06.2008).

108. Inspectoratul Prin-
cipal de Stat în 
Standardizare, Me-
trologie şi Protec-
ţia Consumatorilor 
(IPSSMPC)

Reorganizarea IPSSMPC, care va re-
zulta în crearea a 2 inspectorate noi:
1. Inspectoratul de Stat pentru Securi-
tatea Produselor Nealimentare
2. Inspectoratul de Stat în Metrologie 
(fiecare cu statut juridic independent) şi 
un Birou Naţional pentru Protecţia Drep-
turilor Consumatorilor. Transferul funcţii-
lor de supraveghere a pieţei în domeniul 
produselor alimentare, alcoolice şi tu-
tun la nou-creata Agenţie de Siguranţă 
Alimentară (în domeniul procesului de 
producere) şi Centrul de Medicină Pre-
ventivă (în ceea ce priveşte procesul de 
comercializare a produselor alimentare)

Realizată par-
ţial

Ca rezultat al lichidării SSM şi pre-
luării funcţiilor lui de MEC a fost 
modificată denumirea Inspecto-
ratului Principal de Stat în Stan-
dardizare, Metrologie şi Protecţia 
Consumatorilor (IPSSMPC) în Ins-
pectoratul Principal de Stat pen-
tru Supravegherea Pieţei, Metro-
logie şi Protecţia Consumatorilor, 
care a fost trecut în subordinea 
MEC în urma lichidării SSM (HG Nr. 
765 din 24.06.2008). S-a aprobat 
Regulamentul prin HG nr. 13 din 
17.01.2008.
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109. Inspectoratul Prin-
cipal de Stat pen-
tru Supravegherea 
Tehnică a Obiecte-
lor Industriale Peri-
culoase (IPSSTOIP)

Reorganizarea IPSSTOIP cu include-
rea în cadrul Inspectoratului de Stat 
pentru Securitatea Produselor Neali-
mentare şi transferarea a două funcţii 
către nou-creata Agenţie pentru Geo-
logie şi Resurse Minerale

Realizată par-
ţial

Inspectoratul Principal de Stat 
pentru Supravegherea Tehni-
că a Obiectelor Industriale Pe-
riculoase (IPSSTOIP) a fost tre-
cut în subordinea MEC în urma 
lichidării SSM (HG nr. 765 din 
24.06.2008).

110. Centrul Tehnic 
pentru Securitate 
Industrială şi Cer-
tificare

Transferarea unei funcţii către Institu-
tul Naţional în Standardizare nou-creat 
şi modificarea legislaţiei

Nu a fost rea-
lizată

111. Centrul Naţional 
pentru Omologa-
rea Armelor şi Mu-
niţiilor

Transferarea funcţiei de politici către 
Ministerul Afacerilor Interne

Nu a fost rea-
lizată

Centrul a fost lichidat prin ordinul 
14 din 12.02.2007 al directorului 
general al SSM 

112. ÎS Centrul de Acre-
ditare în domeniul 
Evaluării Confor-
mităţii Produselor
(CAEPC)

Modificarea statutului CAECP din în-
treprindere de stat în instituţie publică

Nu a fost rea-
lizată

113. Inspecţia de Stat a 
Muncii

Nici o acţiune, cu excepţia accentuă-
rii eforturilor în dezvoltarea capacităţii 
instituţionale şi angajării unui număr 
adiţional de personal

Nu a fost rea-
lizată

Efectivul-limită de personal al Ins-
pecţiei Muncii a fost redus de la 
140 la 96 de unităţi (HG nr 1268 
din 01.11.2006)

114. Inspectoratul 
Energetic de Stat 
(IES)

Reorganizarea IES în cadrul Inspecto-
ratului de Stat pentru Securitatea Pro-
duselor Nealimentare nou-creat

Nu a fost rea-
lizată

Nu a fost organizat Inspectora-
tul de Stat pentru Securitatea 
Produselor Nealimentare. După 
lichidarea MII IES este în sub-
ordinea MEC (HG nr. 549 din 
30.04.2008)

115. Inspecţia de Stat 
în Construcţii (ISC) 

Reorganizarea ISC în cadrul Inspecto-
ratului de Stat pentru Securitatea Pro-
duselor Nealimentare şi transferarea 
unei funcţii către autorităţile publice 
locale 

Nu a fost rea-
lizată

Nu a fost organizat Inspectoratul 
de Stat pentru Securitatea Produ-
selor Nealimentare 

116. Inspectoratul de 
Stat pentru Na-
vele de Tonaj Mic 
(ISNTM)

Lichidarea ISNTM şi transferarea 
funcţiilor către ÎS Serviciul Naval pen-
tru Securitatea Navigaţiei şi către auto-
rităţile publice locale

Realizată Competenţele ISNTM au fost 
transmise către instituţia publică 
Căpitănia Portului Giurgiu leşti, 
Î.S. “Registru Naval” şi Serviciul 
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Ex-
cepţionale (HG. nr. 1175 din 
31.10.2007)

A

Nr. Instituţia Recomandări Grad/Nivel de implemen-
tare/realizare

Notă

117. Organizaţia pentru 
Promovarea Expor-
turilor din Moldova 
(OPEM)

Asigurarea faptului că OPEM 
deţine statutul de instituţie 
publică finanţată de la bugetul 
de stat, Adiţional, modificarea 
denumirii din OPEM în Organi-
zaţia de Promovare a Investiţii-
lor şi Exporturilor în Moldova 
(OPIEM)

Realizată parţial Schimbarea denumirii în Or-
ganizaţia de Atragere a In-
vestiţiilor şi de Promovare a 
Exportului din Moldova. Nu 
deţine statut de instituţie 
publică, a rămas cu statut de 
instituţie de stat

118. Agenţia de priva-
tizare

Nici o acţiune, alta decât dez-
voltarea capacităţii instituţio-
nale şi lichidarea unei funcţii 
(controlul utilităţilor şi achitării 
datoriilor, pregătirea şi prezen-
tarea facturilor lunare către 
contractori)

Nu a fost realizată Agenţia de privatizare s-a 
transformat în Agenţia Pro-
prietăţii Publice de pe lân-
gă MEC (HG nr. 1008 din 
10.09.2007)
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R    

Nr. Instituţia Recomandări Grad/nivel de realiza-
re/implementare Notă

119. Întreprinderea de 
Stat Centrul de In-
struire şi Producţie

Comasarea cu ÎS Inmacom Didactic pen-
tru a înlătura suprapunerea şi privatizarea 
a 2 funcţii

Nu a fost realizată

120. Întreprinderea de 
Stat Inmacom Di-
dactic

Comasarea cu ÎS Centrul de Instruire şi 
Producţie pentru a înlătura suprapunerile 
Nici o acţiune pentru funcţia serviciilor 
de frizerie în pofida caracterului antrepre-
norial, acest serviciu este necesar pentru 
pregătirea profesională

Nu a fost realizată

121. Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă

Nici o acţiune, alta decât dezvoltarea ca-
pacităţii instituţionale

Realizată A fost suplimentat efec-
tivul-limită al ANOFM 
cu 5 unităţi (HG nr. 811 
din 11.07.2007)

S

Nr. Instituţia Recomandări Grad/nivel de reali-
zare/implementare Notă

122. Întreprinderea de Stat 
Sectorul de Reparaţie 
a Fântânilor Arteziene 
din municipiul Chişinău

Nici o acţiune, alta decât 
modificarea denumirii în-
treprinderii pentru a reflec-
ta mai precis funcţiile sale 
şi acoperirea naţională

Nu a fost realizată

123. Întreprinderea de Stat 
specializată în executa-
rea lucrărilor de explo-
zie Inmex

Consolidarea capacităţi-
lor curente prin diversifi-
carea activităţilor curente

Nu a fost realizată

124. Întreprinderea de Stat 
Centrul Naţional de In-
formatizare şi Calculare 
Informcom

Privatizarea Nu a fost realizată S-a transmis cu titlu gratuit din ges-
tiunea MEC în gestiunea Ministerului 
Educaţiei şi Tineretului Î.S. “Inform-
com” (HG Nr. 1121 din 27.09.2006)

125. Întreprinderea de Stat 
Centrul analitic de in-
formaţie Analitinform

Restabilirea finanţării, în 
rest nici o acţiune

Nu a fost realizată ÎS Centrul analitic de informaţie “Ana-
litinform“ a fost lichidat cu transmi-
terea funcţiilor către S.A. Centrul de 
Productivitate şi Competitivitate din 
Moldova (HG nr. 975 din 27.09.2006)

126. Întreprinderea de Stat 
Direcţia pentru Exploa-
tarea Clădirilor Minis-
terului Transportului şi 
Gospodăririi Drumurilor

Abolirea / lichidarea în-
treprinderii (transferarea 
funcţiilor către Direcţia Ge-
nerală pentru Administra-
rea Clădirilor Guvernului)

Realizată Lichidată odată cu desfiinţarea Minis-
terului Transporturilor şi Gospodăriei 
Drumurilor şi crearea Ministerului 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriu-
lui Legea 162-XVI din 09.07.2008 

R

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

127. Agenţia Naţio-
nală pentru
Conservarea 
Energiei

1. Consolidarea resurselor.
2. Elaborarea regulamentelor, aşa după 
cum a fost prevăzut în Programul Naţional 
pentru Conservarea Energiei 2003-2010
3. Excluderea controlului şi supravegherii 
de stat în domeniul conservării energiei 
la agenţii economici privaţi
4. Transferarea unei funcţii către Institutul 
Energetic în cadrul Academiei de Ştiinţe 

Nu a fost rea-
lizată

Agenţia Naţională pentru Con-
servarea Energiei a fost transfera-
tă din subordinea MII în subordi-
nea MEC

128. Agenţia Naţio-
nală pentru Re-
glementare în 
Energetică

Nici o acţiune, alta decât evaluarea ca-
pacităţii

Realizată Nu este informaţie disponibilă re-
feritor la evaluarea capacităţilor
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129. Agenţia Naţio-
nală pentru Re-
glementare în 
Telecomunicaţii 
şi Informatică 

Nici o acţiune, alta decât evaluarea ca-
pacităţii

Realizată Nu este informaţie disponibilă 
referitor la evaluarea capacită-
ţilor

130. Administraţia de 
Stat a Aviaţiei 
Civile (ASAC)

Nici o acţiune, alta decât evaluarea po-
tenţială a capacităţii

Realizată Nu este informaţie disponibilă 
referitor la evaluarea capacită-
ţilor

131. Întreprinderea 
de Stat .Agenţia 
Moldovei Trafic 
Auto Interna-
ţional

Modificarea statutului din întreprindere 
de stat în instituţie publică

Nu a fost rea-
lizată

Întreprinderea de Stat „Agenţia 
Moldovei Trafic Auto Internaţio-
nal” a fost dizolvată prin HG nr. 153 
din 14.02.2008 cu transferul unor 
funcţii Serviciului Vamal de Stat

132. Întreprinderea 
de Stat Serviciul 
Naţional pentru 
Securitatea Na-
vigaţiei

Modificarea statutului din întreprindere 
de stat în instituţie publică Căpitănia Por-
tului Giurgiuleşti

Realizată Pentru implementarea acestei 
recomandări, prin Hotărârea Gu-
vernului 1128 din 29.09.2006 a 
fost efectuată reorganizarea Î.S. 
„Serviciul Naţional pentru Securi-
tatea Navigaţiei” în Instituţia Pu-
blică „Căpitănia Portului Giurgiu-
leşti” şi Î.S. „Registrul Naval”.

133. Administraţia de 
Stat a Drumu-
rilor

Transferarea funcţiilor de elaborare a 
politicilor către Ministerul Transportului 
şi Gospodăririi Drumurilor

Realizată HG nr. 971 din 11.08.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului pri-
vind organizarea şi funcţionarea 
structurii şi efectivului-limită ale 
Ministerului Construcţiilor şi Dez-
voltării Teritoriului

134. Întreprinderea 
de Stat Servicii 
Transport Auto

Privatizarea Nu a fost rea-
lizată

C  S

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

135. Direcţia Generală Sta-
tistică a mun. Chişinău 

Nici o acţiune, alta decât evaluarea 
capacităţii curente

Realizată Nu este informaţie disponibilă re-
feritor la evaluarea capacităţilor

136. Direcţia Generală 
Tehnologii Informaţi-
onale pe lângă Biroul 
Naţional de Statistică

Reorganizarea Direcţiei Generale 
Tehnologii Informaţionale prin co-
masarea cu Biroul Naţional de Sta-
tistică

Nu a fost rea-
lizată

137. Întreprinderea de 
Stat Informstat

Privatizarea Nu a fost rea-
lizată

138. Întreprinderea de 
Stat Statistica

Nici o acţiune Realizată

139. Institutul de Geode-
zie, Prospecţiuni Teh-
nice şi Cadastru In-
geocad

1. Se recomandă să se adauge ÎS la 
denumire în conformitate cu legisla-
ţia în vigoare
2. Lichidarea funcţiilor antrepreno-
riale ce ţin de serviciile de turism şi 
marketing

Realizată par-
ţial

Institutului de Geodezie, Pros-
pecţiuni Tehnice şi Cadastru In-
geocad i-a fost atribuit statutul 
de Întreprindere de Stat (HG nr. 
977 din 12.08.2008).

140. Asociaţia Republi-
cană de Stat pentru 
Protecţia Solurilor

Nici o acţiune, cu excepţia următoa-
relor:
1. Se recomandă să se adauge ÎS la 
denumire în conformitate cu legisla-
ţia în vigoare

Realizată Asociaţiei Republicane de Stat 
pentru Protecţia Solurilor i-a fost 
atribuit statutul de Întreprindere 
de Stat (HG nr. 977 din 12.08.2008)

141. Întreprinderea de 
Stat Cadastru

Simplificarea procedurilor de înregi-
strare a drepturilor asupra bunurilor 
imobile (exercitată în prezent de ÎS 
Cadastru) prin acordarea accesului 
activ notarilor la Registrul Bunurilor 
Imobile.

Nu a fost rea-
lizată
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142. Oficiul de Implemen-
tare a Primului Pro-
iect Cadastru

Amânarea lichidării (va fi lichidat în 
iulie 2007, cu excepţia cazului în care 
va fi oferită finanţarea pentru Al Doi-
lea Proiect Cadastru)

Nu a fost rea-
lizată

În organigrama actuală a ARFC 
Oficiul de Implementare a Pri-
mului Proiect Cadastru lipseşte

143. Institutul de Proiec-
tări pentru Organiza-
rea Teritoriului

Transferarea în subordonarea Mi-
nisterului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare (în baza reducerii supra-
punerilor în activitatea Ministerului 
Agriculturii şi a Agenţiei Relaţii Fun-
ciare şi Cadastru în ce priveşte Con-
solidarea terenurilor)

Nu a fost rea-
lizată

Sector 5: Administraţie şi Finanţe Publice

Priorităţi-cheie pentru domeniul Finanţelor Publice:
- Modificarea denumirii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi modificarea structurii oficiilor regio-

nale (transferarea Oficiului Contribuabililor Mari şi crearea nivelului regional)
- Transferarea unităţilor din cadrul ÎS Registru către Ministerul Afacerilor Interne
- Transferarea Camerei Înregistrării de Stat şi a Direcţiei Generale Stare Civilă în subordinea Ministerului 

Justiţiei
- Lichidarea Vistieriei de Stat şi a ÎS Inspectoratul de Stat în Comunicaţii
- Privatizarea întreprinderilor de stat selectate
F P

Nr. Instituţia Recomandări

Grad/Nivel 
de realiza-
re/imple-
mentare

Notă

144. Serviciul 
Fiscal de 
Stat

Serviciul Fiscal de Stat ar trebui să preia de la Casa Naţională 
de Asigurări Sociale (CNAS) funcţiile de primire şi procesare a 
declaraţiilor cu privire la contribuţiile de asigurări sociale pre-
zentate în dările de seamă 4 BASS. Concomitent cu această 
operaţiune, CNAS-ul trebuie să fie abolit de efectuarea con-
troalelor asupra (a) transferării cu întârziere sau incompletă 
sau neprezentare a cotelor de asigurare socială de stat obliga-
torie în cazul retribuirii muncii în expresie bănească sau în na-
tură; (b) prezentării în termenele stabilite de legislaţie a dărilor 
de seamă privind calcularea şi transferarea contribuţiilor de 
asigurări sociale; (c) respectării ordinii şi modului de calculare 
a contribuţiei de asigurări sociale.
Actualmente, în fază de proiect se află elaborarea Titlului IX al Co-
dului fiscal care va cuprinde reglementările contribuţiilor de asi-
gurări sociale de stat. Ca urmare, controlul asupra corectitudinii 
colectării contribuţiilor sociale de stat de către agenţii econo mici 
în bugetul asigurărilor sociale de stat va fi parte componentă a 
controlului fiscal, prin definiţia acestuia statuată în art.214 din 
Codul fiscal. La moment, atribuţiile menţionate sunt exercitate de 
Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia celor de recepţionare şi prelu-
crare a declaraţiilor 4 BASS

Nu a fost 
determi-
nată

Necesită intervie-
varea funcţionarilor 
şi studierea regula-
mentelor interne 

145. Inspecto-
ratul Fiscal 
Principal de 
Stat

Reorganizarea funcţiei de elaborare a politicilor fiscale (care 
este dispersată într-o mare parte a subdiviziunilor din cadrul 
IFPS) prin crearea unei direcţii specifice de legislaţie, responsa-
bilă către Şeful IFPS şi în poziţia de a coopera direct cu Direcţia 
de Politici Fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor

Nu a fost 
realizată

146. Inspecto-
ratul Fiscal 
Principal de 
Stat

Transferarea funcţiei de examinare a contestaţiilor contribua-
bililor către un serviciu inferior actualului IFPS. Opţiunea 1: 
Crearea unei direcţii specializate în cadrul
inspectoratelor fiscale regionale care sunt propuse de a fi in-
stituite (în caz că recomandarea privind instituirea serviciilor 
fiscale regionale este acceptată);
Opţiunea 2: Crearea unui serviciu specializat pentru contestă-
rile fiscale cu statut de entitate naţională, plasată în subordi-
nea Oficiului Fiscal Central. 

Nu a fost 
realizată
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147. Inspecto-
ratul Fiscal 
Principal de 
Stat

Transferarea Direcţiei Contribuabili Mari în subordinea IFPS, 
atribuindu-se un statut similar reţelei Oficiilor Fiscale Teritoria-
le, cu păstrarea aceloraşi competenţe naţionale centralizate cu 
privire la contribuabilii mari şi a liniei de raportare şi responsa-
bilitate către IFPS 

Nu a fost 
realizată

148. Inspecto-
ratul Fiscal 
Principal de 
Stat

Redenumirea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în sco-
pul eliminării confuziei între funcţiile unui inspectorat şi func-
ţiile sale reale de reglementare şi supraveghere (spre exemplu, 
Oficiul Fiscal Central)

Nu a fost 
realizată

149. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Fuzionarea funcţiilor de management al personalului, con-
tabilitate şi cheltuieli bugetare, care actualmente se repetă în 
Inspectoratele Fiscale Teritoriale într-un singur loc la un Ins-
pectorat de nivel regional, care urmează a fi creat, cu funcţii 
de management general şi funcţii de control intern. Se reco-
mandă o structură cu 3 regiuni (Chişinău, Bălţi şi Cahul), plus 
regiunea unităţii autonome Găgăuzia

Nu a fost 
realizată

150. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Efectuarea controalelor operative ar trebui limitată doar în 
ceea ce ţine de administrarea impozitelor şi taxelor gestionate 
de serviciile fiscale. Alte funcţii de control ce ţin de activitatea 
antreprenorială (comerţul ilicit, vânzarea în locurile neauto-
rizate de primărie, vânzarea, păstrarea şi transportarea mărfii 
fără documentele aferente etc.) trebuie să fie efectuată de Mi-
nisterul Afacerilor Interne

Nu a fost 
determi-
nată

Necesită intervie-
varea funcţionarilor 
şi studierea regula-
mentelor interne

151. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Transferarea funcţiei de evidenţă a rulajului zahărului.
Opţiunea 1: Transferarea către Biroul Naţional Statistică.
Opţiunea 2: Transferarea către Ministerul Agriculturii şi Indu-
striei Alimentare

Realizată

152. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Lichidarea competenţelor SFS în domeniul comorilor şi bu-
nurilor mobile fără stăpân, cu excepţia cazurilor când obiectul 
comorii îl constituie monumente ale istoriei sau culturii (art. 
327, paragraf (3) din Codul Civil)

Nu a fost 
determi-
nată

Necesită intervie-
varea funcţionarilor 
şi studierea regula-
mentelor interne

153. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Transferarea competenţelor SFS în domeniul bunurilor imo-
bile fără stăpân către autorităţile administraţiei publice locale 
de nivelul întâi (primării)

Nu a fost 
realizată

154. Inspectora-
tele Fiscale 
Teritoriale

Transferarea atribuţiilor SFS în domeniul bunurilor confisca-
te, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limi-
tat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului 
cu drept de succesiune către Agenţia Rezerve Materiale, Achi-
ziţii Publice şi Ajutoare Umanitare

Nu a fost 
realizată

155. Serviciul 
Control Fi-
nanciar şi
Revizie

Funcţia de efectuare a controalelor financiare şi audit în institu-
ţiile finanţate din bugetele de toate nivelele ar trebui păstrată 
temporar, având în vedere că statutul viitor al Serviciului de 
Control Financiar şi Revizie este strâns legat de implementa-
rea prevederilor cuprinse în documentele strategice ale Repu-
blicii Moldova, care trebuie executate în domeniul controlului 
financiar public intern.
Este de menţionat că prin implementarea de către SCFR a 
Concepţiei Sistemului de Control şi Audit Intern, aprobată prin 
decizia sa de executivul central, toate constatările rezultate 
din analiza funcţională a SCFR vor fi anulate (dublarea func-
ţiilor de control financiar, statutul militar al unei părţi a perso-
nalului, lipsa reglementărilor exhaustive privind instituţiile ce 
pot fi supuse controlului financiar etc.).

Realizată Hotărârea Guver-
nului nr.335 din 
21.03.2008 „Cu pri-
vire la aprobarea 
modificărilor ce se 
operează în unele 
hotărâri ale Guver-
nului” HG nr. 74 din 
29.01.2008 cu privire 
la aprobarea Strate-
giei de dezvoltare a 
controlului financiar 
public intern

156. Birourile va-
male

1. În conformitate cu recomandările prezentate la prima etapă 
a AF, susţinem transferul Serviciului Vamal în subordonarea 
Ministerului Finanţelor şi crearea unei unităţi de politici vama-
le în cadrul Direcţiei Politici Fiscale a Ministerului Finanţelor.
2. Modificarea denumirii Serviciului Vamal, în baza unei jus-
tificări similare cu cea din cazul Inspectoratului Fiscal Princi-
pal de Stat. Astfel, întregul sistem vamal se va numi Serviciu 
Vamal, iar aparatul oficiului central al Serviciului Vamal se va 
numi Oficiu Vamal Central, pe când birourile şi posturile vama-
le vor rămâne intacte

Nu a fost 
realizată

Realizarea a fost ini-
ţiată în octombrie 
2009 HG nr. 597 din 
21 octombrie 2009 
„Privind unele mă-
suri de executare 
a Legii nr. 21-XVIII 
din 18 septembrie 
2009”, Hotărârea Gu-
vernului nr. 661 din 
10.11.2009 „Cu privi-
re la aprobarea mo-
dificărilor şi comple-
tărilor ce se operea-
ză în unele hotărâri 
ale Guvernului”
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157. Recoman-
dări genera-
le pe bloc

Recomandăm consolidarea tuturor funcţiilor organelor impli-
cate în domeniul activităţilor bancare, valorilor mobiliare, asigu-
rărilor, fondurilor de pensionare şi organizaţiilor de microfinan-
ţare din cadrul Comisiei Naţionale pentru Piaţa Financiară.
Opţiunea 1: Comasarea funcţiilor Băncii Naţionale a Moldovei 
de supraveghere a sectorului activităţi bancare, a Comisiei Na-
ţionale a Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru 
Supravegherea Activităţii Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de 
Pensii, a Serviciului Supravegherii de Stat a Asociaţiilor de Eco-
nomii şi Împrumut al Cetăţenilor şi crearea unei singure auto-
rităţi de reglementare şi supraveghere pentru sectorul financiar 
atât pentru activităţi bancare, cât şi nebancare (la momentul 
când în Moldova se va începe dezvoltarea produselor de asigu-
rare de către instituţiile bancare ca şi în alte multe ţări).
Opţiunea 2: Crearea, în baza actualei Comisii Naţionale a Valo-
rilor Mobiliare, a unei autorităţi unice de reglementare a pieţei 
financiare, care ar fi împuternicită cu competenţe regulatorii, 
de supraveghere şi control al tuturor structurilor financiare, cu 
excepţia celor de activitate bancară.
Opţiunea 3: (a) păstrarea statutului actual al Comisiei Naţio-
nale a Valorilor Mobiliare; (b) reorganizarea Inspectoratului de 
Stat pentru Supravegherea Activităţii Asigurărilor şi Fonduri-
lor Nestatale de Pensii într-o Comisie de Asigurări şi Suprave-
ghere, care ar putea fi o instituţie publică aflată la autofinan-
ţare, independentă faţă de Guvern, finanţată din contul taxe-
lor plătite de companiile de asigurare şi din contul serviciilor 
prestate de acestea şi gestionate de un Consiliu; (c) lichidarea 
Serviciului Supravegherii de Stat a Asociaţiilor de Economii şi 
Împrumut ale Cetăţenilor şi transferarea atribuţiilor acestuia 
Băncii Naţionale a Moldovei.

Realizată Legea nr. 129 din 
07.06.2007 pen-
tru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.192-XIV din 12 no-
iembrie 1998 privind 
Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare

S I

Nr. Instituţia Recomandări

Grad/nivel 
de realiza-
re/imple-
mentare

Notă

158. Camera În-
registrării 
de Stat

Modificarea statutului CÎS din instituţie publică în între-
prindere de stat

Realizată Legea nr. 220 din 
19.10.2007 „Privind în-
registrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a 
întreprinzătorilor indivi-
duali”

159. Camera În-
registrării 
de Stat

Învestirea Camerei Înregistrării de Stat cu dreptul de înregi-
strare a asociaţiilor obşteşti naţionale, raionale sau locale, iar 
pe termen mediu şi a tuturor celorlalte organizaţii cu carac-
ter nelucrativ (exceptându-se organizaţiile religioase (culte-
le) şi organizaţiile social-politice (partidele politice)

Nu a fost 
realizată

160. Camera În-
registrării 
de Stat

Transferarea Camerei Înregistrării de Stat în subordi-
nea Ministerului Justiţiei, dat fiind faptul că înregistrarea, 
reorganizarea şi lichidarea persoanelor juridice este parte 
componentă şi indispensabilă a dreptului privat (civil), iar 
elaborarea politicilor în acest domeniu reprezintă funcţii 
ale Ministerului Justiţiei. În situaţia neacceptării recoman-
dării date, în cadrul Ministerului Dezvoltării Informaţionale 
urmează a fi creată o direcţie pentru politici în domeniul 
înregistrării de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, căci 
în caz contrar ne vom pomeni în situaţia când o întreprin-
dere de stat va deţine funcţii politice (ceea ce este inadmi-
sibil din punct de vedere conceptual)

Nu a fost 
realizată

Realizarea recomandă-
rii a fost iniţiată în 2009. 
Hotărârea Guvernului 
nr. 597 din 21 octom-
brie 2009 „Privind unele 
măsuri de executare a 
Legii nr. 21-XVIII din 18 
septembrie 2009”

161. Întreprinde-
rea de Stat 
Registru

Eliminarea dublării funcţiei de elaborare a politicilor în 
domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii 
între Î.S. Registru şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale, 
prin lichidarea acestora de la Î.S. Registru şi păstrarea aces-
tora doar în cadrul ministerului

Realizată Hotărârea Guvernului 
nr. 30 din 10.01.2006 
„Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Minis-
terului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comu-
nicaţiilor”
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162. Întreprinde-
rea de Stat 
Registru

Preluarea de către Direcţia Principală pentru Înregistrarea 
Transportului şi Calificarea Conducătorilor Auto a Î.S. Regi-
stru a funcţiei de înregistrare a tractoarelor şi a vehiculelor 
autopropulsate şi a funcţiei de eliberare a numerelor de în-
matriculare a acestora, funcţie ce în prezent este exercitată 
de Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică Intehagro 
(Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare), în scopul 
grupării funcţiilor similare în cadrul unei singure instituţii

Nu a fost 
realizată

163. Întreprinde-
rea de Stat 
Registru

Preluarea înregistrării şi administrării domeniului md de la 
Î.S. MoldData

Nu a fost 
realizată

164. Întreprinde-
rea de Stat 
Registru

Competenţele Direcţiei de Cenzori de la ÎS Registru ur-
mează a fi exercitate doar în privinţa subdiviziunilor între-
prinderii. Totodată, direcţia precizată urmează a fi abolită 
de exercitarea funcţiei de control economic al instituţiilor 
din subordinea ministerului (Camera Înregistrării de Stat, 
Direcţia Generală Stare Civilă)

Nu a fost 
realizată

Realizarea recomandă-
rii a fost iniţiată în 2009 
prin transferarea Came-
rei Înregistrării de Stat 
şi Serviciului Stare Civilă 
în subordonarea Minis-
terului Justiţiei 
HG nr. 597 din 21 octom-
brie 2009 „Privind unele 
măsuri de executare a 
Legii nr. 21-XVIII din 18 
septembrie 2009”

165. Întreprinde-
rea de Stat 
Registru

Transferarea funcţiilor exercitate de Direcţia Generală pen-
tru Documentarea Populaţiei şi a Direcţiei Principale pen-
tru Înregistrarea Transportului şi Calificarea Conducătorilor 
Auto către Ministerul Afacerilor Interne, atribuindu-se aces-
tora statut de organizaţii de subordine ministerială (cel mai 
probabil acestea urmează a-şi păstra statutul de întreprin-
dere de stat). Corespunzător, funcţiile de elaborare a poli-
ticilor urmează a fi alocate Ministerului Afacerilor Interne. 
În caz de neacceptare a recomandării precizate, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale urmează a exercita funcţiile de 
elaborare a politicilor în aceste domenii întru neadmiterea 
exercitării acestora de către o întreprindere de stat.

Realizată 
parţial

Hotărârea Guvernului 
nr. 30 din 10.01.2006 
„Cu privire la aprobarea 
Regulamentului Minis-
terului Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comu-
nicaţiilor”

166. Întreprinde-
rea de Stat 
MoldData

Privatizarea Î.S. MoldData şi transferarea funcţiei de înre-
gistrare şi administrare a domeniului md către Î.S. Registru

Nu a fost 
realizată

167. Direcţia Ge-
nerală Stare 
Civilă

Transferarea Direcţiei Generale Stare Civilă în subordinea 
Ministerului Justiţiei, dat fiind faptul că politicile în acest 
domeniu trebuie să fie elaborate de respectivul minister. 
În caz că nu se acceptă recomandarea, în cadrul Minis-
terului Dezvoltării Informaţionale urmează a fi instituite 
funcţiile de elaborare a politicilor în domeniul actelor de 
stare civilă. Or, la moment acestea se elaborează de către 
însăşi DGSC, situaţie care trebuie evitată şi rezolvată pen-
tru viitor. Odată cu lichidarea funcţiilor de politici în cadrul 
DGSC, cât şi ţinând cont de specificul celorlalte funcţii ale 
acesteia (care sunt în mare măsură nişte servicii), angajaţii 
trebuie să-şi piardă statutul de funcţionari publici

Nu a fost 
realizată

Realizarea recomandă-
rii a fost iniţiată în 2009 
prin 
HG nr. 597 din 21 oc-
tombrie 2009 „Privind 
unele măsuri de exe-
cutare a Legii nr. 21-
XVIII din 18 septembrie 
2009”

168. Direcţia 
Principală 
pentru Re-
fugiaţi

Instituirea unei Direcţii Generale pentru Imigranţi (DGI) 
cu statutul de instituţie publică, subordonată Ministerului 
Afacerilor Interne cu următoarea structură:
- Direcţia Imigraţie şi Repatriere, care va prelua funcţiile de 
la direcţia cu acelaşi nume din cadrul Biroului Naţional Mi-
graţiune;
- Actuala Direcţie Principală pentru Refugiaţi urmează a fi 
redenumită în Direcţia Refugiaţi;
- Secţia Administrare, care va prelua competenţele Direcţi-
ei finanţe, economie, contabilitate şi administrare din ca-
drul Biroului Naţional Migraţiune, precum şi competenţele 
Secţiei Contabilitate şi Resurse Umane a Direcţiei Principa-
le pentru Refugiaţi;
- Secţia juridică, care va prelua unele competenţe ale Sec-
ţiei juridice din cadrul Biroului Naţional Migraţiune şi une-
le atribuţii ale Secţiei juridică, logistică şi probleme sociale 
din cadrul Direcţiei Principale pentru Refugiaţi

Realizată Hotărârea Guvernului 
nr.529 din 17.05.2006 
„Privind acţiunile de 
reorganizare a unor or-
gane centrale de specia-
litate ale administraţiei 
publice”, 
Hotărârea Guvernului 
nr. 825 din 19.07.2006 
„Cu privire la modifi-
carea, completarea şi 
abrogarea unor hotărâri 
ale Guvernului“
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169. Direcţia 
Principală 
pentru Re-
fugiaţi

Funcţiile de elaborare a politicilor în domenii-
le de imigranţi, repatriere, eliberare de vize şi 
invitaţii şi azil trebuie transferate către minis-
terul ierarhic superior DGI

Realizată Hotărârea Guvernului nr.529 din 
17.05.2006 „Privind acţiunile de reor-
ganizare a unor organe centrale de 
specialitate ale administraţiei publi-
ce”, Hotărârea Guvernului nr. 825 din 
19.07.2006 „Cu privire la modifica-
rea, completarea şi abrogarea unor 
hotărâri ale Guvernului”

170. Centrul de 
Cazare a So-
licitanţilor 
de Azil

Păstrarea statutului actual al CCSA de insti-
tuţie publică, plasarea acestuia în subordinea 
DGI, cu conferirea statutului de persoană ju-
ridică.

Realizată 
parţial

Nu a fost conferit statut de persoană 
juridică

C

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

171. Întreprinderea 
de Stat Radio-
comunicaţii

Privatizarea Î.S. Radiocomunicaţii Nu a fost rea-
lizată

172. Întreprinde-
rea de Stat 
Inspectoratul 
de Stat în Co-
municaţii

Desfiinţarea întreprinderii şi transferarea func-
ţiilor de mai jos către Agenţia Naţională de Regle-
mentare în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI 
Instituţie publică pe bază de autofinanţare):
- Monitorizarea parametrilor tehnici ai emisiilor sta-
ţiilor radio;
- Controlul conformităţii mijloacelor radioelectroni-
ce folosite pe piaţa de radiocomunicaţii;
- Acordarea frecvenţelor şi canalelor radio-electronice

Nu a fost rea-
lizată

A fost reorganizată Î.S. „Ins-
pectoratul de Stat al Co-
municaţiilor” în Î.S. „Centrul 
Naţional pentru Frecvenţe 
Radio” (Hotărârea Guver-
nului nr.625 din 22.05.2008 
„Cu privire la optimizarea 
structurii Ministerului Dez-
voltării Informaţionale”)

173. Întreprinde-
rea de Stat 
Inspectoratul 
de Stat în Co-
municaţii

Transferarea funcţiei de certificare a echipamente-
lor de telecomunicaţii, a serviciilor poştale şi teleco-
municaţii către Centru pentru Certificarea Produse-
lor ce se propune a fi creat în subordinea Serviciu-
lui Standardizare şi Metrologie

Nu a fost rea-
lizată

M 

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

174. Vistieria de Stat Lichidarea instituţiei:
- Funcţia de elaborare a politicilor va fi transmisă Mi-
nisterului Finanţelor. Transferul funcţiilor va fi efec-
tuat în comun cu transferul de personal (4 persoane), 
care actualmente exercită această funcţie;
- Funcţia cu privire la prestarea serviciilor contra plată, 
exercitată prin intermediul Centrului Specializat Te-
zaur, va fi privatizată

Realizată par-
ţial

Hotărârea Guvernului 
nr.335 din 21.03.2008 
„Cu privire la aproba-
rea modificărilor ce se 
operează în unele ho-
tărâri ale Guvernului”

175. ÎS Camera de 
Stat pentru
Supravegherea 
Marcării

Evitarea prezenţei funcţiilor de reglementare, în cazul 
acesta exercitarea controlului de stat asupra respectării 
cerinţelor cu privire la marcarea de stat de către agenţii 
economici, în cadrul unei întreprinderii de stat. Reie-
şind din faptul că la moment funcţia respectivă este 
exercitată de mai multe autorităţi, cum ar fi Ministe-
rul Afacerilor Interne şi Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei (este de fapt o du-
blare de funcţii), recomandăm lichidarea acesteia de 
la Î.S. Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării

Nu a fost de-
terminată

Nu poate fi identi-
ficat. Urmează a fi 
identificat în urma 
analizei statutului în-
treprinderii

A

Nr. Instituţia Recomandări Grad/nivel de realizare/
implementare Notă

176. ÎS Detaşamentul Pază 
Paramilitară

Privatizarea Î.S. Detaşamentul Pază 
Paramilitară

Nu a fost realizată
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Aparatul Guvernului 

Priorităţile-cheie pentru Aparatul Guvernului:
- Axarea activităţii AG doar pe procesele decizionale esenţiale ale Guvernului;
- Descentralizarea proceselor interne de aprobare a documentelor în cadrul Aparatului Guvernului;
- Stoparea practicii de soluţionare a problemelor individuale descrise în petiţiile parvenite la adresa Apa-

ratului Guvernului.

Nr. Instituţia Recomandări
Grad/Nivel de 
realizare/im-
plementare

Notă

177. Aparatul
Guvernu-
lui

Axarea activităţii Aparatului Guvernului (AG) asupra 
proceselor decizionale esenţiale ale Guvernului (Ac-
ţiune care se încadrează în recomandarea de a ajusta 
propunerile pentru procesul decizional în ansamblu 
la specificul Aparatului Guvernului). Prin definiţie, un 
AG trebuie să cuprindă funcţiile şi procesele (în con-
formitate cu perceperea procesului decizional în 
contextul şi cadrul conceptual al Moldovei prezen-
tat în acest raport) următoare (pentru o informaţie 
mai detaliată, a se vedea secţiunea respectivă):
- Procesele decizionale comune pentru Guvern;
- Comunicaţiile Guvernului;
- Suportul administrativ pentru Guvern.
În acelaşi timp, AG nu trebuie să se ocupe de ur-
mătoarele:
- Implementarea politicilor, care este responsabili-
tatea instituţiilor subordonate ministerelor;
- Supravegherea din punctul de vedere al politici-
lor asupra instituţiilor subordonate ministerelor;
- Elaborarea politicilor în domeniile care sunt deja 
alocate portofoliilor ministeriale;
- Supravegherea instituţiilor, altele decât ministe-
rele şi unele AAPC;
- Soluţionarea petiţiilor;
- Implicarea în managementul activităţilor curente 
ale ministerelor şi altor AAPC.

În curs de rea-
lizare

Hotărârea Guvernului nr. 657 
din 06.11.2009 pentru apro-
barea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea 
structurii şi efectivului-limită 
ale Cancelariei de Stat.
Realizarea unor recomandă-
ri poate fi identificată doar în 
urma unei analize de imple-
mentare a recomandărilor în 
cadrul Cancelariei de Stat (sau 
intervievare), deoarece acestea 
ţin de regulamentele interne 
ale direcţiilor şi secţiilor Cance-
lariei de Stat.
Hotărârea Guvernului nr. 710 
din 23.06.2006 „Cu privire la uni-
tatea de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor din cadrul 
organelor centrale de specialita-
te ale administraţiei publice”
Hotărârea Guvernului nr. 844 
din 26.07.2007 „Cu privire la 
aprobarea Concepţiei Sistemu-
lui integrat de circulaţie a do-
cumentelor electronice”

178. Aparatul
Guvernu-
lui

Descentralizarea procesului intern de aprobare a 
documentelor în cadrul Aparatului Guvernului (Acţi-
une care se încadrează în recomandarea de a ajusta 
propunerile pentru procesul decizional în ansamblu 
la specificul Aparatului Guvernului)
În scopul introducerii modificărilor necesare în 
acest sens, sunt propuse următoarele activităţi:
- centralizarea tuturor intrărilor şi ieşirilor de docu-
mente scrise într-o unitate;
- implementarea unui nou sistem de sortare şi co-
dificare pentru distribuirea documentelor;
- noul sistem va include clasificarea pe categorii, 
în baza nivelului de aprobare şi procesare a docu-
mentelor, care se va baza pe principiul comple-
mentarităţii / descentralizării;
- Prim-ministrul va fi eliberat de responsabilitatea 
de a semna documente, care pot fi procesate şi 
semnate la nivelurile inferioare;
- delegarea unui volum mai mare de responsabili-
tate şefilor de unităţi şi consilierilor în procesul de-
cizional intern;
- introducerea unui sistem intern de rapoarte, care 
va oferi un nivel anumit de libertate şefilor de uni-
tăţi şi consilierilor;
- un document trebuie să fie recepţionat de o sin-
gură persoană, şi nu de mai multe;
- documentele trebuie elaborate şi distribuite în 
mod electronic şi, în măsura posibilităţilor, trebuie 
aprobate de asemenea în mod electronic;

În curs de rea-
lizare

HG nr. 657 din 06.11.2009 pen-
tru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţio-
narea structurii şi efectivului-li-
mită ale Cancelariei de Stat:
• a fost creată zona de testare 
care include Cancelaria de Stat, 
MTIC şi Î.S. „Centrul de Teleco-
municaţii Speciale”; 
• procurat echipament; 
• lansat laboratorul experimen-
tal privind prelucrarea procese-
lor de circulaţie a documente-
lor electronice;
• sistemul de circulaţie a do-
cumentelor este în proces de 
implementare în cadrul MTIC 
şi ME.
• Totodată, MAEIE, MJ, BNS, MS 
MA şi SG au introdus TIC (Teh-
nologiile Informaţionale Comu-
nicaţionale) prin dezvoltarea 
sistemelor informaţionale, au 
elaborat standarde de utilizare 
a sistemelor, au stabilit cone-
xiuni între sistemele informa-
ţionale ale AAPC, au procurat 
echipament.
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- crearea şi actualizarea, în mod regulat, a bazelor 
de date / registrelor;
- toate elementele noului sistem vor fi bazate pe 
o nouă platformă IT, care la rândul său va fi bazată 
pe web, şi nu pe Intranet;
- introducerea unui nivel mai înalt de transparenţă 
în circulaţia documentelor.

Hotărârea Guvernului nr. 844 
din 26.07.2007 „Cu privire la 
aprobarea Concepţiei Sistemu-
lui integrat de circulaţie a do-
cumentelor electronice”

179. Aparatul
Guvernu-
lui

Stoparea practicii de soluţionare a problemelor indi-
viduale descrise în petiţii în cadrul Aparatului Guver-
nului (Acţiune care se încadrează în recomandarea 
de a ajusta propunerile pentru procesul decizional în 
ansamblu la specificul Aparatului Guvernului)
Conform celor mai bune practici internaţionale şi 
ale UE, petiţiile nu trebuie soluţionate şi procesate 
în cadrul Aparatului Guvernului şi, în mod parti-
cular, de această activitate nu trebuie să se ocupe 
Prim-ministrul sau consilierii Primului-ministru. 
Această practică trebuie stopată, astfel încât Apa-
ratul Guvernului să fie responsabil doar de expedi-
erea petiţiilor primite către instituţiile responsabile 
de soluţionarea lor şi, eventual, de monitorizarea 
progresului acestora. În vederea redresării situaţiei 
actuale, în care Aparatul Guvernului se ocupă de 
soluţionarea petiţiilor, una din cele două opţiuni 
prezentate mai jos trebuie implementate:
- dezvoltarea sistemelor şi capacităţilor în cadrul 
ministerelor de resort, care vor prelua integral 
această activitate de la Aparatul Guvernului sau
- crearea unui Oficiu pentru Cetăţeni, care să dis-
pună de o capacitate corespunzătoare şi să fie 
responsabil de soluţionarea petiţiilor. Adiţional, 
petiţiile ar mai putea fi utilizate drept mecanism 
de evaluare, după cum a fost prezentat anterior în 
raport.

Nu a fost de-
terminată 

Realizarea unor recoman dări 
poate fi identificată doar în 
urma unei analize de imple-
mentare a recomandărilor în 
cadrul Cancelariei de Stat (sau 
intervievare), deoarece acestea 
ţin de regulamentele interne 
ale direcţiilor şi secţiilor Cance-
lariei de Stat

180. Aparatul
Guvernu-
lui

Ajustarea propunerilor cu privire la procesul decizio-
nal în ansamblu la specificul Aparatului Guvernului
Toate recomandările generale sunt aplicabile în ur-
mătoarele domenii:
- procedurile de elaborare a politicilor în carul poli-
ticilor excepţionale (în special, administraţia publi-
că şi serviciul public şi integrarea europeană)
- planificarea managementului şi raportarea;
- managementul documentelor;
- comunicarea internă şi externă.

Nu a fost de-
terminată 

Hotărârea Guvernului nr. 657 
din 06.11.2009 pentru apro-
barea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea 
structurii şi efectivului-limită 
ale Cancelariei de Stat
Dispoziţia Guvernului nr.2-d 
din 23 ianuarie 2008
Hotărârea Guvernului nr. 710 
din 23.06.2006 „Cu privire la 
unitatea de analiză, monitori-
zare şi evaluare a politicilor din 
cadrul organelor centrale 
de specialitate ale administra-
ţiei publice”
Hotărârea Guvernului nr. 844 
din 26.07.2007 „Cu privire la 
aprobarea Concepţiei Sistemu-
lui integrat de circulaţie a do-
cumentelor electronice” 
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CONSTATĂRI

Domeniu Recomandări Realizate Realizate 
parţial Nerealizate Nedeterminate

Sectorul 1. Justiţie şi Afaceri interne, Secu-
ritate 31 1 - 30 -

Sectorul 2. Agricultură şi mediu 32 9 1 22 -
Sectorul 3. Social, Educaţie şi Cultură 37 1 6 30 -
Sectorul 4. Dezvoltare economică 43 11 5 27 -
Sectorul 5. Administraţie şi Finanţe Publice 37 7 3 19 8
Total 180 29 15 128 8
% 100% 15.5% 7.7% 70% 4.4%

Sectorul 1. Justiţie şi Afaceri interne, Securitate
• Raportul final conţine 31 de recomandări privind acţiuni de reorganizare în cadrul sectorului. 
• Majoritatea recomandărilor (15) vizează o singură instituţie – Ministerul Afacerilor Interne – şi sugerea-

ză necesitatea unei reorganizări substanţiale a acesteia. 
• O singură recomandare a fost realizată (Min. Ap.). 
• Interviurile şi chestionarele din sector indică o influenţă ridicată a factorului politic asupra deciziilor de 

implementare a recomandărilor analizei funcţionale.
Sectorul 2. Agricultură şi mediu
• Raportul final conţine 32 de recomandări de reorganizare în cadrul sectorului. 
• Au fost realizate 9 recomandări.
• 1 recomandare a fost realizată parţial. 
• Nu au fost realizate 22 de recomandări. 
Sectorul 3. Social, Educaţie şi Cultură
• Raportul final conţine 37 de recomandări de reorganizare în cadrul sectorului. 
• 1 recomandare a fost realizată.
• 6 recomandări au fost realizate parţial. 
• 30 de recomandări nu au fost realizate. 
Sectorul 4. Dezvoltare economică
• Raportul final conţine 43 de recomandări de reorganizare în cadrul sectorului. 
• 11 recomandări au fost realizate.
• 5 recomandări au fost realizate parţial. 
• 27 de recomandări nu au fost realizate. 
Sectorul 5. Administraţie şi Finanţe Publice
• Raportul final conţine 37 de recomandări de reorganizare în cadrul sectorului. 
• 7 recomandări au fost realizate.
• 3 recomandări au fost realizate parţial. 
• 19 recomandări nu au fost realizate.
• Realizarea a 8 recomandări nu a fost determinată*.
* Recomandările privind Aparatul Guvernului din raportul final au o structură mult mai complexă decât cele care se referă 

la alte autorităţi publice şi nu permit o evaluare simplificată a realizării. În mai multe cazuri realizarea recomandărilor 
privind Aparatul Guvernului poate fi identificată numai în urma unei analize complexe cu examinarea regulamentelor 
interne ale subdiviziunilor. 

Total: 
• Raportul final conţine 180 de recomandări de reorga-

nizare. 
• 29 de recomandări au fost realizate integral (16%)
• 15 recomandări au fost realizate parţial (8%)
• 128 de recomandări nu au fost realizate (72%)
• realizarea a 8 recomandări (4%) nu a putut fi verificată. 

Provocări şi deficienţe 
• În multiple cazuri interpretarea univocă a realizării recomandărilor AF nu a fost posibilă. 
• Documentele disponibile la momentul evaluării (inclusiv rapoartele de monitorizare, rezultatele ches-

tionării şi interviurilor) nu oferă o imagine suficientă pentru evaluarea soluţionării problemei care a stat 
la originea formulării recomandării respective. 
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Evaluarea performanţelor implementării Componentei I „Reorganizarea Administraţiei Publice Centrale”

Anexe la Capitolul 2. Evaluarea performanţelor implementării 
Componentei II „Procesul decizional”

Anexa 2.1

PLANUL DE IMPLEMENTARE 
a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova 

Secţiunea II „Procesul decizional”

Obiective Denumirea acţiunilor
Termenul 
de reali-
zare

Instituţia 
responsabilă

Sporirea capacităţii 
de elaborare a poli-
ticilor sectoriale, de 
analiză şi monitori-
zare a implementă-
rii acestora în AAPC

1) Elaborarea materialelor metodologice şi instructive în do-
meniul procesului decizional pentru funcţionarii publici 

Semestrul 
II, 2006

Aparatul Guvernului 

2) Asigurarea instruirii continue a funcţionarilor publici în 
vederea dezvoltării capacităţii de planificare strategică şi de 
implementare a politicilor sectoriale 

2006-2008 Aparatul Guvernului, 
AAPC, Academia de 
Administrare Publică 

Eficientizarea siste-
mului de planifica-
re şi raportare 
 
 

1) Introducerea sistemului de planificare a activităţii în baza 
planurilor strategice de dezvoltare a domeniului, care conţin 
şi planificarea bugetară

2006-2008 Aparatul Guvernului, 
Ministerul Finanţe-
lor, AAPC 

2) Simplificarea sistemului existent de raportare în admini-
straţia publică centrală, inclusiv prin stabilirea perioadelor 
rezonabile de raportare, prin utilizarea sistemului automati-
zat de schimb de documente 

2006-2007 Aparatul Guvernului, 
Unitatea RAP, AAPC 

3) Reorientarea de la sistemul de raportare bazat pe activită-
ţi la sistemul bazat pe rezultate

2007-2008 Aparatul Guvernului, 
AAPC 

Îmbunătăţirea cali-
tăţii documentelor 
adoptate
 
 

1) Elaborarea cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul do-
cumentelor de planificare (concepţie, strategie, program, plan) 

Semestrul 
I, 2006

Aparatul Guvernului, 
Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Economi-
ei şi Comerţului 

2) Modificarea Legii nr. 317 – XV din 18 iulie 2003 privind ac-
tele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale şi locale şi prezentarea Parlamen-
tului a propunerilor de modificare a Legii nr.780 – XV din 27 
decembrie 2001 cu privire la actele legislative 

Semestrul 
II, 2006

Ministerul Justiţiei, 
Aparatul Guvernului 

3) Îmbunătăţirea evaluării eventualului impact al proiectelor 
de acte normative, inclusiv prin elaborarea metodologiei, a 
materialelor instructive, concretizarea cerinţelor faţă de con-
ţinutul notelor informative la proiectele de acte normative

2006-2007 Aparatul Guvernului, 
AAPC 

Introducerea me-
canismului de con-
sultanţă între AAPC 
 

1) Perfecţionarea procesului de comunicare şi coordonare 
intra- şi interministerial prin introducerea unor forme insti-
tuţionalizate de consultanţă a factorilor de decizie, inclusiv 
prin utilizarea tehnologiilor informaţionale 

2006-2007 Aparatul Guvernului, 
AAPC 

2) Imbunătăţirea procesului de diseminare a informaţiei prin 
asigurarea operativităţii şi integrităţii procesului respectiv 

2006-2007 Aparatul Guvernului, 
AAPC 

Introducerea şi uti-
lizarea tehnologii-
lor informaţionale 
şi comunicaţionale
 
 

1) Întreprinderea unor măsuri suplimentare privind implemen-
tarea sistemului „Guvernul electronic” în contextul Strategiei 
Naţionale de edificare a societăţii informaţionale “Moldova 
electronică”, inclusiv implementarea sistemului standardizat de 
evidenţă manuală şi electronică a documentelor 

2006-2008 Ministerul Dezvol-
tării Informaţionale, 
Aparatul Guvernului 

2) Instruirea funcţionarilor publici în problemele utilizării 
tehnologiilor informaţionale 

2006-2008 Aparatul Guvernului, 
Academia de Admi-
nistrare Publică, Mi-
nisterul Dezvoltării 
Informaţionale 

3) Elaborarea Regulamentului privind ţinerea lucrărilor de 
secretariat în AAPC 

Semestrul 
I, 2006

Aparatul Guvernului, 
Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale, Servi-
ciul de Stat Arhivă
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Anexa 2.2

Planul de implementare a acţiunilor în vederea atingerii obiectivului 
„Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate” în perioada 2006 – 2008

O
b

ie
c-

ti
vu

l

A
n

u
l Acţiunea

Terme-
nul de 
realizare

Instituţia responsabilă

Îm
b

u
n

ăt
ăţ

ir
ea

 c
al

it
ăţ

ii 
d

o
cu

m
en

te
lo

r 
ad

o
p

ta
te

2006 

1) Elaborarea cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinu-
tul documentelor de planificare (concepţie, strategie, pro-
gram, plan)

Seme-
strul I, 
2006 

Aparatul Guvernului, Ministe-
rul Justiţiei, Ministerul Econo-
miei şi Comerţului 

2) Modificarea Legii nr. 317 – XV din 18 iulie 2003 privind 
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale şi prezentarea Par-
lamentului a propunerilor de modificare a Legii nr. 780 – XV 
din 27 decembrie 2001 cu privire la actele legislative 

Seme-
strul II, 
2006 

Ministerul Justiţiei, Aparatul 
Guvernului 

3) Îmbunătăţirea evaluării eventualului impact al proiecte-
lor de acte normative, inclusiv prin elaborarea metodolo-
giei, a materialelor instructive, concretizarea cerinţelor faţă 
de conţinutul notelor informative la proiectele de acte nor-
mative etc.

2006-
2007 

Aparatul Guvernului, AAPC 

2007

Perfecţionarea mecanismului de evaluare a eventualului 
impact al proiectelor de acte normative, inclusiv prin ela-
borarea metodologiei şi a materialelor instructive pentru 
sporirea calităţii documentelor emise de către AAPC

Trime-
strul IV, 
2007

AAPC, Aparatul Guvernului 

2008

Elaborarea metodologiei privind evaluarea complexă a im-
pactului proiectelor de acte normative şi documentelor de 
politici

August, 
2008

Aparatul Guvernului, Ministerul 
Economiei şi Comerţului, Minis-
terul Finanţelor 

Anexa 2.3

Planul de implementare a acţiunilor în vederea atingerii obiectivului 
„Introducerea şi utilizarea TIC” în perioada 2006 – 2008

O
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A
n

u
l Acţiunea

Terme-
nul de 
realizare

Instituţia responsabilă

In
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o
d

u
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a 

şi
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ti
liz
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ea

 T
IC

2006

Întreprinderea unor măsuri suplimentare privind implemen-
tarea sistemului „Guvernul electronic” în contextul Strategiei 
Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova 
electronică”, inclusiv implementarea sistemului standardizat 
de evidenţă manuală şi electronică a documentelor

2006 – 
2008

Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale

Instruirea funcţionarilor publici în problemele utilizării 
tehnologiilor informaţionale

2006 -
2008

Aparatul Guvernului, Academia de 
Administrare Publică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

Elaborarea Regulamentului privind ţinerea lucrărilor de 
secretariat în AAPC

Semestru 
I 2006

Aparatul Guvernului, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, Servi-
ciul de Stat Arhivă 

2007

Definitivarea elaborării sistemului informaţional unic pri-
vind evidenţa şi circulaţia documentelor între autorităţi-
le administraţiei publice centrale

Trime-
strul III, 
2007

Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale, Aparatul Guvernului 

Instruirea funcţionarilor publici în utilizarea sistemului in-
formaţional unic privind evidenţa şi circulaţia documente-
lor între autorităţile administraţiei publice centrale

Trime-
strul III, 
2007

Aparatul Guvernului, Academia de 
Administrare Publică, Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale

2008

Implementarea guvernării electronice Decem-
brie 2008

Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale, Serviciul de Informaţie şi Se-
curitate, AAPC

Implementarea Sistemului integrat de circulaţie a docu-
mentelor electronice şi informatizarea lucrărilor de se-
cretariat în cadrul AAPC 

Decem-
brie 2008

Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale, Serviciul de Informaţie şi Se-
curitate, AAPC

Implementarea Concepţiei portalului guvernamental Decem-
brie 2008

Ministerul Dezvoltării Informaţio-
nale, ÎS „Centrul de telecomunica-
ţii speciale”
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Anexe la Capitolul 3. Evaluarea performanţelor implementării 
Componentei III „Managementul resurselor umane”

Anexa 3.1 

Planul de implementare a acţiunilor în vederea atingerii obiectivului  
„Formarea unui corp profesionist de funcţionari publici” în perioada 2006-008

O
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l

A
n

u
l

Denumirea acţiunilor Respon-
sabili 

Termenul 
de reali-
zare

Fo
rm
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n

u
i c

o
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o
n
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t d

e 
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n
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n

ar
i p

u
b
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20
06

1) Identificarea necesităţilor de instruire a diferitor categorii de funcţionari publici, ela-
borarea programelor de instruire pentru satisfacerea lor şi a planurilor de instruire.

Aparatul 
Guvernu-
lui, AAPC,  
AAP

Anual

2) Elaborarea şi implementarea programelor de instruire, inclusiv de studiere a lim-
bilor de circulaţie internaţională de către: conducătorii de nivel superior şi mediu; 
diferite categorii de funcţionari publici; grupuri mixte de funcţionari publici. 

2006 - 
2008

3) Crearea mecanismului de coordonare a procesului de instruire a personalului din 
AAPC realizat de către diferiţi prestatori de servicii în domeniu.

Aparatul 
Guvernu-
lui, AAP

2006 - 
2007

4) Dezvoltarea capacităţii de realizare a activităţilor de instruire din cadrul Academi-
ei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

 AAP 2006 - 
2008

20
07

1) Identificarea necesităţilor de instruire a diferitor categorii de funcţionari publici în 
cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldo-
va, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în centrele universitare europene (stagiune, 
studii postuniversitare etc.), elaborarea programului şi planului anual de instruire.  

AAP, AŞM, 
Aparatul 
Guvernu-
lui

Trimestrul 
IV, 2007

2) Iniţierea unui program de pregătire a tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învă-
ţământ superior în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în centrele universitare euro-
pene (stagiere, studii postuniversitare etc.), pentru angajarea ulterioară în AAPC

AAP, AŞM Trimestrul 
IV, 2007

20
08

1) Realizarea instruirii continue a anumitor categorii de funcţionari publici în vederea 
dezvoltării capacităţilor manageriale, de planificare strategică, de gestionare a resur-
selor umane, de utilizare a tehnologiilor informaţionale, de studiere a limbii engleze, 
de armonizare a legislaţiei cu aquis-ul comunitar (conform planului pentru 2008) etc.

AAP Decem-
brie

2) Sporirea capacităţilor instituţionale şi funcţionale (suport logistic, traininguri, vizite 
de studii, consultanţă etc.) ale unităţii cu atribuţii în serviciul public la nivel central şi ale 
subdiviziunilor resurse umane din ministere şi alte autorităţi administrative centrale.

Aparatul 
Guvernu-
lui

Decem-
brie

3) Crearea mecanismului de coordonare a procesului de instruire a personalului din 
AAPC, realizată de diferiţi prestatori de servicii în domeniu

AAP, Apa-
ratul Gu-
vernului

Septem-
brie

4) Dezvoltarea capacităţilor de organizare, planificare şi realizare a activităţilor de 
instruire, cercetare şi consultanţă din cadrul Academiei de Administrare Publică pe 
lângă Preşedintele Republicii Moldova

AAP



 � 134 �

ANEXE LA INTRODUCERE

Anexe la Capitolul 4. Evaluarea performanţelor implementării 
Componentei IV „Managementul finanţelor publice”

Anexa 4.1

Planul de acţiuni al Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale 
în Republica Moldova Secţiunea IV „Managementul Finanţelor Publice”

Obiectiv Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare

Instituţia res-
ponsabilă

Crearea unui 
sistem eficient 
şi durabil de 
interacţiune a 
procesului de 
elaborare a po-
liticilor cu pro-
cesul bugetar

Introducerea practicii de raportare anuală despre realizarea obiec-
tivelor programelor sectoriale şi eficienţa utilizării resurselor finan-
ciare

2007-2008 Aparatul Gu-
vernului, MEC, 
MF, AAPC

Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribuţii de planificare stra-
tegică şi celor de planificare bugetară din administraţia publică cen-
trală de a analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a evalua impactul 
acestora, inclusiv impactul financiar

2006-2008 MF, MEC, AAPC

Introducerea sistemului de evaluare a performanţelor administraţiei 
publice centrale în raport cu mărimea resurselor financiare alocate

2007-2008 Aparatul Gu-
vernului, AAPC


