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INTRODUCERE

În Republica Moldova, Reforma Administraţi-
ei Publice Centrale1 (RAPC) a început în anul 2006. 
Scopul Reformei constă în instituirea unui sistem 
modern şi efi cient al administraţiei publice centrale, 
în conformitate cu principiile de bună guvernare din 
ţările-membre ale Uniunii Europene şi Consiliului 
Europei. Aceasta presupune atingerea, cu cheltuieli 
optime, a unor performanţe mai bune în procesul de 
administrare, fapt ce ar permite să se ţină cont de in-
teresele şi drepturile cetăţenilor. În rezultatul Refor-
mei se aşteaptă ca administraţia publică centrală să 
devină mai inovativă, mai fl exibilă şi mai efi cientă, 
operaţiunile din cadrul ei să fi e publice şi transpa-
rente, iar mecanismul de responsabilitate să permită 
obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.

Realizarea Reformei APC are la bază documen-
tul de politici „Strategia de reformă a administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova”, aprobat în 
2005. Documentul stabilea iniţial drept perioadă de 
implementare anii 2006-2008. Însă la sfârşitul anului 
2008 s-a considerat necesară continuarea acţiunilor 
de reformare, deşi un nou plan de acţiuni de imple-
mentare nu a fost aprobat, iar cel vechi nu a fost ac-
tualizat. Astfel că, perioada de implementare a Re-
formei APC este, în prezent, nedeterminată de timp. 

Fiind un document de politici, Strategia RAPC, 
în conformitate cu prevederile Capitolului IV. Apro-
barea şi monitorizarea documentelor de politici a 
Hotărârii Guvernului nr. 33 din 2007 cu privire la re-
gulile de elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de docu-
mentele de politici2 este monitorizată permanent şi 
sunt elaborate rapoarte de monitorizare. Procesul de 
implementare a Strategiei RAPC este monitorizat în 
permanenţă de către Cancelaria de Stat, care are me-
nirea să formuleze concluzii şi recomandări şi să le 
înainteze Comitetului Interministerial pentru Plani-
fi care Strategică (CIPS). Dar activitatea CIPS, inclu-
siv contribuţia acestuia la monitorizarea procesului 
de implementare a Strategiei RAPC, rămâne puţin 
cunoscută publicului larg. De asemenea, rapoartele 
anuale elaborate sub coordonarea Direcţiei Politici, 
Planifi care Strategică şi Asistenţă Externă şi Direcţi-
ei Politica de Cadre a Cancelariei de Stat a Republicii 

1  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 
30.12.2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă 
a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”, //
Monitorul Ofi cial nr. 1-4 din 06.01.2006.

2  Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la 
regulile de elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de docu-
mentele de politici //Monitorul Ofi cial 6-9/44, 19.01.2007  

Moldova vizează doar punctul de vedere al instituţi-
ilor guvernamentale asupra implementării procesu-
lui de reformă şi a rezultatelor obţinute. 

Pentru a asigura mai multă echidistantă şi im-
parţialitate, s-a impus necesitatea efectuării unei eva-
luării externe a procesului de implementare a Refor-
mei APC, în baza unei metodologii alternative celei 
guvernamentale, elaborată de experţi independenţi. 
Necesitatea monitorizării şi evaluării independente a 
fost determinată de cel puţin trei factori: (1) Procesul 
de monitorizare şi evaluare a reformei administraţiei 
publice centrale se realiza doar de către reprezentan-
ţii aparatului Guvernului (din 2009, Cancelaria de 
Stat) în baza Metodologiei de monitorizare şi eva-
luare a reformei administraţiei publice centrale, ela-
borate în 20063; (2) Abordările şi aprecierile realizate 
în baza metodologiei menţionate au un caracter pre-
dominant cantitativ; (3) Punctul 39 al Hotărârii Gu-
vernului nr. 33 din 2007, cu privire la regulile de ela-
borare şi cerinţele unifi cate faţă de documentele de 
politici, stabileşte că „în activitatea de monitorizare 
urmează a fi  aplicat mecanismul de control al execu-
tării documentelor de politici cantitativ (statistic) şi 
calitativ (cu analiza impactului), asigurând realiza-
rea consecutivă şi deplină a politicilor”4.

Ţinând cont de aceşti factori, în aprilie 2010, un 
grup independent de experţi, la iniţiativa şi cu su-
portul fi nanciar al Fundaţiei Soros-Moldova, a lansat 
Raportul „Evaluarea performanţelor implementării 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centra-
le în Republica Moldova”. Raportul a pus în eviden-
ţă rezultatele, succesele şi insuccese Reformei APC 
în perioada 2006-2008 şi, parţial, în anul 2009. Ra-
portul a concluzionat că „obiectivele Strategiei au fost 
atinse parţial, iar impactul acţiunilor realizate asupra 
administraţiei publice centrale a fost unul moderat”5. 
De asemenea, experţii au recomandat ca reforma ad-
ministraţiei publice centrale să continue şi au propus 
un şir de acţiuni care pot contribui la aprofundarea 
impactului pozitiv al reformei. 
3  Metodologia de monitorizare şi evaluare a Reformei 

Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldo-
va, elaborată de grupul de experţi din cadrul Aparatu-
lui Guvernului în 2006 (http://www.rapc.gov.md/fi le/ 
MetodologiaM&EaRAPC_md.pdf)

4  Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la 
regulile de elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de docu-
mentele de politici //Monitorul Ofi cial 6-9/44, 19.01.2007  

5  Grup de autori, „Evaluarea performanţelor implementării 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova”, Chişinău, 2010, p. 10.
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Lucrarea de faţă este o continuare a Raportului 
elaborat în anul 2010 şi are ca scop evaluarea rezul-
tatelor obţinute în procesul de implementare a Re-
formei Administraţiei Publice Centrale în perioada 
octombrie 2009 – noiembrie 2010, precum şi formu-
larea unor recomandări privind amplifi carea impac-
tului reformei. Raportul are la bază aceleaşi principii, 
metode şi mecanism de elaborare, ca şi raportul pre-
cedent. Totodată, Raportul este unul distinct şi spe-
cifi c, reieşind din următoarele particularităţi: 

Perioada de monitorizare şi evaluare. Rapor-
tul evaluează acţiunile de reformare a administraţi-
ei publice centrale realizate în perioada octombrie 
2009 – noiembrie 2010. 

Acţiunile monitorizate şi evaluate. Planul de im-
plementare a Strategiei RAPC a fost preconizat pen-
tru o perioadă de trei ani (2006 – 2008), fi ind realizată 
prin intermediul Planurilor anuale de implementare 
a reformei administraţiei publice centrale, aprobate 
prin Hotărâri de Guvern6. Planurile conţineau cele 
mai importante aspecte ale procesului de reformă, 
obiectivele specifi ce, acţiunile preconizate, termene-
le de executare şi responsabilii de realizare. Minis-
terele şi alte autorităţi administrative centrale inclu-
deau acţiunile conexe Reformei APC în planurile 
proprii de activitate. În anul 2009, perioada Planului 
de acţiuni pricind implementarea Strategiei RAPC 
a fost extinsă, iar activităţile stipulate iniţial în Ane-
xa la Strategie au fost reactualizate şi s-au realizat în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 191 din 
25.02.2008 „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 04.02.2009 pentru 
aprobarea modifi cărilor ce se operează în Hotărârea 
Guvernului nr. 191 din 25.02.2004 şi Programul de 
activitate a Guvernului. Pentru anul 2010, activităţile 
de reformare a APC au fost realizate conform Hotă-
rârii Guvernului nr. 194 din 18 martie 2010 cu pri-
vire la aprobarea Planului de activitate a Guvernului 
pentru anul 2010. În acest fel, Raportul cuprinde o 
arie extinsă de activităţi prevăzute nu doar în Strate-
gia RAPC, dar şi în actele guvernamentale aprobate 
în 2009 şi 2010.

Metodologia de monitorizare şi evaluare. La în-
tocmirea Raportului s-a luat ca bază: Reperele Me-
6  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 30 

decembrie 2005, Anexa 2; Hotărârea Guvernului Republi-
cii Moldova nr. 54 din 18.01.2007 cu privire la aprobarea 
Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale pentru anul 2007, publicat 
la 26.01.2007 în Monitorul Ofi cial nr. 10, art. 68; Hotărâ-
rea Guvernului Republicii Moldova nr. 59 din 25.01.2008 
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind realizarea 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
anul 2008, publicat la 01.02.2008 în Monitorul Ofi cial nr. 
21-24, art. 125. 

todologice pentru evaluarea Reformei APC în Repu-
blica Moldova, lucrare elaborată în 2009 de Grupul 
de experţi independenţi, cu sprijinul Fundaţiei So-
ros-Moldova; sugestiile formulate de experţii de la 
Centrul pentru Politici Publice Providus (Letonia)7; 
Metodologia de monitorizare şi evaluare a Reformei 
administraţiei Publice Centrale în Republica Moldo-
va, elaborată de Unitatea de Coordonare a RAPC; 
metodologii similare din statele Europei Centrale şi 
de Est, precum şi alte surse bibliografi ce de referin-
ţă. Ţinând cont de faptul că în anii 2009 şi 2010 pri-
orităţile Reformei APC au fost modifi cate şi au fost 
stabilite noi obiective şi activităţi ale Reformei APC, 
Reperele Metodologice au fost actualizate. Versiunea 
actualizată a Metodologiei (Anexa 1), cuprinde ur-
mătoarele elementele de bază: 

Cadrul de Evaluare – conţine setul de indica-• 
tori pentru evaluarea rezultatelor şi impactului 
Reformei APC în conformitate cu componente-
le, obiectivele şi acţiunile de reformă planifi cate 
pentru anii 2009-2010;
Metodele şi instrumentele de colectare şi analiză • 
a informaţiilor necesare evaluării reformei; 
Calendarul de realizare a procesului de evaluare • 
– descrie grafi cul activităţilor de evaluare a re-
zultatelor reformei.

Metodele şi etapele de evaluare. Activităţile de pregă-
tire şi efectuare a evaluării au fost realizate în perioa-
da octombrie – decembrie 2010. Raportul a fost scris 
în ianuarie – februarie 2011. 

Metodele de evaluare au cuprins:
Ajustarea chestionarului de evaluare;1. 
Colectarea datelor şi informaţiilor;2. 
Intervievarea funcţionarilor publici şi evaluarea 3. 
în cadrul instituţiilor; 
Evaluarea de birou (lucrul cu documentele se-4. 
lectate din surse ofi ciale);
Elaborarea raportului. 5. 
Grupul ţintă supus evaluării este constituit din 

funcţionarii publici, angajaţi în AAPC şi implicaţi 
nemijlocit în realizarea acţiunilor de reformă a ad-
ministraţiei publice centrale8. Echipa de experţi a vi-
zitat nemijlocit direcţiile şi secţiile instituţiei/auto-
rităţii analizate în perioada noiembrie – decembrie 
2010. Chestionarea şi interviurile au fost realizate pe 
un eşantion de 283 de funcţionari publici din cadrul 
aparatelor centrale a 22 de autorităţi ale administra-

7  Autorii Metodologiei au benefi ciat de asistenţă consul-
tativă şi instruire din partea experţilor Centrului pentru 
Politici Publice Providus (Letonia) în cadrul seminarului 
din 25-26 februarie 2009. 

8  Grupurile ţintă specifi ce sunt menţionate în descrierea 
fi ecărui Indicator de Performanţă prezentat în Capitolul 
III Sistemul de evaluare a componentelor reformei admi-
nistraţiei publice centrale în Republica Moldova al Meto-
dologiei de evaluare, Anexa 1. 

Introducere
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ţiei publice centrale şi instituţii subordonate9 (din tr-un 
total de 2721 de funcţionari)10.

Eşantionul proiectat a fost de 400 de chestiona-
re, distribuite în 29 de autorităţi ale administraţiei 
publice centrale. În urma reorganizărilor de la sfâr-
şitul anului 2009 - începutul anului 2010, unele in-
stituţii au trecut în subordinea Parlamentului sau a 
altor Ministere (de exemplu: Serviciul de grăniceri, 
Comisia Naţională a Pieţei Financiare sau Agenția 
Rezerve Materiale). Acest fapt a condiţionat o anu-
mită reticenţă faţă de participarea la intervievare. 
De asemenea, unele instituţii, precum SIS sau CC-
CEC, nu au participat la chestionare dat fi ind statul 
lor special. 

Interviurile s-au desfăşurat în sediile instituţi-
ilor APC. Majoritatea absolută a chestionarelor au 
fost completate personal de către fi ecare funcţionar. 
În circa 20% din chestionare au fost efectuate inter-
viuri „faţă-în-faţă”.

Chestionarul utilizat pentru interviuri este com-
plex, fi ind constituit din cinci capitole care includ 
întrebări închise, dar şi întrebări deschise. Chestio-
narul a fost ajustat pe baza chestionarului utilizat la 
elaborarea Raportului de evaluare 2010. Întrebările 
se referă la fi ecare componentă a Reformei APC şi 
un capitol este dedicat informaţiilor generale despre 
respondent. Structura eşantionului este următoarea:

Femei 39,7%; Bărbaţi – 60,3%.a) 
Vârsta respondenţilor: sub 30 ani - 34.6%; 31-50 b) 
ani - 51.6%; peste 50 ani - 13.8%
Stagiul de muncă în AAPC: sub 5 ani - 41.7%, c) 
6-14 ani - 35.3%, 15 ani şi mai mult - 21.9%.
Angajaţi în subordine. Nu are angajaţi în sub-d) 
ordine - 57.6%, Da, angajaţii unei secţii - 19.1%, 
Da, angajaţii unei direcţii - 18.7%, Da, angajaţii 
mai multor secţii/direcţii - 2.8%. 
Studii. Medii speciale (colegiu) - 1.4%; Superi-e) 
oare (universitate) - 59.4%; Postuniversitare de 
masterat - 33.2%; Postuniversitare de doctorat 
- 5.7%. 

9  Numărul de interviuri procesate pe instituţii în care au 
fost realizate este prezentat în Anexa 3. 

10 Limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltu-
ielilor de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile 
administraţiei publice centrale pe anul 2010. Hotărârea 
Guvernului nr. 99/16.02.2010 cu privire la aprobarea limi-
telor numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor 
de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice centrale şi locale pe anul 2010 //Monito-
rul Ofi cial 27-28/138, 19.02.2010.

Subdiviziunea intervievaţilor. DAMEP - 16.3%; f) 
Secţia /Direcţia juridică - 9.2%; Secţia /Direcţia 
resurse umane - 10.6%, Secţia /Direcţia admi-
nistrativ-fi nanciară - 9.5%; Alte secţii/direcţii - 
54.4%.
Analiza datelor a fost efectuată din punct de ve-

dere cantitativ şi calitativ. Chestionarele de interviu 
au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Da-
tele din chestionare au fost completate cu informaţii 
adiţionale obţinute în cadrul interviurilor. 

După recepţionarea chestionarelor completate 
(pe hârtie), au fost realizate următoarele activităţi:

Numerotarea chestionarelor: fi ecare chestio-1. 
nar a obţinut un cod unic, care conţine abre-
vierea denumirii instituţiei şi numărul de or-
dine al interviului realizat în cadrul acestei 
instituţii. De exemplu, mts9 este al nouălea la 
număr interviu realizat în cadrul Ministeru-
lui Tineretului şi Sportului.
Codifi carea datelor: fi ecare alternativă de 2. 
răspuns la întrebările din chestionar a primit 
un cod unic de tip numeric;
Elaborarea bazei de date: pentru procesarea 3. 
datelor a fost creată baza de date în SPSS. 
Fiecare întrebare sau sub-punct în cazul în-
trebărilor bidimensionale a obţinut câte o 
variabilă (coloană) în care au fost introduse 
codurile alternativelor de răspuns. Denumi-
rea fi ecărei variabile este compusă din lite-
ra de ordine a blocului de întrebări din care 
face parte şi numărul de ordine a întrebării 
din acest bloc. Ex. B4 este întrebarea numă-
rul 4 din blocul B (Reorganizarea APC);
Verifi carea corectitudinii procesării;4. 
Elaborarea tabelelor de ieşire. Prelucrarea 5. 
datelor a fost realizată în soft -ul SPSS. Alter-
nativele răspunsurilor la fi ecare întrebarea 
au fost prezentate într-un tabel care conţine: 
distribuţia generală (pe întregul eşantion) şi 
distribuţia în cadrul grupurilor distincte de 
respondenţi (segmente). Segmentarea a fost 
realizată după caracteristicile respondenţilor 
notate în secţiunea A – Caracteristici gene-
rale despre respondent.

Luând în considerare dimensiunile reduse ale 
eşantionului, marja maximă de eroare pentru rezul-
tatele raportate pe întregul eşantion este de ±4.9%. 
Informaţia refl ectată în prezentul studiu se referă ne-
mijlocit la situaţia existentă în luna decembrie 2010.
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SUMAR EXECUTIV 

Prezentul studiu refl ectă rezultatele evaluării 
procesului de implementare a Reformei Administra-
ţiei Publice Centrale în Republica Moldova, în peri-
oada octombrie 2009 – noiembrie 2010. 

Evaluarea a fost efectuată de un grup indepen-
dent de experţi sub coordonarea Business Consul-
ting Institute. Scopul evaluării este determinarea 
gradului de realizare a obiectivelor stabilite în com-
ponentele reformei administraţiei publice centrale şi 
formularea unor recomandări privind implementa-
rea ulterioară a reformei.

Studiul ne permite să constatăm că obiectivele 
Reformei APC, stabilite pentru perioada de analiză, 
au fost atinse „parţial”, iar impactul acţiunilor rea-
lizate asupra organizării şi funcţionării autorităţilor 
administraţiei publice centrale este apreciat cu cali-
fi cativul „satisfăcător”. 

Astfel, în perioada de evaluare, Reforma APC a 
fost continuată, fi ind determinată ca un obiectiv dis-
tinct în Programul de activitate al noului Guvern. 
Totodată, abordările privind conţinutul şi modul de 
implementare a reformei administraţiei publice cen-
trale au fost, în mare parte, diferite de cele anterioare, 
fi ind determinate de obiectivele partidelor politice 
care au format alianţa de guvernare în toamna anu-
lui 2009, precum şi de viziunile acestora privind sis-
temul de administraţie publică centrală. Astfel, Stra-
tegia de reformă a administraţiei publice centrale nu 
a fost un document strategic de referinţă pentru Re-
forma APC. Prin acte normative, majoritatea obiec-
tivelor Reformei au fost modifi cate, reformulate sub-
stanţial sau înlocuite cu altele, fi ind, în unele cazuri, 
mai ambiţioase decât cele din Strategia RAPC. 

Totalitatea acţiunilor realizate în perioada evalu-
ată permite să menţionăm că activităţile implemen-
tate au avut impact asupra modernizării adminis-
traţiei publice centrale şi au avut un anumit impact 
pozitiv asupra acesteia. Dintre cele mai importante 
succese ale Reformei APC pot fi  menţionate urmă-
toarele:

Continuarea Reformei APC, în calitate de obiec-• 
tiv distinct al Programului de activitate a noului 
Guvern, cu activităţi şi acţiuni concrete, indica-
tori de performanţă şi sistem de monitorizare şi 
evaluare continuă. 
În rezultatul implementării acţiunilor de reor-• 
ganizare a fost fi nalizat procesul de delimitare 
formală a funcţiilor de elaborare a politicilor de 
funcţiile de implementare, ultimele fi ind trans-
ferate instituţiilor publice subordonate. În acest 

mod, unul din cele trei obiective ale comparti-
mentului „Reorganizarea APC” din Strategia de 
reformă a APC a fost formal realizat integral.
Pentru perioada evaluată se atestă în unele ca-• 
zuri anumite succese în implementarea Planuri-
lor de Dezvoltare Instituţională.
Elaborarea şi aprobarea unor norme metodolo-• 
gice cu privire la regulile de elaborare şi cerinţe-
le unifi cate faţă de documentele de politici.
Facilitarea participării părţilor interesate în pro-• 
cesul de elaborare, implementare, monitorizare, 
evaluare şi actualizare a documentelor de plani-
fi care strategică a demarat, rezultatele urmând a 
fi  evaluate la începutul anului 2012.
În perioada de analiza, măsurile elaborate în • 
domeniul managementului resurselor umane 
s-a axat pe un studiu mai sensibil al situației în 
domeniu, aplicându-se instrumente de monito-
rizare și evaluare complexe cu un grad înalt de 
transparență și obiectivitate.
Implementarea sistemului informaţional auto-• 
matizat „Registrul funcţiilor publice şi al func-
ţionarilor publici” se menține pe ordinea de zi 
cu titlul de importanță primordială, deoarece 
reprezintă un instrument de bază în evidenţa și 
planifi carea efi cientă a cadrelor.
A fost simplifi cat sistemul de raportare, inclusiv • 
unele rapoarte dispun de indicatori de efi ciență 
a utilizării resurselor fi nanciare. 
Au fost realizate activități de efi cientizare a in-• 
strumentelor de coordonare a politicilor cu pro-
cesul de planifi care bugetară.
Au fost inițiate acțiuni de restricționare a obiec-• 
tivelor noi fără acoperire fi nanciară.
A crescut nesemnifi cativ ponderea mijloacelor • 
publice bugetate în bază de program. Totoda-
tă, este recomandată realizarea analizei a imple-
mentării acestora, a calităţii lor.
Totodată, rezultatele obţinute în urma evalu-

ării acţiunilor de reformare, denotă că, în perioada 
de evaluare, un şir întreg de acţiuni planifi cate nu au 
obţinut rezultatele aşteptate şi nu au infl uenţat asu-
pra creării unei administraţii publice centrale efi ci-
ente. Dintre insuccesele Reformei APC pot fi  menţi-
onate următoarele:

În perioada evaluată nu a fost formulată o viziu-• 
ne bine defi nită pe termen mediu privind orga-
nizarea administraţiei publice centrale, acţiunile 
de reorganizare, fundamentarea metodologică 
implementarea şi fi nalitatea acestui proces. 

Sumar executiv
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În rezultatul implementării unor acţiuni car-• 
dinale de reorganizare, structura administraţi-
ei publice centrale a fost modifi cată substanţi-
al, fi ind reformulate şi redistribuite funcţiile şi 
atribuţiile APC. În acest proces de restructurare 
utilizarea recomandărilor analizei funcţionale 
efectuate în anul 2006, ca motivare a deciziilor 
de reorganizare din perioada 2009-2010, a fost 
nesemnifi cativă. Totodată, acţiunile de reorga-
nizare au creat o situaţie nouă în ceea ce priveşte 
distribuirea funcţiilor, situaţie în care majorita-
tea recomandărilor analizei funcţionale prece-
dente au devenit irelevante. 
Efectele acţiunilor de reorganizare nu au fost • 
uniforme. În opinia funcţionarilor publici, se 
impun noi acţiuni de reorganizare atât în cadrul 
autorităţilor publice centrale, cât şi în cadrul in-
stituţiilor subordonate.
În perioada evaluată, Planurile de dezvoltare in-• 
stituţională (PDI) nu au avut un rol semnifi ca-
tiv nici în procesul de reorganizare, nici în pro-
cesul de planifi care strategică. Iniţierea de către 
Guvern a procesului de înlocuire a acestora, din 
2012, prin Programe de dezvoltare strategică a lă-
sat implementarea PDI la discreţia ministerelor. 
Succesul implementării Planurilor de dezvolta-• 
re instituțională este modest din cauza că AAPC 
percepe ambiguu importanța și locul acestora în 
ierarhia documentelor de planifi care, precum și 
lipsa resurselor fi nanciare.
Deşi, a fost mult discutată necesitatea de apro-• 
bare a legii privind administraţia publică cen-
trală, iar proiectul acestei legi a fost consultat cu 
experții Programului SIGMA al OCDE şi Uniu-
nii Europene şi re-avizat de către organele cen-
trale de specialitate, defi nitivarea şi aprobarea 
legii nu a fost realizată.
Cadrul legal privind asigurarea transparenței • 
procesului decizional prezintă defi ciențe, în 
continuare.
Normele metodologice cu privire la regulile de • 
elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de documen-
tele de politici au fost elaborate şi parţial apro-
bate, dar ele rămân în continuare la etapa de 
iniţiere a aplicării. Accesul la aceste materiale 
reprezintă o problemă pentru funcţionarii pu-
blici. Cursuri de instruire pentru aplicarea aces-
tor norme încă nu au fost desfăşurate. 
Normele procedurale de elaborare, aprobare, • 
monitorizare şi evaluare a politicilor încă nu 
sunt aplicate. Astfel, persistă situația când mul-
te documente de politici publice nu conţin (sau 
conţin parțial) informaţia referitoare la costuri-
le implementării, indicatorii şi rezultatele preco-
nizate, instrumentele de implementare sau eva-
luarea alternativelor şi a riscurilor externe. Per 

ansamblu, sistemul de evaluare a politicilor con-
tinuă să rămână la etapa de testare, iar aplicarea 
lui este la etapa de intenţii.
Sistemul informaţional care se aplică în AAPC • 
este nedezvoltat. AAPC continuă practica pro-
cesării fl uxului de documente pe registre în 
mod manual, ceea ce îngreunează controlul asu-
pra executării actelor normative.
După cum s-a constat în rezultatul analizei ches-• 
tionarului, majoritatea absolută a funcționarilor 
publici nu consideră că au un salariu decent și 
identifi că acest factor ca fi ind esențial în favoriza-
rea corupției în serviciul public. Astfel, se consta-
tă că reformarea sistemului de salarizare a func-
ţionarilor publici rămâne o prioritate majoră în 
APC. Implicit, ne-fi nalizarea procesului de elabo-
rare a noii legi a salarizării funcţionarilor publici 
împiedică asigurarea funcționarilor publici cu 
condiții decente de activitate şi nu contribuie la 
atragerea cadrelor profesioniste în domeniu. 
Conform rezultatelor analizei calității percepute • 
a programelor de instruire training, un grup de 
instituții care prestează, de regulă, cel mai mare 
volum de servicii de instruire s-a plasat pe un 
loc mai puțin preferat. Abordarea calităţii cursu-
rilor desfăşurate, evaluarea necesitaților de trai-
ning, a calității instruirii cât și a instructorilor, 
a materialelor didactice cât și a relevantei pro-
gramelor propuse în general, vor duce la un salt 
calitativ al acestora.
Eforturile de creare a unui sistem efi cient şi du-• 
rabil de interacţiune dintre procesul de elabora-
re a politicilor şi procesul bugetar nu s-au soldat 
cu rezultate vizibile. 
Nu a fost dezvoltată practica de raportare în • 
baza indicatorilor de efi ciență a utilizării resur-
selor fi nanciare. 
Sistemul de evaluare a performanțelor • 
administrației publice centrale în raport cu mă-
rimea resurselor fi nanciare alocate nu a fost cre-
at, deşi este prevăzut atât de Strategie, cât şi de 
documentele de politici aprobate pentru perioa-
da de evaluare.
Activitățile de planifi care strategică nu sunt co-• 
ordonate cu procesul bugetar la nivelul AAPC 
(DAMEP, conducerea AAPC, Direcții de plani-
fi care bugetară) din motivul inefi cienței instru-
mentelor existente la acest moment.
Analiza implementării bugetelor pe programe, a • 
calităţii lor fi e nu este realizată fi e se realizează doar 
intern, astfel încât rapoartele privind implementa-
rea bugetelor pe programe nu sunt disponibile.
Ţinând cont de concluziile prezentate mai sus, 

grupul independent de experţi a formulat următoa-
rele recomandări care au menirea să ghideze acţiu-
nile ulterioare de reformare a APC pentru a asigura 
efecte mai pronunţate ale acestor acţiuni: 
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Abrogar• ea Strategiei de Reformă a administraţi-
ei publice centrale ca document depăşit.
Efectuarea unui nou exerciţiu de analiză funcţio-• 
nală a administraţiei publice centrale în scopul de-
terminării problemelor majore care afectează efi ci-
enţa acesteia şi reformulării obiectivelor reformei 
APC şi a unei analize cost-efi cienţă a APC.
Elaborarea, în baza rezultatelor acestor analize, • 
a unui nou document privind reforma APC în 
care să fi e defi nit clar: conceptul şi acţiunile de 
reorganizare, de îmbunătăţire şi simplifi care a 
procesului decizional, de asigurare a unui ma-
nagement performant a resurselor umane şi a fi -
nanţelor publice. 
Defi nitivarea şi aprobarea Legii cu privire la Ad-• 
ministraţia Publică Centrală.
Consolidarea capacităţilor şi asigurarea rolului • 
central al unităţilor de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor în procesul de conceptua-
lizare a reorganizărilor şi elaborarea politicilor 
strategice prin acţiuni de susţinere din partea 
Guvernului şi a Cancelariei de Stat. 
Aprobarea normelor procedurale de elaborare, • 
aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor.
Formarea capacităţilor de aplicare a normelor • 
metodologice cu privire la regulile de elabora-
re şi cerinţele unifi cate faţă de documentele de 
politici în baza prevederilor noului Regulament 
privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi 
evaluarea documentelor de politici.
Evaluarea activităţii cadrului instituţional de co-• 
ordonare a politicilor publice şi a structurilor de 
parteneriat strategic Guvern-societate civilă. 
Modifi carea Legii privind transparența în pro-• 
cesul decizional.
Aprobarea Regulamentului cu privire la proce-• 
durile de asigurare a accesului la informaţie în 
vederea aplicării uniforme a prevederilor Legii 
nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la 
informaţie.
Instituirea unui sistem de management • 
informațional integrat în cadrul Guvernului.
Dezvoltarea platformei informatice pentru uti-• 
lizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comu-
nicare între Direcţii şi pentru planifi carea şedin-
ţelor de lucru.
Instituirea unui serviciu IT responsabil de efec-• 
tuarea auditului informatic şi asigurarea securi-
tăţii informaţionale.
Crearea în instituţiile publice a funcţiilor speci-• 
ale de manager pentru implementarea TIC.
Reformarea sistemului de salarizare a funcţio-• 
narilor publici, fi nalizarea procesului de elabo-
rare a noii legi a salarizării funcţionarilor pu-
blici pentru asigurarea condițiilor decente de 
salarizare a funcționarilor publici și atragerea 
cadrelor profesioniste în domeniu. 

Sincronizarea procesului de evaluare a  per-• 
formanțelor funcționarilor publici cu reforma 
sistemului de salarizare. 
Continuarea aplicării instrumentelor de monito-• 
rizare și evaluare a resurselor umane în condiția 
asigurării transparenței și obiectivităţii.
Revizuirea abordărilor aplicate în programe-• 
le de training prin efectuarea unor studii mai 
aprofundate de evaluare a necesitaților de trai-
ning, evaluarea minuțioasă atât a calității instru-
irii, cât și a instructorilor, a materialelor didacti-
ce, a relevantei programelor propuse, ceea ce va 
asigura îmbunătățirea calității acestora.
Extinderea activităților de comunicare și infor-• 
mare a funcționarilor publici privind noile in-
strumente implementate în MRU, astfel încât să 
fi e aplicată informarea pe scară largă, nu numai 
a colaboratorilor serviciului resurse umane dar 
și a tuturor funcționarilor publici interesați.
Multiplicarea metodelor de atragere a cadrelor • 
califi cate și formarea unui corp de profesioniști în 
serviciul public prin aplicarea metodelor transpa-
rente de selectare, instruire efi cientă și informare 
privind rolul procedurilor de evaluare și măsurile 
de implementare corectă a acestora.
Finalizarea implementării „Registrului func-• 
ţiilor publice şi al funcţionarilor publici” și 
dezvoltarea în continuare a sistemului de in-
dicatori statistici care vor servi ulterior la com-
pletarea SIA.
Aplicarea experienței de utilizare a indicatori-• 
lor de efi ciență a resurselor fi nanciare din SND 
pentru cele mai importante documente de poli-
tici naționale.
Crearea sistemului de evaluare a performanțelor • 
APC în raport cu mărimea resurselor fi nanciare 
alocate care ar include viziunea, elementele con-
stitutive, instrumentele de implementare și me-
todele de analiză a datelor şi /sau rezultatelor.
Creșterea efi cienței PDS ale AAPC și rolului • 
DAMEP și al Direcțiilor de planifi care bugetară 
în coordonarea politicilor cu procesul bugetar la 
nivelul AAPC.
Dezvoltarea capacităţilor de planifi care bugeta-• 
ră, elaborarea şi implementarea bugetelor baza-
te pe programe, inclusiv prin desfăşurarea cur-
surilor 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.

Sumar executiv
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EXECUTIVE SUMMARY 

Th is study refl ects the fi ndings of the evaluation 
of implementation of the Central Public Adminis-
tration Reform in Moldova from October 2009 to 
November 2010.

Th e evaluation was conducted by an independ-
ent group of experts under the coordination of the 
Business Consulting Institute. Th e purpose of evalu-
ation is to determine the extent of achievement of 
objectives set out in the components of the central 
public administration reform and formulate recom-
mendations for further implementation of the re-
form.

Th e study concludes that the CPA Reform ob-
jectives set for the period under review have been 
achieved “partially” and the impact of the imple-
mented actions on the organisation and functioning 
of central public authorities is assessed as “satisfac-
tory”.

Th us, in the period under review, the CPA reform 
was continued as a distinct objective of the new gov-
ernment’s activity programme. However, approaches 
to the content and the manner of implementation 
of the central public administration reform were, to 
a great extent, diff erent from the previous ones, as 
they were determined by the objectives of political 
parties who formed the governing coalition in au-
tumn 2009, as well as by their views on the central 
public administration system. Th us, the Strategy of 
Central Public Administration Reform was not a ref-
erence policy paper for the CPA Reform. Most of the 
reform objectives have been substantially amended, 
reformulated or substituted through various regu-
lations and, in some cases, they turned more ambi-
tious than those in the CPAR Strategy.

All actions taken during the period under re-
view testify to the fact that the implemented activities 
contributed to modernization of the central public 
administration and had a positive impact. Th e great-
est successes of the CPA Reform are as follows:

Continuation of the CPA Reform, as a distinct • 
objective of the new government’s activity pro-
gramme, with concrete activities and actions, 
performance indicators and ongoing monitor-
ing and evaluation system.
Following the implementation of reorganisation • 
actions, a formal separation of policy develop-
ment functions from policy implementation 
functions was completed, the latter being trans-
ferred to the subordinate public institutions. 

Th us, one of the three objectives of the compo-
nent “CPA Reorganisation” of the CPA Reform 
Strategy was formally fully achieved.
In the period under review some successes were • 
noted in implementing Institutional Develop-
ment Plans.
Development and approval of methodological • 
norms on unifi ed requirements and rules for 
draft ing policy documents.
Facilitation of stakeholder participation in de-• 
veloping, implementing, monitoring, evaluation 
and updating of strategic planning documents 
was initiated and its results will be evaluated at 
the beginning of 2012.
During the period under review, the measures • 
developed in the area of human resources man-
agement focused on a more sensitive review of 
the situation in this area, using comprehensive 
monitoring and evaluation tools with a high de-
gree of transparency and objectivity.
Implementation of the automated information • 
system “Register of public functions and civ-
il servants” remains a paramount issue on the 
Government’s agenda, since it is a basic tool for 
eff ective registration and planning of human re-
sources.
Th e reporting system was simplifi ed, and some • 
reports have indicators of effi  ciency of fi nancial 
resources.
Activities were carried out to streamline the • 
tools for coordination of policies with the budg-
et planning process.
Actions were initiated to restrict new objectives, • 
without fi nancial coverage.
Th e share of programme-based public budget • 
funds slightly increased. It is also recommended 
to review their implementation and their quality.
At the same time, the fi ndings of the evaluation 

of reform actions show that, in the period under re-
view, a whole series of planned actions din not pro-
duce expected results and had no impact on the cre-
ation of an eff ective central public administration. 
Th e failures of the CPA Reform are as follows:

During the period under review, there was a • 
lack of a well-defi ned medium-term vision on 
the organization of the central public adminis-
tration, reorganisation actions, methodological 
substantiation, implementation and purpose of 
this process.
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Following the implementation of major reor-• 
ganisation actions, the structure of central public 
administration was substantially changed, as the 
roles and responsibilities of the CPA were rede-
fi ned and redistributed. During this restructur-
ing process, the recommendations of functional 
analysis conducted in 2006 were scarcely used 
as a basis for reorganisation decisions taken in 
the period 2009-2010. However, the reorganisa-
tion actions generated a new situation in terms 
of distribution of functions, when most recom-
mendations of the previous functional analysis 
have become irrelevant.
Th e eff ects of reorganisation actions were not • 
uniform. According to civil servants, there is a 
need for new reorganisation actions, both in the 
central public authorities and in their subordi-
nate institutions.
During the period under review, the Institu-• 
tional Development Plans (IDPs) did not have 
a signifi cant role in the reorganisation process 
or strategic planning process. Th e Government’s 
initiative to replace them, starting with 2012, 
with Strategic Development Programmes left  
the implementation of IDPs to the discretion of 
the ministries.
Th ere is a modest success in the implementation • 
of institutional development plans because the 
CPAA has an ambiguous perception of their im-
portance and place in the hierarchy of planning 
documents and the lack of fi nancial resources.
Although the need for approval of the law on • 
central public administration was much dis-
cussed and the draft  law was consulted with ex-
perts from the OECD/EU SIGMA Programme 
and re-endorsed by the relevant central authori-
ties, the law was neither fi nalized nor approved.
Th e legal framework for ensuring transparency in • 
the decision-making process still has defi ciencies.
Methodological norms on unifi ed requirements • 
and rules for draft ing policy documents were 
developed and partially approved, but they are 
still at the stage of initiation of application. Ac-
cess to these materials is an issue for civil serv-
ants. No training courses for the application of 
these norms have been conducted so far.
Th e procedural norms for policy development, • 
approval, monitoring and evaluation are not ap-
plied yet. Th us, many public policy documents 
do not contain any information (or contain par-
tial information) about the costs of implemen-
tation, indicators and expected results, imple-
mentation tools or evaluation of alternatives 
and external risks. In general, the policy evalu-
ation system is still at the pilot stage and its im-
plementation is at the level of intentions.

Th e IT system used in CPAA is underdeveloped. • 
Th e CPAA continue the practice of processing 
the document fl ow manually in registers, which 
makes it more diffi  cult to control the enforce-
ment of regulatory acts.
As revealed by the review of questionnaires, the • 
absolute majority of civil servants do not think 
that their salary is decent and claim that this is 
a key factor that fosters corruption in the civil 
service. Th us, the reform of the civil service pay 
system remains a major priority of CPAA. Con-
sequently, the failure to fi nalize the development 
of a new law on remuneration of civil servants 
does not allow establishing decent work condi-
tions and attracting professionals in this area. 
Th e analysis of the perceived quality of train-• 
ing programmes shows that a group of institu-
tions that normally provide the largest amount 
of training services ranked among the less pre-
ferred training providers. Addressing the quality 
of training courses, assessment of the training 
needs, quality of training and trainers, train-
ing materials and the relevance of the proposed 
programmes will lead to a signifi cant increase of 
their quality.
Th e eff orts aimed at establishing an effi  cient • 
and sustainable system of interaction between 
the policy development process and the budget 
process did not produce visible results. 
Th e practice of reporting on the basis of indica-• 
tors of effi  ciency of fi nancial resources was not 
developed. 
Th e system of evaluating the performance of • 
central public administration in relation to the 
amount of the allocated fi nancial resources was 
not established, though stipulated both in the 
Strategy, and in the policy documents approved 
for the period under review.
Th e strategic planning activities are not coordi-• 
nated with the budget process at the CPAA level 
(PAMED, CPAA management, budget planning 
departments) due to the ineffi  cient existing tools.
Th e implementation of the programme-based • 
budgets and their quality is either not reviewed or 
reviewed only in-house, as there are no reports on 
implementation of programme-based budgets.
Taking into account the conclusions outlined 

above, the independent group of experts formulat-
ed the following recommendations aimed at guiding 
the future actions of CPA reform to ensure stronger 
eff ects of these actions: 

Repeal the Strategy of Central Public Adminis-• 
tration Reform as an outdated document.
Conduct a new functional analysis of the cen-• 
tral public administration to identify the major 
problems aff ecting its activity, reformulate the 

Sumar executiv
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objectives of CPA reform and perform a cost-
effi  ciency analysis for CPA.
On the basis of these analyses, develop a new • 
document on the CPA reform to clearly defi ne: 
the concept and activities for the reorganisation, 
enhancement and simplifi cation of the deci-
sion-making process, and for ensuring an eff ec-
tive management of human resources and pub-
lic fi nances. 
Finalize and approve the Law on Central Public • 
Administration.
Strengthen the capacity and ensure the central • 
role of the policy analysis, monitoring and eval-
uation units in the process of conceptualization 
of reorganisations and developing strategic pol-
icies through support actions by the Govern-
ment and the State Chancellery. 
Approve procedural norms for policy develop-• 
ment, approval, monitoring and evaluation.
Develop the skills for the application of meth-• 
odological norms on unifi ed requirements and 
rules for draft ing policy documents based on 
the provisions of the new Regulation on the de-
velopment, approval, monitoring and evaluation 
of policy documents.
Evaluate the activity of the institutional frame-• 
work for the coordination of public policies and 
strategic partnership structures between the 
Government and the civil society. 
Amend the law on transparency in decision-• 
making process.
Approve the Regulation on procedures for en-• 
suring access to information aimed at uniform 
application of the Law no. 982-XIV of 11 May 
2000 on access to information.
Establish an integrated information manage-• 
ment system in the Government.
Develop an IT platform for the use of intranet as • 
a common method of communication between 
Directorates and planning of working meetings.
Establish an IT service in charge of performing • 
an IT audit and ensuring information security.
Establish special functions of the ICT imple-• 
mentation manager in public institutions.
Reform the civil service pay system, fi nalize the • 
draft ing of the new law on remuneration of civil 
servants to ensure decent salaries for civil serv-
ants and attract professionals in this area.
Synchronize the civil servants’ performance • 
evaluation process with the reform of the civil 
service pay system.

Continue the use of tools for monitoring and • 
evaluation of human resources, while ensuring 
transparency and objectivity.
Review approaches used in training programmes • 
by conducting more detailed studies to assess the 
training needs, thorough assessment of quality 
of training and trainers, training materials, the 
relevance of the proposed programmes, which 
will ensure their higher quality.
Extend the civil servants’ information and com-• 
munication activities relating to new tools im-
plemented in HRM, so that large-scale informa-
tion is applied not only for the human resource 
service staff , but also for all interested civil ser-
vants.
Replicate methods to attract skilled personnel • 
and establishment of professional civil service 
staff  through transparent methods of selection, 
effi  cient training and information on the role of 
assessment procedures and measures for their 
correct implementation.
Finalise the implementation of the “Register of • 
public functions and civil servants” and further 
develop the statistical indicators system that will 
serve subsequently to complete the AIS.
Apply the experience of using indicators of effi  -• 
ciency of fi nancial resources from NDS for ma-
jor national policy papers.
Establish the CPA performance evaluation sys-• 
tem in relation to the amount of allocated fi nan-
cial resources, which would include the vision, 
constituents, implementation tools and meth-
ods to analyse data and/or results.
Increase the effi  ciency of CPAA SDP and the • 
role of PAMED and budget planning depart-
ments in coordinating policies with the budget 
process at the level of CPAA.
Develop the capacity of budget planning, de-• 
velopment and implementation of programme-
based budgets, including through implementa-
tion of retraining courses, increase the capacity 
for analysis, evaluation and reporting on the im-
plementation of the programme-based budget-
ing.
Create mechanisms to adjust programme-based • 
budgets and performance-based budgets with 
linear budgets used at present, as a priority to 
ensure a higher number of programmes and 
greater amount of public expenditure allocat-
ed to budgets based on performance and pro-
grammes.
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CAPITOLUL 1

Componenta I. „Reorganizarea Administraţiei Publice 
Centrale”

1.1 Introducere 

Reorganizarea administraţiei publice centrale 
este elementul cheie al reformei APC, de succesul 
căreia depinde în cea mai mare măsură succesul re-
formelor pe celelalte componente ale reformei APC, 
cum sunt procesul decizional, managementul resur-
selor umane şi managementului fi nanţelor publice. 

În urma analizei funcţionale a administraţiei 
publice centrale, realizate în anii 2003-2004, în Stra-
tegia de reformă a administraţiei publice centrale au 
fost identifi cate cele mai importante probleme care 
afectau funcţionalitatea autorităţilor publice centra-
le în ansamblu. Acestea sunt:

Atribuirea arbitrară a funcţiilor; • 
Dublarea unor funcţii în cadrul autorităţilor • 
APC; 
Exercitarea unor funcţii improprii; • 
Ponderea excesivă a acţiunilor ad-hoc; • 
Cumularea funcţiilor de elaborare a politicilor • 
cu funcţii de realizare a acestora.
Lipsa coordonării activităţilor între serviciile • 
publice desconcentrate 
Defi cienţe în cadrul legal.• 1

În scopul soluţionării acestor probleme, Strategia 
de reformă a APC din 2005 a stabilit următoarele 
obiective la compartimentul „Reorganizarea 
APC”: 

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;
Focusarea organelor centrale de specialitate ale • 
administraţiei publice asupra elaborării şi coor-
donării strategice a politicilor sectoriale.
În perioada 2006-2008, Guvernul, în baza pre-

vederilor Strategiei, a efectuat circa 200 de acţiuni 
de reorganizare care au vizat: modifi carea structurii 
executivului şi reorganizarea organelor centrale de 
specialitate prin modifi carea mandatului, structurii, 
efectivului-limită de personal, racordarea funcţiilor 
şi structurilor la obiectivele principalelor documen-
te strategice. 

1  Strategia de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova, adoptată prin Hotărârea Guvernului 
nr.1402 din 30.12.2005. 

În rezultatul reorganizărilor a fost modifi ca-
tă structura executivului central „cu redistribuirea 
funcţiilor şi structurilor autorităţilor publice centra-
le, au fost racordate structurile acestora la obiective-
le principalelor documente strategice ale statului în 
baza criteriilor de eliminare a dublărilor de funcţii, 
de delimitare a competenţelor, inclusiv de concentra-
re a funcţiilor de elaborare a politicilor în ministere 
şi a funcţiilor de implementare a politicilor în insti-
tuţiile publice subordonate.”2 Urmare a acţiunilor de 
reorganizare numărul de personal al aparatelor cen-
trale a fost majorat cu 128 unităţi (4.94%) şi a consti-
tuit 2721 unităţi la 01.01.2009, iar cel al instituţiilor 
publice subordonate a fost redus cu 5178 de unităţi 
(29.5%) şi a constituit 12355 unităţi la 01.01.2008.3

Aceste acţiuni, însă, au permis doar soluţiona-
rea parţială a problemelor identifi cate în perioada 
de iniţiere a reformei APC şi atingerea parţială a fi e-
căruia dintre cele trei obiective din compartimentul 
„Reorganizarea APC”. 

Analiza rezultatelor obţinute în cadrul reformei 
APC în perioada 2006-2008 pe componenta „Reor-
ganizarea Administraţiei Publice Centrale” a permis 
identifi carea unor defi cienţe majore care au afectat 
procesul de implementare a Strategiei de reformă a 
APC şi care explică atingerea doar parţială a obiec-
tivelor:

Consecutivitatea şi logica acţiunilor de reorga-• 
nizare a fost afectată de lipsa deciziilor privind 
aplicarea recomandărilor Analizei Funcţionale, 
element-cheie în structura logică a procesului 
de reformă şi de fundamentare a acţiunilor de 
reorganizare. Acest fapt a compromis rezulta-
tele Analizei Funcţionale şi a afectat mai multe 
dintre deciziile ulterioare care vizau optimizarea 
instituţională şi funcţională a APC.
Deciziile de reorganizare şi optimizare funcţio-• 
nală, ca şi deciziile de optimizare a personalului 
realizate în această perioada, au avut, în general, 
o legătură minimă cu recomandările analizei 
funcţionale şi, în mare parte, au fost determina-
te de obiective politice arbitrare.
Implementarea selectivă şi arbitrară a recoman-• 
dărilor analizei funcţionale, concomitent cu im-
plementarea unor acţiuni de reorganizare fun-

2  Strategia de reformă a administraţiei publice centrale. Ra-
port de implementare în anii 2006-2008. Guvernul Repu-
blicii Moldova. http://rapc.gov.md  

3  Idem. 

1
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damentate pe considerente de ordin politic, au 
creat o situaţie nouă în ceea ce priveşte dublarea 
funcţiilor şi atribuirea unor funcţii improprii, 
care impuneau necesitatea repetării unui exer-
ciţiu de analiză funcţională.
Plasarea tuturor organelor de realizare a poli-• 
ticilor şi de prestare a serviciilor în subordinea 
ministerelor nu a fost fi nalizată, în mare parte 
din lipsa cadrului legal cu privire organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice centrale.
În sistemul administraţiei publice au continuat • 
să existe situaţii de cumulare a funcţiilor de ela-
borare a politicilor sectoriale cu funcţii de im-
plementare, reglementare sau prestare a servici-
ilor, de efectuare a activităţilor comerciale. 
Crearea direcţiilor / secţiilor de analiză, monito-• 
rizare şi evaluare a politicilor în 14 ministere şi 
3 autorităţi publice centrale, precum şi Direcţi-
ei de analiză a coordonării politicilor în cadrul 
Aparatului Guvernului, nu a avut ca efect imedi-
at îmbunătăţirea cardinală a procesului de plani-
fi care strategică. Acest rezultat a fost condiţionat 
de întârzieri în elaborarea cadrului metodologic 
şi instruirea personalului, precum şi de continu-
area practicilor de utilizare a acestor subdivizi-
uni pentru îndeplinirea altor funcţii decât plani-
fi carea strategică şi coordonarea politicilor.
Modifi cările frecvente în structura organelor de • 
stat şi cadrul de reglementare efectuate în aceas-
tă perioadă, precum şi defi cienţele unui sistemul 
de coordonare slab dezvoltat au afectat continu-
itatea în elaborarea şi promovarea politicilor 
publice şi atingerea scopurilor stabilite în docu-
mentele strategice (Obiectivele Mileniului, Stra-
tegia Naţională de Dezvoltare, Planul de acţiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldova).4

În urma analizei rezultatelor obţinute în cadrul 
reformei APC în perioada 2006-2008 pe compo-
nenta „Reorganizarea Administraţiei Publice Cen-
trale” au fost formulate următoarele recomandări 
principale:5

Continuarea acţiunilor de optimizare instituţio-• 
nală şi funcţională a Executivului central pentru 
o „redefi nire a funcţiilor şi structurii adminis-
traţiei centrale, abordându-le sistemic, în baza 
criteriilor complementarităţii reciproce şi efi ci-
enţei organizatorice”6 
Respectarea cadrului logic de implementare a • 
reformei APC şi utilizarea analizei funcţionale 

4  Grup de autori, „Evaluarea performanţelor implementării 
Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova”, Chişinău, 2010

5  Idem.
6  Strategia de reformă a administraţiei pubice centrale. Ho-

tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1402 din 30 
decembrie 2005

în scopul asigurării rezultatelor scontate şi solu-
ţionării problemelor identifi cate.
Consolidarea capacităţii Guvernului de planifi -• 
care şi coordonare a procesului de reformă, de 
asigurare a continuităţii îndeplinirii angajamen-
telor asumate pe termen lung.
Consolidarea capacităţilor de elaborare şi imple-• 
mentare a politicilor prin fortifi carea unităţii de 
analiză a coordonării politicilor în cadrul Can-
celariei de stat şi a DAMEP-urilor în ministere;
Adoptarea Legii cu privire la administraţia pu-• 
blică centrală care ar exclude cumularea funcţi-
ilor de elaborare a politicilor cu cele de realiza-
re a acestora, de reglementare sau de prestare a 
serviciilor şi ar atribui funcţiile de elaborare a 
politicilor doar ministerelor cu plasarea în sub-
ordinea acestora a celorlalte autorităţi adminis-
trative centrale.
Modifi carea tuturor regulamentelor de organi-• 
zare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei 
publice centrale, ca urmare a adoptării Legii cu 
privire la administraţia publică centrală.
Instruirea continuă a persoanelor de răspunde-• 
re din cadrul ministerelor.

1.2 Obiectivele procesului de reorga-
nizare în perioada de evaluare

În perioada de evaluare (octombrie 2009 – no-
iembrie 2010) reforma administraţiei publice cen-
trale a fost continuată, fi ind determinată ca un 
obiectiv distinct în Programul de activitate al nou-
lui Guvern.7 Totodată, abordările privind conţinutul 
şi modul de implementare a reformei administraţiei 
publice centrale au fost în mare parte diferite de cele 
anterioare, fi ind determinate de obiectivele partide-
lor politice care au format alianţa de guvernare în 
toamna anului 2009 şi de viziunile acestora privind 
sistemul de administraţie publică centrală. 

Astfel, Strategia de reformă a administraţi-
ei publice centrale nu a fost un document strate-
gic de referinţă în Programul de guvernare sau Pla-
nul de acţiuni al Guvernului pentru anul 2010. Pe 
de altă parte, în perioada de evaluare Obiectivul 1 al 
componentei „Reorganizarea Administraţiei Publice 
Centrale” - Optimizarea instituţională şi funcţiona-
lă a Executivului central - a fost reformulat substan-
ţial în comparaţie cu termenii stabiliţi în Strategia 
de reformă a administraţiei publice centrale prin 
introducerea în Programul de guvernare a obiec-
tivului „Restructurarea profundă a administraţiei 
publice centrale în vederea creării unui cadru insti-
tuţional efi cient, funcţional şi durabil, dedicat supre-
7  Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Euro-

peană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 
2009-2013 din 25.09.2009.
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maţiei legii şi acordării unor servicii publice calitati-
ve populaţiei.”8 

Această reformulare, de fapt, a însemnat o re-
vizuire cardinală a rezultatelor obţinute la acel mo-
ment în procesul de optimizare instituţională şi 
funcţională a Executivului central şi iniţierea unor 
noi acţiuni, cu mult mai ambiţioase, de modifi care a 
structurilor de organizare, de redistribuire a funcţi-
ilor şi atribuţiilor, de revizuire a procesului de orga-
nizare internă. 

În acest sens, concentrate în compartimentul 
„Restructurarea instituţională”, acţiunile prioritare la 
capitolul „Reforma administraţiei publice centrale” 
prevedeau:

Restructurarea ministerelor, agenţiilor şi altor • 
instituţii subordonate Guvernului în vederea li-
chidării autorităţilor publice cu un grad redus 
de efi cienţă, optimizării activităţilor funcţionale 
şi reducerii cheltuielilor administrative;
Continuarea procesului de reorganizare inter-• 
nă a autorităţilor administrative centrale în baza 
clarifi cării obiectivelor şi evaluării resurselor 
disponibile autorităţii, în conformitate cu planul 
de dezvoltare instituţională;
Reglementarea organizării şi procedurilor ad-• 
ministrative conform bunelor practici europene 
de descentralizare şi desconcentrare, prin adop-
tarea unor noi acte legislative şi normative cu 
privire la administraţia publică centrală şi pro-
cedurile administrative.
Legiferarea instituţiei reprezentantului Guver-• 
nului în teritoriu, reglementarea modalităţii nu-
mirii, activităţii şi destituirii din funcţie, funcţiile 
şi atribuţiile, precum şi raporturile cu autorităţi-
le publice locale autonome;
Reglementarea legislativă a raporturilor, dreptu-• 
rilor şi obligaţiilor autorităţilor publice locale şi 
serviciilor desconcentrate în teritoriu.”9

Totodată, un şir de alte acţiuni de reorganizare 
a administraţiei publice centrale au fost preconizate 
în legătură cu implementarea altor obiective, cum ar 
fi , de exemplu, „Desconcentrarea serviciilor publice 
şi restabilirea ofi ciului teritorial al Guvernului”, sau 
în legătură cu realizarea acţiunii de „Elaborare şi im-
plementare a unui program de reformare comple-
xă a serviciilor publice”, sau în legătură cu realizarea 
acţiunii de „Edifi carea statului de drept”. Ultima, în 
acest sens, are planifi cate acţiuni complexe de refor-
mare a Ministerului Afacerilor Interne şi instituţiilor 
subordonate, Serviciului de Informaţii şi Securitate, 
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice 
şi Corupţiei.

8  Idem.
9  Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Euro-

peană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 
2009-2013.

Astfel, în perioada de evaluare reforma adminis-
traţiei publice centrale a rămas ca obiectiv distinct în 
lista priorităţilor guvernării, iar obiectivele reformei 
APC la compartimentul „Reorganizarea Administra-
ţiei Publice Centrale”, odată cu substituirea obiectivu-
lui de „optimizare instituţională şi funcţională” prin 
obiectivul de „reorganizare profundă”, au fost mai am-
biţioase decât cele din perioadele precedente. 

Această concluzie este confi rmată şi de analiza 
acţiunilor prioritare determinate pentru implementa-
rea acestui obiectiv, care, pe lângă acţiuni de restructu-
rare, includ şi „continuarea procesului de reorganiza-
re internă ... în conformitate cu Planul de Dezvoltare 
Instituţională”. Astfel, obiectivele Strategiei de reformă 
a administraţiei publice centrale la compartimentul 
„Reorganizarea APC” se regăsesc doar parţial în Pro-
gramul de activitate al Guvernului pentru anul 2009-
2013 şi în Planul de acţiuni pentru 2010. 

Totodată, din punct de vedere al fundamentă-
rii acţiunilor de restructurare/reorganizare, s-a con-
statat că acţiunile de reorganizare internă urmau să-
şi găsească argumentarea în planurile de dezvoltare 
instituţională. Dar nici Planul de guvernare şi nici 
Planul de acţiuni nu conţin referinţe privind moda-
litatea şi/sau instrumentele de stabilire a gradului 
de efi cienţă a instituţiilor APC în vederea lichidării 
acestora şi de fundamentare a activităţilor de opti-
mizare funcţională, Guvernul rezervându-şi liberta-
tea să decidă asupra acestora de la caz la caz. 

1.3 Implementarea procesului de 
reorganizare a APC în perioada 
2009-2010

IP. Ponderea deciziilor de reorganizare care se ba-
zează pe recomandările analizei funcţionale

Implementarea unor acţiuni cardinale de reor-
ganizare care ţin de domeniul reformei APC a fost 
iniţiată de la începutul perioadei de guvernare, oda-
tă cu modifi carea Legii cu privire la Guvern10. Prin 
această lege a fost substanţial modifi cată structura 
administraţiei publice centrale, fi ind reformulate și 
redistribuite funcţiile și atribuţiile ministerelor. 

Astfel, din structura Guvernului au fost excluse 
Ministerul Reintegrării (cu transmiterea funcţiilor 
unui birou din cadrul Cancelariei de Stat) şi Minis-
terul Administraţiei Publice Locale (cu transmiterea 
funcţiilor de control al legalităţii actelor ofi ciilor te-
ritoriale ale Cancelariei de Stat, iar funcţiile ce ţin de 
dezvoltarea regională au fost transferate către Minis-
terul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale). A fost 
recreat Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor (lichidat în 2008), iar Ministerul Educa-

10  Legea nr.21-XVIII din 18 septembrie 2009 pentru modi-
fi carea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Gu-
vern.
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ţiei, Tineretului şi Sportului a fost divizat în Minis-
terul Educaţiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului 
cu lichidarea Agenţiei Sporturilor. 

Tot prin această lege Ministerul Economiei şi Co-
merţului a fost reorganizat în Ministerul Economiei 
(cu trecerea Camerei de Licenţiere în subordinea aces-
tui minister), Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului în Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltă-
rii Regionale, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Natu-
rale în Ministerul Mediului (cu trecerea Agenţiei Ape-
lor în gestionarea acestui minister), Serviciul Vamal a 
trecut în subordinea Ministerului Finanţelor. Aseme-
nea acţiuni de reorganizare şi redistribuire a funcţiilor 
s-au înregistrat în toate celelalte ministere. În cadrul 
aceluiaşi proces, Aparatul Guvernului a fost transfor-
mat în Cancelaria de Stat, cu preluarea unor atribuţii 
de la unele ministere în scopul declarat de fortifi care 
a rolului Aparatului Guvernului. În rezultat, numărul 
ministerelor a rămas neschimbat, iar numărul autori-
tăţilor administrative subordonate nemijlocit Guver-
nului a fost redus de la 13 la 8 unități.

Argumentele comisiei parlamentare din nota 
informativă la proiectul de Lege privind modifi carea 
Legii nr. 64 din 31 mai 1990 cu privire la Guvern au 
fost destul de succinte, făcând referire la necesitatea 
efectuării reformei administraţiei publice, la evaluări 
şi analize interne, însă nu şi la recomandările ana-
lizei funcţionale. Astfel, utilizarea acestor recoman-
dări pare să fi e tot mai puţin relevantă, deşi utilita-
tea şi relevanţa analizei funcţionale ca instrument de 
argumentare a deciziilor nu este pusă la îndoială de 
autorităţile publice centrale. Unele dintre acestea (de 
exemplu, Ministerul Finanţelor) efectuează cu for-
ţe proprii acţiuni de analiză funcţională a autorităţii 
centrale şi a instituţiilor subordonate pentru argu-
mentarea acţiunilor de reorganizare.

Procesul de restructurare a fost, în mare parte, 
încheiat numai odată cu aprobarea regulamente-
lor noi, uniforme, în care au fost stipulate structura, 
misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile de elaborare 
a politicilor publice şi efectivele-limită de personal 
ale fi ecăruia dintre cele 22 (din 24) organe centrale 
de specialitate11. Odată cu adoptarea acestor regula-
mente s-a încheiat şi procesul de delimitare formală 
a funcţiilor APC de elaborare a politicilor de funcţii-
le de implementare a politicilor, ultimele fi ind trans-
ferate instituţiilor publice subordonate. Adoptarea 
regulamentelor unifi cate poate fi  considerată un suc-
ces al procesului de reorganizare şi reprezintă atin-
gerea formală a unuia dintre obiectivele majore ale 
Strategiei de reformă a administraţiei publice cen-
trale – delimitarea funcţiilor de elaborare a politici-
lor de cele de implementare a acestora.
11  Raportul de monitorizare şi evaluare a realizării refor-

mei administraţiei publice centrale în Republica Moldova. 
Anul 2010. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. 

IP. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de acţi-
unile de reorganizare implementate în perioada 
octombrie 2009 – noiembrie 2010

Funcţionarii publici apreciază neunivoc acţiunile 
de reorganizare din perioada octombrie 2009 - noiem-
brie 2010 (Figura 1-1). Astfel, ponderea funcţionarilor 
publici care consideră că reorganizările efectuate au 
fost argumentate (fi e pe recomandările analizei func-
ţionale, fi e pe alte analize şi necesităţi interne) a rămas 
practic neschimbată comparativ cu rezultatele chesti-
onării din 2009 (53.3% în 2009, 54.8% în 2010). 
Figura 1-1. Percepţia intervievaţilor privind argumentarea 
acţiunilor de reorganizare

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

Conform rezultatelor chestionării, 28,3% din 
funcţionarii publici intervievaţi (comparativ cu 
21.2% în 2009) consideră că acţiunile de reorganiza-
re implementate în perioada octombrie 2009 – no-
iembrie 2010 au fost bazate pe recomandările anali-
zei funcţionale. În acelaşi timp, a crescut şi ponderea 
funcţionarilor publici care consideră că reorganiză-
rile au fost bazate exclusiv pe o decizie politică arbi-
trară (de la 16.5% la 19.8%) (Figura 1-2).
Figura 1-2. Percepţia intervievaţilor privind argumentarea 
acţiunilor de reorganizare

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare
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De asemenea, nu este univocă nici aprecierea 
efectelor acţiunilor de reorganizare şi a gradului rea-
lizat de optimizare instituţională şi funcţională a au-
torităţilor publice centrale. Ponderea funcţionarilor 
publici care consideră că sunt necesare noi acţiuni 
de reorganizare în cadrul autorităţii APC din care 
fac parte este destul de înaltă. Astfel, conform rezul-
tatelor chestionării, jumătate (49.8%) din respon-
denţi au declarat că asemenea acţiuni sunt necesare 
în scopul eliminării dublării/suprapunerii funcţiilor, 
41.7% consideră că asemenea acţiuni sunt necesa-
re în scopul atribuirii unor funcţii suplimentare şi 
31.4% - în scopul diminuării costurilor de adminis-
trare (Figura 1-3).

În cadrul chestionării s-a constatat o diferenţă 
de opinie exprimată în răspunsurile la această între-
bare în funcţie de atribuţiile funcţionale ale respon-
denţilor. Astfel, 65.2% din reprezentanţii DAMEP (în 
comparaţie cu media de 49.8%) au indicat că sunt 
necesare acţiuni de reorganizare pentru eliminarea 
dublării/suprapunerii funcţiilor, iar 57.7% din repre-
zentanţii direcţiilor/secţiilor juridice (în comparaţie 
cu media de 41.7%) au indicat că sunt necesare acţi-
uni de reorganizare în scopul atribuirii unor funcţii 
suplimentare (Figura 1-3).
Figura 1-3. Percepţia intervievaţilor privind necesitatea 
unor acţiuni de reorganizare în cadrul instituţiei (aparat 
central)

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

IP. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de nece-
sitatea unor acţiuni de reorganizare

Un indicator sugestiv a fost ponderea respon-
denţilor care nu au avut o opinie fermă referitoare la 
necesitatea acţiunilor de reorganizare în scopul di-
minuării costurilor administrative (46.6%) (Figura 
1-3.). Această proporţie destul de mare sugerează o 
eventuală concluzie că la baza acţiunilor de reorga-
nizare nu a stat o analiză a costurilor în raport cu 
efi cienţa preconizată, că acţiunile de reorganizare ul-
terioare necesită argumente suplimentare de ordin 

fi nanciar, de analiză a funcţiilor şi efi cienţei în core-
lare cu costurile acestora. 

Aprecierea efectelor acţiunilor de reorganizare 
şi gradului de optimizare instituţională şi funcţio-
nală la nivel de instituţii subordonate este, de ase-
menea, diferită. Ponderea funcţionarilor publici care 
consideră că la acest nivel mai sunt necesare noi acţi-
uni de reorganizare rămâne a fi  destul de înaltă. 

În percepţia intervievaţilor, necesitatea unor ac-
ţiuni de reorganizare în cadrul instituţiilor subordo-
nate are aproximativ aceleaşi caracteristici, cu 45.2% 
din respondenţi care consideră că asemenea acţiuni 
sunt necesare în scopul eliminării dublării / supra-
punerii funcţiilor şi 51.9% din respondenţi care nu 
au avut o opinie fermă referitor la necesitatea acţiu-
nilor de reorganizare în scopul diminuării costurilor 
administrative (Figura 1-4).
Figura 1-4. Percepţia intervievaţilor privind necesitatea 
unor acţiuni de reorganizare în cadrul instituţiilor subor-
donate

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestiona-
rului de evaluare

Rezultatele chestionării arată că funcţionării pu-
blici consideră necesară implementarea în continua-
re a acţiunilor de reorganizare atât în cadrul autori-
tăţii publice centrale în care activează, cât şi in cadrul 
instituţiilor subordonate. Aceste rezultate refl ectă 
opinia privind efi cienţa limitată a acţiunilor de reor-
ganizare întreprinse în perioada de raportare. Toto-
dată, implementarea eventuală a unor noi acţiuni de 
reorganizare ar fi  necesară ca şi consecinţă a adoptă-
rii Legii cu privire la administraţia publică centrală. 
Elaborarea proiectului acestei legi a constituit o acţi-
une separată pe parcursul anului 2010. 

IP. Ponderea activităţilor de elaborare şi coordo-
nare a politicilor în numărul total de activităţi re-
alizate de funcţionarii publici din organele centra-
le de specialitate ale administraţiei publice

Sunt apreciate în mod diferit şi efectele acţiu-
nilor de reorganizare din perioada octombrie 2009 
- noiembrie 2010, precum şi gradul de realizare a 
obiectivului de „focusare a organelor centrale de 
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specialitate ale administraţiei publice asupra elabo-
rării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale” 
din compartimentul „Reorganizarea APC”.  

În pofi da încheierii procesului de restructurare, 
de aprobare a regulamentelor unifi cate şi de delimita-
re formală a funcţiilor de elaborare a politicilor de cele 
de implementare a acestora, percepţia intervievaţilor 
privind gradul de focusare a organelor centrale de 
specialitate asupra elaborării şi coordonării strategice 
a politicilor sectoriale a rămas la nivelul anilor prece-
denţi şi sub nivelul preconizat. Astfel, funcţionarii pu-
blicii din autorităţile publice centrale utilizează în me-
diu 53.7% din timpul de lucru pentru acţiuni ce ţin de 
elaborarea, coordonarea şi monitorizarea politicilor, 
restul timpului (46.3%) fi ind utilizat pentru acţiuni de 
reglementare, susţinere/suport, prestarea serviciilor şi 
alte acţiuni nespecifi cate (Figura 1-5). Aceste percep-
ţii sugerează necesitatea unor acţiuni coordonate de 
consolidare a capacităţilor interne ale autorităţilor pu-
blice centrale şi de efi cientizare a acestora. 
Figura 1-5. Percepţia intervievaţilor privind ponderea tim-
pului acordat diferitor activităţi

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestiona-
rului de evaluare

IP. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de reali-
zarea acţiunilor de reorganizare din PDI-uri

În perioada de raportare Planurile de dezvolta-
re instituţională (PDI) nu au avut un rol semnifi cativ 
nici în procesul de reorganizare, nici în procesul de 
planifi care strategică, iar implementarea acestora a ră-
mas la discreţia ministerelor. Implementarea acţiuni-
lor de reorganizare incluse în Planurile de dezvoltare 
instituţională nu a fost o prioritate nici în percepţia 
funcţionarilor publici intervievaţi din cadrul autori-
tăţilor publice centrale. Numai unu din zece funcţio-
nari publici consideră că acţiunile de reorganizare din 
Planul de dezvoltare instituţională au fost îndeplinite 
pe deplin. Totodată, este destul de mare (7.1%) pon-

derea funcţionarilor publici care au indicat că nu cu-
nosc dacă acţiunile de reorganizare din PDI au fost 
sau nu implementate (Figura 1-6). Astfel, în raport cu 
obiectivele şi termenii stabiliţi, nivelul de implemen-
tare a acţiunilor de reorganizare din Planul de dezvol-
tare instituţională a fost destul de scăzut.
Figura 1-6. Percepţia intervievaţilor privind implementa-
rea acţiunilor de reorganizare din PDI

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestiona-
rului de evaluare

Această situaţie a fost, în parte, determinată de 
sistarea procesului de elaborare coordonată a planu-
rilor de acţiuni pentru implementarea PDI, de infl u-
enţa factorului politic în ajunul alegerilor parlamen-
tare din 2009 şi de criza politică ulterioară. 

Deşi, în opinia funcţionarilor publici intervie-
vaţi în cadrul cercetării, planurile de dezvoltare in-
stituţională au fost o idee, un exerciţiu şi o experien-
ţă extrem de pozitive, iar însăşi PDI un document de 
planifi care strategică extrem de util într-un proces 
de planifi care complex, nici fi nalizarea şi nici conti-
nuitatea acestui proces nu au fost identifi cate printre 
acţiunile din perioada de evaluare. 

În anul 2010, Guvernul a iniţiat acţiuni de pregă-
tire pentru substituirea Planurilor de dezvoltare insti-
tuţională prin Programele de dezvoltare strategică şi a 
elaborat proiectul „Metodologiei de elaborare a pro-
gramelor de dezvoltare strategică a autorităţilor ad-
ministraţiei publice centrale”. În conformitate cu acest 
proiect, Programele de dezvoltare strategică urmează 
să devină „principalul document de planifi care mana-
gerială şi strategică a activităţii în cadrul autorităţii”.12 

Ținând cont de experienţa acumulată în cadrul 
elaborării Planurilor de dezvoltare instituţională, 
provocarea majoră pentru succesul acestei iniţiative 
a Guvernului ar fi  ca autorităţile publice centrale să-

12  Metodologia de elaborare a programelor de dezvoltare 
strategică a autorităţilor administraţiei publice centrale. 
Proiect. 29 noiembrie 2010. Sursa: http://www.cancelaria.
gov.md/libview.php?l=ro&idc=360&id=889 
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şi asume dreptul de autor al eventualelor documente 
strategice şi asigurarea continuităţii acţiunilor şi du-
rabilităţii acestui instrument în procesul de planifi -
care strategică în general. 

1.4 Concluzii şi recomandări 

Analiza rezultatelor acţiunilor de reformă a ad-
ministraţiei publice centrale pe componenta „Reor-
ganizarea administraţiei publice centrale” permite 
formularea următoarelor concluzii :

În perioada de evaluare reforma administraţi-• 
ei publice centrale a continuat, fi ind un obiec-
tiv distinct al Programului de activitate al noului 
Guvern. Totodată, abordările privind conţinutul 
şi modul de implementare a reformei adminis-
traţiei publice centrale au fost, în mare parte, 
diferite de cele anterioare, fi ind determinate de 
obiectivele partidelor politice care au format ali-
anţa de guvernare în toamna anului 2009, pre-
cum şi de viziunile acestora privind sistemul de 
administraţie publică centrală. Astfel, Strategia 
de reformă a administraţiei publice centrale nu 
a fost un document strategic de referinţă pentru 
Reforma APC. Majoritatea absolută a obiective-
lor au fost modifi cate, reformulate substanţial 
sau înlocuite cu altele, fi ind, în unele cazuri, mai 
ambiţioase decât cele din Strategia RAPC. 
În perioada evaluată nu a fost formulată o viziune • 
bine defi nită pe termen mediu privind organizarea 
administraţiei publice centrale, acţiunile de reor-
ganizare, fundamentarea metodologică şi imple-
mentarea acestora şi fi nalitatea acestui proces. 
În rezultatul implementării unor acţiuni car-• 
dinale de reorganizare, structura administraţi-
ei publice centrale a fost modifi cată substanţi-
al, fi ind reformulate şi redistribuite funcţiile şi 
atribuţiile APC. În acest proces de restructurare 
utilizarea recomandărilor analizei funcţionale 
efectuate în anul 2006, ca motivare a deciziilor 
de reorganizare din perioada 2009-2010, a fost 
nesemnifi cativă. Totodată, totalitatea acţiunilor 
de reorganizare a creat o situaţie nouă în ceea 
ce priveşte distribuirea funcţiilor, situaţie în care 
majoritatea recomandărilor analizei funcţionale 
precedente au devenit irelevante. 

În rezultatul imple• mentării acţiunilor de re-
organizare a fost finalizat procesul de delimi-
tare formală a funcţiilor de elaborare a poli-
ticilor de funcţiile de implementare, ultimele 
fiind transferate instituţiilor publice subordo-
nate. În acest mod, unul din cele trei obiective 
ale compartimentului „Reorganizarea APC” 
din Strategia de reformă a APC a fost formal 
realizat .
Efectele acţiunilor de reorganizare nu au fost • 
uniforme. În opinia funcţionarilor publici, se 
impun noi acţiuni de reorganizare, atât în cadrul 
autorităţilor publice centrale, cât şi în cadrul in-
stituţiilor subordonate. 
În perioada evaluată Planurile de dezvoltare in-• 
stituţională (PDI) nu au avut un rol semnifi ca-
tiv nici în procesul de reorganizare, nici în pro-
cesul de planifi care strategică. Iniţierea de către 
Guvern a procesului de înlocuire a acestora prin 
Programe de dezvoltare strategică a lăsat imple-
mentarea PDI la discreţia ministerelor. 

Analiza rezultatelor acţiunilor de reformă a ad-
ministraţiei publice centrale pe componenta „Reor-
ganizarea administraţiei publice centrale” permite 
formularea următoarelor recomandări:

Abrogarea Strategiei de reformă a administra-• 
ţiei publice centrale ca fi ind un document de-
păşit.
Efectuarea unui nou exerciţiu de analiză funcţi-• 
onală a administraţiei publice centrale în scopul 
determinării problemelor majore care afectea-
ză efi cienţa acesteia şi reformulării obiectivelor 
reformei APC şi a unei analize cost-efi cienţă a 
APC.
Elaborarea, în baza rezultatelor acestor analize, • 
a unui nou document privind reforma APC, în 
care să fi e defi nite clar viziunea, conceptul şi ac-
ţiunile de reorganizare. 
Consolidarea capacităţilor şi asigurarea rolului • 
central al unităţilor de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor în procesul de conceptua-
lizare a reorganizărilor şi de elaborare a politici-
lor strategice, prin acţiuni de susţinere din par-
tea Guvernului şi Cancelariei de Stat. 
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Componenta II. „Procesul decizional”

2.1 Introducere 

La momentul adoptării Strategiei RAPC, proce-
sul decizional din cadrul AAPC prezenta un şir de 
defi cienţe: (i) insufi cienţa personalului califi cat în 
ministere la capitolul analiza politicilor, planifi ca-
rea strategică şi pregătirea propunerilor pentru a fi  
înaintate Guvernului spre examinare; (ii) procedură 
formală de pregătire a propunerilor spre a fi  înainta-
te Guvernului sub un format standard care nu se res-
pecta; atenţie sporită respectării termenelor în detri-
mentul calităţii, analizei şi scopului fi nal al actului 
elaborat; (iii) coordonarea dintre ministere în elabo-
rarea actelor normative este sub nivel, din motive de 
capacitate, insufi cienţa de timp a personalului, care 
deseori este supraîncărcat cu activităţi neplanifi cate 
(ad-hoc); (iv) sistemul de raportare imperfect, etc. 

În scopul soluţionării acestor probleme, RAPC a 
identifi cat Obiective strategice şi Acţiuni prioritare. 
Obiectivele specifi ce pentru îmbunătăţirea procesu-
lui decizional pentru perioada 2006-2008 au fost: 

Sporirea capacităţii de elaborare a documente-• 
lor de politici sectoriale, de analiză şi monitori-
zare a implementării acestora în AAPC; 
Efi cientizarea sistemului de planifi care şi raportare; • 
Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate; • 
Introducerea, suplimentar la procesul de coor-• 
donare a proiectelor, a mecanismului de consul-
tanţă între AAPC; 
Introducerea şi utilizarea tehnologiilor informa-• 
ţionale şi comunicaţionale. 
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, a permis formularea constată-
rii că obiectivul RAPC „Sporirea capacităţii de elabo-
rare a documentelor de politici sectoriale de analiză 
şi monitorizare a implementării acestora în AAPC” 
a fost atins parţial.

În acest sens, instituirea unui mecanism modern 
de elaborare și adoptare a deciziilor, bazat pe principiul 
efi cienței, efi cacităţii şi transparenței, a reprezentat unul 
din obiectivele majore ale Reformei Administrației Pu-
blice Centrale1 pentru perioada analizată de prezentul 

1  Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 30.12.2005 cu privire 
la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice 
centrale în Republica Moldova// Monitorul Ofi cial nr. 1-4 
din 06.01.2006.

raport. În perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010, 
Guvernul a întreprins o serie de măsuri menite să con-
tribuie la îmbunătățirea calității deciziilor adoptate de 
AAPC, să faciliteze accesul la informație și să asigure 
consolidarea şi extinderea cadrului participativ al soci-
etăţii în procesul decizional.

Obiectivele RAPC în perioada 2009-2010 au fost:
Perfecţionarea procesului decizional, consolida-• 
rea funcţiilor de analiză, monitorizare şi evalu-
are a politicilor şi optimizarea procesului de ra-
portare (2009)2;
Asigurarea unui proces decizional transparent, • 
echitabil şi efi cient (2010)3.
Procesul decizional presupune atât activitatea 

de planifi care a politicilor publice, cât şi procesul de 
elaborare, aprobare, implementare şi evaluare a aces-
tora. În perioada 2009-2010, obiectivele RAPC și 
acțiunile aferente implementării acestora au asigurat 
durabilitatea rezultatelor și acțiunilor întreprinse. 

Modifi carea cadrului legal, elaborarea materia-
lelor metodologice, organizarea cursurilor de instru-
ire și planifi carea strategică a activității AAPC sunt 
acțiuni întreprinse de Guvern pentru îmbunătățirea 
procesului decizional, consolidarea funcţiilor de 
analiză, monitorizarea şi evaluarea politicilor şi op-
timizarea procesului de raportare. Evaluarea rezul-
tatelor obţinute în reformarea procesului decizional 
constituie scopul prezentei analize. 

Prin intermediul sondajelor de opinii şi inter-
viurilor cu angajaţii AAPC, prin analiza unui şir de 
acte legislative şi normative, documente de politici, ra-
poarte naţionale, au fost identifi cate rezultatele RAPC, 
formulate constatări şi defi nite recomandări fi nale. 

Progresul înregistrat de autoritățile publice în re-
forma RAPC a fost evaluat și prin prisma constatări-
lor formulate în Raportul “Evaluarea performanțelor 
implementării Strategii de Reformă a Administrației 
Publice Centrale în Republica Moldova“, elaborat cu 
suportul Fundației Soros-Moldova, în 2010. Princi-
palele dintre ele se refereau la:

Până în 2010 nu era aprobat materialul meto-• 
dologic necesar pentru elaborarea documen-
telor de politici. Lipsa documentelor metodice 

2  Hotărârea Guvernului nr.87 din 04.02.2009 pentru apro-
barea modifi cărilor ce se operează în Hotărârea Guvernu-
lui nr. 191 din 25 februarie 2008//Monitorul Ofi cial Nr. 
30-33 din 13.02.2009.  

3  Hotărârea Guvernului nr.194 din 18.03.2010 cu privire la 
aprobarea Planului de activitate a Guvernului pentru anul 
2010//Monitorul Ofi cial Nr. 39-40 din 23.03.2010. 
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creează impedimente serioase în funcţionarea 
sistemului de planifi care strategică, or elabora-
rea materialelor metodologice şi monitorizarea 
aplicării corecte a acestora sunt factori ce deter-
mină în fi nal calitatea documentelor de politici.
Nu a fost implementat un sistem unic de plani-• 
fi care şi raportare în administraţia publică cen-
trală care ar permite reorientarea de la sistemul 
de raportare bazat pe activităţi la sistemul bazat 
pe rezultate. 
Nu a fost implementat un nou mecanism de • 
consultanţă între autorităţile administraţiei pu-
blice centrale.
În perioada 2009 - 2010, Guvernul a continuat 

reformarea administrației publice centrale, inclusiv 
pe componenta „Procesul decizional”, care se refe-
ră la etapele standard de elaborare şi implementare 
a politicilor şi managementul documentelor. Pentru 
perioada anului 2009 Reforma APC pe componen-
ta „Proces decizional” a avut ca obiectiv major ”per-
fecţionarea procesului decizional, consolidarea funcţi-
ilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor şi 
optimizarea procesului de raportare”. Acest obiectiv 
urma să fi e asigurat prin următoarele acțiuni:

În anul 2009:
Elaborarea şi adoptarea materialelor metodolo-• 
gice şi instructive în domeniul procesului deci-
zional pentru funcţionarii publici;
Optimizarea sistemului existent de monitoriza-• 
re şi raportare4.
În rezultatul acestor acţiuni calitatea documen-

telor de politici urma să fi e îmbunătăţită.
În anul 2010, obiectivul a fost modifi cat. Noul 

obiectiv prevedea asigurarea unui proces decizional 
transparent, echitabil, efi cace şi efi cient. Acest obiec-
tiv urma să fi e realizat prin următoarele acţiuni:

Asigurarea implementării cadrului legal cu pri-• 
vire la transparenţa în procesul decizional; 
Consolidarea capacităţilor autorităţilor admi-• 
nistraţiei publice centrale în procesul decizional 
şi în efectuarea analizei ex-ante a impactului po-
liticilor publice; 
Revizuirea şi modifi carea metodologiei/ghidu-• 
lui pentru elaborarea planurilor de dezvoltare 
instituţională, actualizarea şi stabilirea indicato-
rilor de monitorizare; 
Elaborarea metodologiilor pentru revizuirea şi • 
actualizarea Planului anual de activitate al Gu-
vernului şi Strategiei Naţionale de Dezvoltare 
prin consolidarea legăturii cu Cadrul Bugetar 
pe Termen Mediu; 
Elaborarea unui modul de instruire în domeniul • 
politicilor publice, planifi cării strategice, proce-
sului decizional; 

4  Hotărârea Guvernului nr.87 din 4 februarie 2009 „Pentru 
aprobarea modifi cărilor ce se operează în Hotărârea Gu-
vernului nr. 191 din 25 februarie 2009”.

Instituţionalizarea participării organizaţiilor • 
non-guvernamentale în procesul de formulare, 
implementare, monitorizare şi evaluare a politi-
cilor publice5. 

2.2 Perfecţionarea procesului 
decizional

Realizarea obiectivelor RAPC pe componenta 
„Procesul decizional” pentru perioada de referinţă 
a prezentului raport a fost evaluată prin prisma In-
dicatorilor de performanţă stabiliţi de Metodologia 
de evaluare (vezi Anexa 1 a prezentului raport) care 
se referă şi cuprind în totalitate obiectivele stabilite 
pentru anul 2009-2010. 
IP. Gradul de asigurare a funcţionarilor publici cu 
material metodologic şi instructiv privind proce-
sul decizional

În scopul atingerii rezultatului stabilit pentru 
obiectivul Reformei APC pe componenta Proces de-
cizional - îmbunătăţirea calităţii documentelor de 
politici, în ianuarie 2007 Guvernul a aprobat Hotă-
rârea cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele 
unifi cate faţă de documentele de politici6. Acest act 
normativ prevede efectuarea evaluării ex-ante a im-
pactului (social, economic etc.) aferente implemen-
tării diferitor politici publice. 

Până în februarie 2011 Cancelaria de Stat a defi ni-
tivat şi a aprobat Ghidul metodologic cu privire la ana-
liza ex-ante a impactului politicilor publice. Ghidul nu 
oferă, însă, un spectru exhaustiv de tehnici pentru eva-
luarea ex-ante a impactului politicilor publice, ci o se-
lecţie a unor instrumente accesibile şi aplicabile. Apli-
carea corectă a acestuia este în strânsă concordanță cu 
capacităţile analitice ale autorităţilor publice. 

La începutul anului 2010, Cancelaria de Stat, 
în contextul implementării reformei administraţiei 
publice centrale a elaborat „Ghidul metodologic cu 
privire la procesul decizional”7. Documentul are ca 
obiectiv sporirea calităţii actului de guvernare prin 
îmbunătăţirea conţinutului politicilor publice, op-
timizarea planifi cării acestora, fortifi carea legăturii 
dintre planifi carea politicilor publice şi a procesului 
bugetar, perfecţionarea sistemului de monitorizare 
şi evaluare a politicilor publice. Spre regret, până în 
prezent acest Ghid nu a fost aprobat şi nu este aplicat 
în procesul de elaborare a documentelor de politici. 

Procesul de pilotare (testare) a Ghidului meto-
dologic cu privire la analiza ex-ante a impactului po-

5  Hotărârea Guvernului nr.194 din 18 martie 2010 „Cu pri-
vire la aprobarea Planului de activitate a Guvernului pen-
tru anul 2010.

6  Hotărârea Guvernului nr.33 din 11.01.2007 cu privire la 
regulile de elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de documen-
tele de politici //Monitorul Ofi cial 6-9/44, 19.01.2007.

7 http://www.particip.gov.md/ro/ghid-metodologic-cu-pri-
vire-procesul-decizional 
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pentru anul 20108, Planul de acţiuni pentru realiza-
rea Concepţiei privind fi nanţarea sistemului judecă-
toresc pe anii 2010-20139, Planul naţional de acţiuni 
cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea 
părinţilor pentru anii 2010-201110.

2.3 Asigurarea unui proces decizional 
transparent, echitabil, efi cace şi 
efi cient

În 2008, majoritatea AAPC au elaborat proprii-
le Planuri de dezvoltare instituțională pentru peri-
oada 2009-2011. Însă procesul de elaborare a acestor 
documente de planifi care strategică prezenta unele 
defi ciențe. În special, la momentul elaborării Planuri-
lor de dezvoltare instituțională, cheltuielile care urmau 
a fi  alocate AAPC erau deja identifi cate și menționate 
în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu. Practic, Ra-
poartele de evaluare a capacității instituționale a 
AAPC, care identifi cau diferite necesitățile de instru-
ire a funcționarilor publici și/sau de dotare tehnică a 
AAPC, nu și-au atins scopul de a  servi drept bază pen-
tru identifi carea obiectivelor strategice și direcțiilor/
acțiunilor prioritare de dezvoltare a instituției. Obiec-
tivele strategice din PDI erau cele menționate deja în 
CCTM, deoarece anume acestea aveau o acoperire fi -
nanciară reală. Astfel, resursele fi nanciare au fost re-
partizate înainte de a identifi cate necesitățile. 

Succesul implementării Planurilor de dezvoltare 
instituțională este modest din cauza că AAPC perce-
pe ambiguu importanța și locului acestora în ierar-
hia documentelor de planifi care, precum și lipsa re-
surselor fi nanciare. 

IP. Aprecierea de către funcţionarii publici a apli-
cabilităţii materialelor metodologice şi instructi-
ve privind procesul decizional

În 2010, Guvernul a efectuat evaluarea rezulta-
telor şi a identifi cat problemele în implementarea 
planurilor de dezvoltare instituţională a organelor 
centrale de specialitate. După consultarea factorilor 
interesaţi, a fost revizuită Metodologia cu privire la 
elaborarea Programelor de dezvoltare strategică a au-
torităţilor administraţiei publice centrale pe termen 
mediu. Totodată, a fost elaborat proiectul Ghidului 

8  Hotărârea Guvernului nr. 842 din 18.12.2009 cu privire 
la aprobarea Planului Naţional de armonizare a legisla-
ţiei pentru anul 2010, Monitorul Ofi cial Nr. 193-196 din 
29.12.2009.

9  Hotărârea Guvernului nr. 803 din 07.09.2010 cu privire 
la aprobarea Planului de acţiuni pentru realizarea  Con-
cepţiei privind fi nanţarea sistemului judecătoresc pe anii 
2010-2013, Monitorul Ofi cial nr. 163-165 din 10.09.2010.

10  Hotărârea Guvernului Nr. 450 din 02.06.2010 pentru 
aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la pro-
tecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 
2010-2011, Monitorul Ofi cial Nr. 87-90 din 04.06.2010.

liticilor publice a fost realizat în 2008 în cadrul a cinci 
AAPC (Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii), în vederea 
îmbunătățirii și verifi cării oportunității introducerii 
obligatorii a acestuia. Au fost elaborate cinci politici 
publice şi evaluat impactul ex-ante al acestor poli-
tici. Cancelaria de Stat intenţionează să introducă 
aplicarea obligatorie a Ghidului în toate autorităţi-
le publice implicate în formularea politicilor publice, 
începând cu anul curent. Instruirea corespunzătoare 
a funcţionarilor publici va contribui la aplicarea co-
rectă a materialului metodologic și la îmbunătățirea 
calității documentelor de politici publice.

De asemenea, în 2010 a fost elaborată „Instrucţi-
unea metodologică de calculare a indicatorilor pentru 
elaborarea rapoartelor autorităţilor publice privind 
asigurarea transparenţei în procesul decizional”. 

Cu toate acestea, accesul la materialele meto-
dologice și instructive în domeniul procesului de-
cizional continuă să prezinte o problemă pentru 
funcționarii publici din cadrul AAPC (Figura 2-1). 
Majoritatea (mai mult de 60%) funcționarilor pu-
blici din cadrul AAPC au califi cat drept nesatisfă-
cător accesul acestora la materialele metodologice și 
instructive în domeniul procesului decizional. 

Dezvoltarea și promovarea paginii web http://
www.avempolitici.gov.md va permite funcționarilor 
din cadrul AAPC un acces mai larg la materiale me-
todologice utile. De asemenea, plasarea unui link pe 
pagina web RAPC către acest site ar fi  foarte utilă. 
Figura 2-1. Accesul funcţionarilor AAPC la materialele 
metodologice și instructive în domeniul procesului deci-
zional

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

Normele procedurale de elaborare, aprobare, 
monitorizare şi evaluare a politicilor încă nu sunt 
aprobate. Astfel, persistă situația când unele do-
cumente de politici publice nu expun (sau expun 
parțial) informaţia referitoare la costurile imple-
mentării, indicatorii şi rezultatele preconizate, in-
strumentele de implementare sau evaluarea alter-
nativelor şi a riscurilor externe. Drept exemplu pot 
servi: Planului Naţional de armonizare a legislaţiei 

22,3 19,6
12,0 13,0
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63,0
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media a autorităţii administraţiei publice centrale12. In-
stituirea unor astfel de servicii contribuie la o divizare 
mai clară a funcțiilor exercitate de diferiți funcționari 
din cadrul AAPC. Până la instituirea unităților de in-
formare şi comunicare cu mass-media, funcțiile carac-
teristice acesteia erau atribuite secretariatelor, servicii-
lor responsabile de resursele umane etc.

Cu toate acestea, AAPC urmează să acorde o 
atenție deosebită îmbunătățirii comunicării intermi-
nisteriale. Mai mult de 40% din funcționarii publici 
intervievați întâmpină difi cultăți privind accesul la 
informaţia căutată sau solicitată de la o altă autorita-
te a administraţiei publice (Figura 2-3).

Adoptarea unui Regulament cu privire la proce-
durile de asigurare a accesului la informaţie va con-
tribui la asigurarea aplicării uniforme a prevederilor 
Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la 
informaţie prin stabilirea procedurilor de furnizare 
a informaţiilor ofi ciale, pentru garantarea exercitării 
dreptului de acces la informaţie şi facilitarea accesului 
cetăţenilor la informaţiile şi documentele ofi ciale.
Figura 2-3. Accesul la informaţia căutată sau solicitată de 
la o altă autoritate a administraţiei publice (%)

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

IP. Ponderea funcţionarilor publici care consideră 
că sistemul de raportare este simplifi cat 

Efi cientizarea sistemului de raportare constitu-
ie un alt obiectiv al Reformei Administrației Publice 
Centrale. În 2009, Cancelaria de Stat a îmbunătăţit 
metodologia de raportare, fi ind introdus un format 
simplifi cat de raportare pentru evitarea dublărilor şi 
diminuarea fl uxului de informaţie. 

În 2010, a fost elaborat Studiul referitor la po-
vara raportării. De asemenea, a fost elaborat şi im-
plementat un model unifi cat de raportare privind 
implementarea documentelor strategice menţiona-
te. Majoritatea (cca 60%) din funcționarii publici 
intervievați consideră perioada de raportare destul 

12  Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privi-
re la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media 
a autorităţii administraţiei publice centrale // Monitorul 
Ofi cial nr. 16-17 din 21.01.2011.

cu privire la elaborarea Programelor de dezvoltare 
strategică a autorităţilor administraţiei publice cen-
trale, care urmează a fi  defi nitivat după aprobarea de 
către Guvern a metodologiei în cauză.

Totuși, majoritatea funcționarilor publici din 
cadrul AAPC (inclusiv cei din DAMEP) consideră 
ca fi ind nesatisfăcătoare utilitatea materialelor me-
todologice şi instructive (Figura 2-2).
Figura 2-2. Utilitatea materialelor metodologice şi instruc-
tive

Sursa: Calculele autorului conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

IP. Gradul de coordonare a documentelor de poli-
tici cu DAMEP

Coordonarea politicilor publice cu părțile inte-
resate, constituie o precondiție esențială menită să 
asigure calitatea și transparenţa documentelor de 
planifi care strategică. Pentru a facilita participarea 
părţilor interesate în procesul de elaborare, imple-
mentare, monitorizare, evaluare şi actualizare a do-
cumentelor în cauză. Guvernul a desfăşurat activi-
tăţi referitor la dezvoltarea parteneriatului strategic 
între autorităţile publice şi societatea civilă. În acest 
context, a fost creat Consiliul Naţional de Participa-
re. Consiliul formulează propuneri pe marginea ini-
ţiativelor şi a documentelor strategice naţionale şi le 
prezintă Consiliului Interministerial pentru Plani-
fi care Strategică11. În acest sens, inițiativa Primului-
ministru de a coordona Programul de activitate al 
guvernului cu membrii Consiliului Naţional pentru 
Participare este una binevenită și reiterează voința 
de cooperare a autorităților publice cu societatea ci-
vilă. 

În scopul instituirii în cadrul Guvernului a unui 
sistem efi cient de comunicare, sporirii accesului la in-
formaţia publică şi interacţiunii Guvernului cu cetăţe-
nii şi societatea civilă, precum şi în vederea asigurării 
transparenţei în activitatea autorităţilor administraţiei 
publice centrale, Guvernul a aprobat Hotărârea cu pri-
vire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-

11  Raport de Monitorizare și Evaluare a Realizării Refor-
mei Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldo-
va, Anul 2009// Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 
Chișinău, 2010.
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de sufi cientă (de nivelul 3 și 4 pe scara de la 1: insufi -
cientă la 5: sufi cientă/rezonabilă) (Figura 2-4). 
Figura 2-4. Sufi cienţa timpului acordat perioadei de ra-
portare (%)

Sursa: Calculele autorului conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

Însă, sistemul de raportare rămâne a fi  ine-
fi cient și anevoios pentru funcționarii publici. 
Până în prezent nu a avut loc reorientarea de la sis-
temul de raportare bazat pe activități la cel bazat pe 
rezultate. În prezent, puține documente de politici 
conțin un sistem clar de monitorizare și evaluare, 
pentru a simplifi ca și efi cientiza procesul de rapor-
tare.
Figura 2-5. Numărul mediu de cursuri audiate de 
funcționarii AAPC cu funcții de conducere și cei cu funcții 
de executare (2009-2010)

Sursa: Calculele autorului conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

IP. Ponderea angajaţilor care au urmat cursuri de 
instruire privind planifi carea strategică

În 2009-2010, Cancelaria de Stat a asigurat instrui-
rea continuă a funcţionarilor publici în vederea formă-
rii capacităţii de planifi care strategică şi de implemen-
tare a politicilor (Figura 2-5 și 2-6). Au fost elaborate 
modulele specifi ce Politici publice, Planifi carea strate-
gică, Evaluarea politicilor etc. Circa 400 de funcționari 
publici din AAPC au fost instruiți, cursurile fi ind oferi-
te de Academia de Administrare Publică.

Figura 2-6. Numărul mediu de cursuri audiate de 
funcționarii publici din diferite direcții/secții (2009-2010)

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

Problema care a fost identifi cată în cadrul in-
terviurilor cu funcționarii publici din diferite struc-
turi AAPC, ține de accesul acestora la cursurile de 
instruire (Figura 2-7). S-a constatat că la cursurile de 
instruire sunt delegați funcționarii care, în virtutea 
atribuţiilor funcţionale şi a postului pe care îl deţin, 
nu aplică în practică cunoştinţele dobândite la aces-
te cursuri. În acest context, AAPC urmează să între-
prindă acţiuni de evaluare a necesităţii de instruire a 
funcţionarilor publici, precum şi să asigure accesul şi 
instruirea periodică a acestora prin intermediul pla-
nurilor anuale de instruire.
Figura 2-7. Accesul funcţionarilor publici la cursurile de 
instruire

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

În vederea asigurării unui proces decizional 
transparent, echitabil, efi cace şi efi cient, au fost ela-
borate, modifi cate și completate un șir de acte legis-
lative și normative. O atenție deosebită a fost acor-
dată procesului de implementare a Legii privind 
transparenţa în procesul decizional13, fi ind aprobat 
Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare 
a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare 
a deciziilor, modifi cat şi completat Regulamentul cu 
privire la modul de publicare a informaţiei pe pagi-

13  Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transpa-
renţa în procesul decizional.
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nile ofi ciale ale autorităţilor administraţiei publice în 
reţeaua Internet14.
IP. Ponderea documentelor de politici elaborate 
de AAPC cu consultarea factorilor interesaţi/de 
decizie externi 

Rezultatele implementării Legii privind trans-
parenţa în procesul decizional sunt remarcabile. În 
anul 2010, organele centrale de specialitate au adop-
tat circa 660 decizii de politici publice care au im-
pact economic, social, fi nanciar administrativ şi de 
mediu. De asemenea, au fost consultate cu societatea 
civilă 720 proiecte de decizii de politici publice sau 
83% din numărul deciziilor adoptate în anul 2010, 
comparativ cu 38% în anul 2009 când a fost introdus 
acest mecanism de consultare15.

Cu toate acestea, analiza prevederilor Legii nr.239-
XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 
decizional16 şi a Regulamentului cu privire la proce-
durile de asigurare a transparenţei în procesul de ela-
borare şi adoptare a deciziilor, adoptat prin Hotărârea 
Guvernului Nr.96 din 16.02.2010, denotă defi ciențe 
care cauzează implementarea lor defectuoasă. 

Se constată următoarele defi cienţe. Deși p.17 (f) 
al Regulamentului prevede că pe paginile web ofi ci-
ale ale autorităţilor publice trebuie să fi e create com-
partimente dedicate transparenţei decizionale, pen-
tru a putea plasa proiectele de decizii şi materialele 
aferente acestora, precum şi deciziile adoptate, Legea 
privind transparența în procesul decizional se limi-
tează la următoarea prevedere: „Autoritatea publică 
asigură accesul la proiectele de decizii şi la materia-
lele aferente acestora în modul stabilit de lege”. 

Putem presupune, că părțile interesate s-ar pu-
tea conduce de prevederile Legii privind accesul la 
informație, însă acest fapt va tergiversa accesul la pro-
iectele de decizii cu cel puțin 15 zile, în timp ce ter-
menul de expediere a propunerilor la proiectele de 
decizii este de maxim 15 zile. În vederea simplifi cării 
accesului la proiectele de decizii, ar fi  corect de mo-
difi cat art.10 al Legii nr.239/2008 menționând expres 
obligativitatea plasării proiectelor de decizii și notelor 
informative pe paginile web ofi ciale a AAPC. 

Art. 12 (4) al Legii nr. 239/2008 menționează 3 
părți componente ale dosarului privind elaborarea 
proiectului de decizie: 

Procesele-verbale privind consultarea cetăţeni-1. 
lor, asociaţiilor constituite în corespundere cu 
legea, altor părţi interesate, 

14  Hotărârea Guvernului nr. 668 din 19 iunie 2006 pentru 
modifi carea şi completarea Regulamentului cu privire la 
modul de publicare a informaţiei pe paginile ofi ciale ale 
autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet.

15  Raport de Monitorizare și Evaluare a Realizării Reformei 
Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldova, 
Anul 2010// Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 
Chișinău, 2011.

16  Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decizional// Monitorul Ofi cial nr.215-217/798 
din 05.12.2008.

Recomandările parvenite şi 2. 
Sinteza acestora. 3. 
Însă, Hotărârea de Guvern 96/2010 p. 38 conține o 

listă a 6 componente: a) anunţul de iniţiere a elaborării 
deciziei; b) anunţul de organizare a consultării publice; 
c) proiectul deciziei; d) materialele aferente proiectu-
lui de decizie (note informative, alte informaţii relevan-
te); e) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare 
publică; f) sinteza recomandărilor parvenite. Deși lis-
ta pare a fi  una exhaustivă, obligativitatea completării 
dosarului cu recomandările parvenite este omisă. Astfel, 
există riscul ca recomandările prezentate în formă scri-
să de ONG-uri să nu fi e refl ectate în procesul-verbal 
elaborat de AAPC - autor a proiectului de decizie.

Constatările expuse mai sus sunt confi rmate și 
de alte analize privind efi ciența procesului decizional 
în cadrul AAPC. Drept exemplu poate fi  menționat 
Raportul de monitorizare a respectării transparenţei 
decizionale, elaborat de Asociaţia pentru Democra-
ţie Participativă „Adept”, în 201017. 

IP. Ponderea locurilor de muncă computerizate 
din cadrul AAPC
IP. Ponderea locurilor de muncă computerizate cu 
acces deplin la Internet din cadrul AAPC 

Optimizarea procesului decizional este direct 
condiționată de dezvoltarea sistemului de manage-
ment informațional din cadrul AAPC. Dacă partea 
externă (pagina ofi cială a AAPC) oferă informații su-
fi ciente despre activitatea acestora, atunci intranet-ul 
este subdezvoltat și practic nu asigură schimbul de 
documente și informații. În același timp, AAPC con-
tinuă practica procesării fl uxului de documente pe 
registre în mod manual, ceea ce îngreunează contro-
lul asupra executării actelor legislative și normative.

Funcționarii publici sunt asigurați cu computere 
și acces la internet. Circa 15 mii de calculatoare sunt 
utilizate în sectorul public. Dar calculatoarele sunt 
vechi și trebuie înlocuite. Acestea nu dispun de sis-
tem de operare licenţiat si nu admit instalarea şi uti-
lizarea Windows 7. Acest lucru creează instabilitate 
în funcţionare şi reprezintă o sursă de vulnerabilita-
te în asigurarea securităţii informaţionale la nivel de 
post de lucru şi a reţelei locale a AAPC în ansamblu. 

Totuși, în 2010 Guvernul a asigurat transparen-
ţa actului de guvernare. În august 2010, Guvernul a 
creat Centrul de Guvernare Electronică18. Centrul 
este responsabil de elaborarea şi realizarea agendei 
de e-Guvernare care trebuie să asigure dezvoltarea 
durabilă a ţării. Prin aplicarea pe larg a tehnologiilor 
informaţionale şi de comunicaţii, instituţia îşi pro-
pune să reformeze sectorul public, să sporească per-
formanţa autorităţilor şi transparenţa instituţiilor 
statului, să sporească accesul la informaţie şi să pro-
17  http://www.e-democracy.md/fi les/raport-fi nal-transpa-

renta-decizionala-2010.pdf
18  www.egov.md 
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moveze serviciile digitalizate (e-Servicii). Impactul 
scontat ține de simplifi carea procedurilor adminis-
trative, reducerea costurilor, birocraţiei şi corupţiei, 
îmbunătățirea actului de guvernare.

Instituirea unui sistem de management infor-
mațional integrat ar crea premize pentru optimizarea 
procesului decizional și sporirea transparenței acestu-
ia. Dat fi ind complexitatea administrării şi asigurării 
funcţionalităţii în condiţii optime a Spaţiului Infor-
matic Integrat al Guvernului (ca urmare a complexi-
tăţii şi solicitării sporite a acestuia) este evidentă nece-
sitatea organizării unui serviciu informatic capabil să 
răspundă rigorilor utilizatorilor şi mediului extern.

Capacitatea instituţională a unităților IT din ca-
drul AAPC este nesemnifi cativă, ca urmare a numă-
rului redus şi solicitării înalte a funcţionarilor acestui 
serviciu. De aceea este necesar de realizat o analiză 
minuţioasă asupra locului serviciului informatic în 
asigurarea funcţionalităţii sistemului informatic şi să 
fi e formulate recomandări privind:

Organigrama optimă a serviciului IT;• 
Funcțiile și atribuțiile;• 
Procedurile de management al calităţii activită-• 
ţii serviciului IT;
Politica de atragere a experţilor externi pentru • 
soluţionarea unor probleme complexe;
Politica de instruire continuă şi certifi care a per-• 
sonalului.
Considerăm drept imperativă necesitatea institu-

irii unui serviciu IT responsabil de efectuarea auditu-
lui informatic şi asigurarea securităţii informaţionale 
în cadrul AAPC. De activitatea acestei subdiviziuni va 
depinde anticiparea unor evenimente de risc, atenua-
rea efectului negativ al unor factori cu efect distructiv 
asupra sistemului informaţional al AAPC.

Totodată, nu toate autorităţile administraţiei 
publice au desemnat persoane responsabile de TIC, 
ceea ce tergiversează procesul de modernizare a au-
torităţilor administraţiei publice pentru alinierea la 
cerinţele guvernării electronice. Pe măsura ce tehno-
logiile şi sistemele informaţionale devin tot mai im-
portante, este evidentă necesitatea creării în institu-
ţiile publice a funcţiilor speciale de manager pentru 
implementarea TIC.

2.4 Concluzii şi recomandări

Analiza rezultatelor acţiunilor de reformă a ad-
ministraţiei publice centrale pe componenta Pro-
cesul decizional permite formularea următoarelor 
concluzii: 

Normele metodologice cu privire la regulile de • 
elaborare şi cerinţele unifi cate faţă de documen-
tele de politici au fost elaborate şi parţial apro-
bate, dar ele rămân în continuare la etapa in-
cipientă a aplicării. Accesul la aceste materiale 
reprezintă o problemă pentru funcţionarii pu-
blici. Cursuri de instruire privind aplicarea aces-
tor norme încă nu au fost desfăşurate. 

Normele pro• cedurale de elaborare, aprobare, mo-
nitorizare şi evaluare a politicilor nu sunt aplica-
te. Astfel, multe documente de politici publice nu 
expun (sau expun parțial) informaţia referitoare 
la costurile implementării, indicatorii şi rezulta-
tele preconizate, instrumentele de implementare 
sau evaluarea alternativelor şi a riscurilor exter-
ne. În ansamblu, sistemul de evaluare a politicilor 
continuă să rămână la etapa de testare, iar aplica-
rea lui este la nivelul  intenţiilor.
Facilitarea participării părţilor interesate în pro-• 
cesul de elaborare, implementare, monitorizare, 
evaluare şi actualizare a documentelor de plani-
fi care strategică a demarat, rezultatele urmând a 
fi  evaluate la începutul anului 2012.
Succesul implementării Planurilor de dezvolta-• 
re instituțională este modest din cauza că AAPC 
percepe ambiguu importanța și locului acestora 
în ierarhia documentelor de planifi care, precum 
și lipsa resurselor fi nanciare.
Cadrul legal privind asigurarea transparenței • 
procesului decizional prezintă defi ciențe.
Sistemul informaţional care se aplică în AAPC • 
este nedezvoltat. AAPC continuă practica pro-
cesării fl uxului de documente pe registre în 
mod manual, ceea ce îngreunează controlul asu-
pra executării actelor normative.

Pentru continuarea procesului de reformă şi de 
perfecţionare a procesului decizional este necesar să 
se țină cont de următoarele recomandări:

Stabilirea normelor procedurale de elaborare, • 
aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor.
Formarea capacităţilor de aplicare a normelor me-• 
todologice cu privire la regulile de elaborare şi ce-
rinţele unifi cate faţă de documentele de politici.
Evaluarea activităţii cadrului instituţional de co-• 
ordonare a politicilor publice şi a structurilor de 
parteneriat strategic Guvern – societate civilă. 
Modifi carea Legii privind transparența în pro-• 
cesul decizional.
Aprobarea Regulamentului cu privire la pro-• 
cedurile de asigurare a accesului la informaţie 
pentru asigurarea aplicării uniforme a prevede-
rilor Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind 
accesul la informaţie.
Instituirea unui sistem de management • 
informațional integrat în cadrul Guvernului;
Dezvoltarea platformei informatice pentru uti-• 
lizarea intranet-ului ca metodă uzuală de comu-
nicare între Direcţii şi pentru planifi carea şedin-
ţelor de lucru.
Instituirea unui serviciu IT responsabil de efec-• 
tuarea auditului informatic şi de asigurarea se-
curităţii informaţionale.
Crearea în instituţiile publice a funcţiilor speci-• 
ale de manager pentru implementarea TIC.
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Componenta III. „Managementul Resurselor Umane”

3.1 Introducere

Principalele provocări ale managementului re-
surselor umane derivă din faptul că actualmente ser-
viciul public este în continuă schimbare, caracterizat 
prin evoluție și transformare, competitivitatea deve-
nind imperativul reformării. Scopul major este de a 
ridica instituțiile publice la un nivel de efi cienţă și 
profesionalism înalt prin aplicarea de politici efi ci-
ente de management. Acest domeniu devine din ce 
în ce mai important, deoarece poate infl uenţa creş-
terea performanţelor autorităţilor publice. Eforturi-
le depuse în domeniul resurselor umane, metodele 
noi de efi cientizare a politicilor de management sunt 
direcționate spre consolidarea nivelului de compe-
tenţă a personalului angajat în serviciul public.  

Optimizarea managementului funcţiei publice 
și al funcţionarilor publici, sporirea competenţelor 
profesionale ale personalului din autorităţile publice 
au rămas sarcini prioritare în reformarea adminis-
traţiei publice centrale. Aceste sarcini sunt stipulate 
în Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 30 decembrie 
2005 „Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a 
administraţiei publice centrale în Republica Moldo-
va” şi în Hotărârea Guvernului nr. 194 din 18 martie 
2010 „Cu privire la aprobarea Planului de activitate a 
Guvernului pentru anul 2010”. 

Astfel, priorităţile reformei APC în anul 2010, ca 
parte a compartimentului Resurse Umane sau conexe 
acestuia, au fost focusate pe următoarele obiective:

Modernizarea serviciilor publice prin reducerea bi-• 
rocraţiei, efi cientizarea şi îmbunătăţirea calităţii ser-
viciilor cu impact pozitiv maxim asupra cetăţenilor 
– obiectiv complex, inter-disciplinar, dar care inclu-
de în sine și setul de măsuri conexe MRU. De exem-
plu, consolidarea competențelor funcționarilor pu-
blici pentru a face față la implementarea cu succes a 
obiectivelor de Guvernare Electronică. Însă, la acest 
compartiment se va cere o analiză minuțioasă după 
ce vor fi  defi nite acţiunile concrete în scopul moder-
nizării serviciilor publice;
Optimizarea managementului funcţiei publice - • 
obiectiv care se regăsește și în Strategia de refor-
mă a administraţiei publice centrale în Republi-
ca Moldova;
Optimizarea managementului funcţionarilor • 
publici, stipulat și în Hotărârea Guvernului nr. 
1402 din 30 decembrie 2005 „Cu privire la apro-
barea Strategiei de reformă a administraţiei pu-
blice centrale în Republica Moldova”;

Sporirea competenţei profesionale a personalu-• 
lui din autorităţile publice – acesta regăsindu-se 
anterior în obiectivul de formare a unui corp de 
funcționari publici profesioniști.
Astfel, trei din patru obiective iniţiale stabilite în 

Strategia RAPC, s-au regăsit, cu unele reformulări, şi 
în obiectivele stabilite pentru anul 2010. 

În perioada de analiza, măsurile elaborate în do-
meniul managementului resurselor umane s-au axat 
pe un studiu mai sensibil al situației în domeniu, apli-
cându-se instrumente de monitorizare și evaluare 
complexe cu un grad înalt de transparență și obiec-
tivitate. Acest fapt s-a datorat inclusiv rolului activ al 
Direcției politică de cadre din cadrul Cancelariei de 
stat. Practic, toată informația privind evenimentele 
conexe managementului resurselor umane este elu-
cidată și diseminată prin buletinele informaționale 
plasate pe site-ul RAPC. Au intrat în practică întru-
nirile trimestriale ale şefi lor subdiviziunilor resurse 
umane din cadrul AAPC care pun în discuție noi-
le prevederi în domeniu și propagarea practicilor de 
implementare a acestora.

3.2 Optimizarea managementului 
funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici

IP. Calitatea documentelor de politici în vigoare ce 
reglementează domeniul MRU

Din punctul de vedere al completării cadrului le-
gal, pe parcursul perioadei de analiză au fost aprobate un 
spectru larg de acte normative, necesare pentru continu-
area proceselor de reformă, excluderea discrepanțelor și 
asigurarea legală a procesului de implementare a obiecti-
velor de reformă a administrației publice centrale. Astfel, 
în contextul examinării acestui Indicator de Performan-
ţă, ca parte a metodologiei de analiză aplicată în prezen-
tul studiu, pot fi  enunțate următoarele acte normative 
intrate în vigoare pe parcursul perioadei de analiză (în 
ordine calendaristică inversă):

HG nr. 1114 din 06.12.2010 „Cu privire la co-• 
manda de stat privind dezvoltarea profesională 
a personalului din administraţia publică în anul 
2011”1, care are drept scop efi cientizarea acti-
vităţii personalului din administraţia publică. 
Conform informației plasate pe site-ul RAPC 
în Buletinul Informativ lunar „Managementul 
Funcționarilor Publici”, în anul 2011 de respec-
tivele programe de perfecţionare vor putea be-
nefi cia peste 1000 de funcţionari;

1  Monitorul Ofi cial nr. 241-246/1229 din 10.12.2010
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HG nr.1130 din 15.12.2010, prin care a fost apro-• 
bat Regulamentul-cadru al subdiviziunii resur-
se umane din autoritatea publică2, care a deve-
nit anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 201 
din 11 martie 2009. Regulamentul-cadru prevede 
statutul, modalitatea de organizare şi funcţionare 
a subdiviziunii resurse umane, misiunea, funcţi-
ile şi atribuţiile de bază, drepturile şi responsabi-
lităţile; HG nr. 943 din 11.10.2010 ”Cu privire la 
aprobarea modelului Contractului individual de 
muncă al personalului încadrat în cabinetul per-
soanelor cu funcţii de demnitate publică”3 ;
Legea nr. 199 din 16.07.2010 ”Cu privire la statu-• 
tul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”4 
care a completat cadrul legal, proiectat asupra 
cca. 60% din funcţiile de demnitate publică;
Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul • 
personalului din cabinetul persoanelor cu func-
ţii de demnitate publică;
Legea nr. 179 din 15 iulie 2010 pentru modifi ca-• 
rea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 de-
cembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar. Prin această lege au fost sta-
bilite reglementările referitor la salarizarea unor 
persoane care deţin funcţii de demnitate publi-
că şi a personalului din cabinetul persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică;
Legea nr. 222 din 17 septembrie 2010 cu privire • 
la modifi carea şi completarea unor acte legisla-
tive, prin care s-au modifi cat şi completat 20 de 
acte legislative în vigoare, inclusiv acte legislati-
ve speciale, în scopul aducerii legislaţiei în con-
cordanţă cu prevederile Legii cu privire la func-
ţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 98 din 28 mai 2010 privind modifi ca-• 
rea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iu-
lie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public;
Hotărârea Guvernului nr. 519 din 22 iunie 2010, • 
prin care a fost aprobat Regulamentul comisiei 
de disciplină, ce prevede formarea în autorităţi-
le publice a comisiilor de disciplină, cu compe-
tenţa de a examina abaterile disciplinare şi de a 
propune sancţionarea funcţionarilor publici, în 
cazul sesizării acestora5;
Hotărârea Guvernului nr. 697 din 5 august 2010, • 
prin care a fost aprobat Regulamentul cu privi-
re la evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarilor publici6;
Din punct de vedere al calității documentelor 

de politici în vigoare ce reglementează MRU, se poa-

2  Monitorul Ofi cial nr. 254–256 din 24.12.2010
3  Monitorul Ofi cial nr.202-205/1037 din 15.10.2010
4  Monitorul Ofi cial nr.194-196/637 din 05.10.2010 
5  Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 a fost 

completată cu anexa nr.7, Monitorul Ofi cial nr.107/598 
din 26.06.2010

6  Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 a fost 
completată cu anexa nr.8, Monitorul Ofi cial nr.145-
147/780 din 13.08.2010

te constata ca s-au făcut eforturi considerabile pen-
tru a completa lacunele existente. Au fost delimitate 
funcţiile politice, funcţiile publice şi funcţiile de de-
servire tehnică. Delimitarea funcţiilor şi posturilor 
în administraţia publică centrală a continuat și prin 
avizarea statelor de personal. 

La momentul respectiv de analiză, obiectivul 
de punere în vigoare a documentelor de politici ce 
fundamentează reglementarea efi cientă în dome-
niul Resurselor Umane a fost parțial atins. În cadrul 
discuțiilor și interviurilor cu funcționarii publici, s-a 
constatat că la acest compartiment este importantă 
redirecționarea accentului asupra instruirii în do-
meniile ce țin de aplicarea efi cientă a instrumente-
lor MRU, reorientarea obiectivelor asupra stimulării 
fi nanciare și non-fi nanciare a funcționarilor publici, 
perfecționarea procedurilor de implicare a acestora 
în reformă și de încurajare a atragerii cadrelor profe-
sioniste în sector. O analiză pertinentă a acestor fac-
tori importanți este prezentată în procesul de exami-
nare a indicatorilor ce urmează. 
IP. Nivelul de participare a Serviciului Resurselor 
umane din cadrul AAPC în procesul de moderni-
zare a serviciului public

La acest compartiment, poate fi  menționată im-
portanţa majoră pe care au avut-o și materialele ce 
au venit ca suport instructiv-metodologic în dome-
niu: „Integrarea socioprofesională a noilor angajaţi 
în autorităţile publice”, „Instrucţiune metodologi-
că privind evidenţa instruirii personalului în au-
toritatea administraţiei publice centrale”; broşuri-
le „Realizarea activităţilor de informare/instruire 
a personalului din autoritatea publică prin prisma 
specifi cului de instruire a adulţilor. Recomandări 
metodice” și „Reglementarea activităţii funcţionaru-
lui public. Partea I”, Ghidul „Evaluarea performan-
ţelor profesionale ale funcţionarului public”, pliantul 
„Încadrarea în serviciul public”, etc.

Nu s-a reușit menținerea pe ordinea de zi a imple-
mentării sistemului informaţional automatizat „Re-
gistrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”7, 
care prezintă un aspect esențial în evidenţa și plani-
fi carea resurselor (cadrelor). În perioada de analiză 
nu au fost înregistrate rezultate tangibile în realizarea 
acestei activităţi. Deocamdată au fost lansate prime-
le activități pentru începerea procedurilor de achiziții 
publice, fi ind defi nitivate documentele pentru achizi-
ţii. Suplimentar, Cancelaria de Stat (DPC), în comun 
cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, au 
lansat activitatea comuna cu Biroul Naţional de Sta-
tistică în scopul elaborării sistemului de indicatori 
statistici privind numărul funcţionarilor publici, fapt, 

7  Care deocamdată a progresat până la etapa de aprobare 
a Concepţiei sistemului informaţional automatizat “Regis-
trul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” (HG nr. 
1373 din 01.12.2006, Monitorul Ofi cial nr.189-192/1471 
din 15.12.2006)
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care indiscutabil ar contribui la planifi carea efectivu-
lui-limită de personal în APC.

Un rol deosebit de important îi revine procesu-
lui de atragere a cadrelor califi cate și formarea unui 
corp de profesioniști în serviciul public. Acest as-
pect a constituit unul din subiectele de analiza ale 
chestionarului aplicat în cadrul AAPC. Conform re-
zultatelor chestionării, în perioada octombrie 2009-
noiembrie 2010, din totalul funcționarilor publici 
intervievați, circa 1/3 (34,6%) consideră că actualul 
proces de reformă a funcției publice încurajează mo-
derat atragerea tinerilor în serviciul public. 

Urmează a fi  menţionat că indicatorul respec-
tiv se menţine la acelaşi nivel în raport cu rezultatele 
analizei efectuate în noiembrie 2009. Atunci 33,3% 
din respondenţi au răspuns că procesul de reforma 
a funcţiei publice încurajează moderat atragerea ti-
nerilor în serviciul public, iar 29% - în mare măsură 
sau destul de mult.

Intervievații, în proporție de 43,8%, au răspuns 
nesemnifi cativ sau deloc, iar 21 % au selectat opțiunea 
în mare măsură sau destul de mult. (Figura 3-1)

Respectiva apreciere nu variază mult în funcție 
de vârstă sau gen. Însă este important că funcționarii 
publici cu stagiu de muncă sub 5 ani apreciază pozi-
tiv factorul dat. Astfel 55,9% din respondenți au bifat 
în limitele gradării de la moderat la în mare măsură. 

Analizând atitudinea funcționarilor publici din 
diferite subdiviziuni ale administrației publice cen-
trale putem constata că cea mai înaltă apreciere în 
acest context este exprimată de colaboratorii depar-
tamentelor resurse umane (80% de la moderat la în 
mare măsură). (vezi Figura 3-1).
Figura 3-1. Percepția impactului reformei privind angaja-
rea tinerilor în serviciul public

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

Pe aceeaşi scară de apreciere - de la în mare mă-
sură la deloc a fost apreciata capacitatea de schimba-

re a funcționarilor - drept rezultat pozitiv al proce-
sului de reformă. Conform percepției funcționarilor 
publici, aceasta este infl uențată de RAPC moderat 
sau în mare măsură (65,4% din respondenți), această 
atitudine fi ind la același nivel apreciată de toate gru-
purile de analiză, indiferent de sex, vârstă sau stagiu 
de muncă in AAPC.

Una din întrebările formulate în chestionar, care 
se încadrează în condițiile de modernizare ale APC, 
ține de aprecierea impactului RAPC asupra reduce-
rii corupției la nivelul administrației publice. Din to-
talul respondenților intervievați, numai 8,1% sau 23 
de funcționari publici consideră că reforma încura-
jează reducerea corupției, iar 45 de intervievați sau 
15,9 % au răspuns destul de mult. Totodată 79 per-
soane (ceea ce constituie 27,9%) - au ales opțiunea 
de răspuns ”moderat”. Ca nesemnifi cativ sau de-
loc s-au pronunțat 46,6%, nu au răspuns 1,5% din 
funcționarii publici intervievați. 

Pentru comparaţie, pot fi  prezentate datele eva-
luării acestui factor în cadrul analizei efectuate prin 
aceeaşi metodologie în anul 2009. Astfel, numai 7,2% 
au răspuns că RAPC contribuie la eradicarea corup-
ţiei „în mare măsură”, 53%- moderat sau destul de 
mult, iar 34,7% – nesemnifi cativ sau deloc; restul nu 
au formulat nici un răspuns.

Astfel, putem atesta că în anul 2010, numărul 
funcţionarilor publici care consideră că reforma în-
curajează reducerea corupţiei s-a redus cu 8 punc-
te procentuale. Totodată, numărul funcţionarilor 
publici care apreciază drept nesemnifi cativ impac-
tul Reformei asupra reducerii corupţiei, a crescut cu 
circa 12 puncte procentuale. Din aceste consideren-
te, putem conchide că instabilitatea politică şi reor-
ganizările din anul 2009, începutul anului 2010 au 
avut drept efect creşterea percepţiei de coruptibilita-
te a sistemului. 
Figura 3-2. Percepția despre reducerea corupţiei în APC

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

Foarte îngrijorător arată rezultatele intervievării 
funcționarilor publici privind principalele piedici in 
procesul de modernizare a sistemului, și anume era-
dicarea corupției în APC. Din totalul de 282 răspun-
suri, 204 (72,3%) consideră că: „Da, corupția este o 



 34 

REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 
EVALUAREA PERFORMANŢELOR IMPLEMENTĂRII

problemă reală în APC”. 5,7 % au răspuns „Nu”, iar 
22% - „nu pot aprecia”. 

Cauzele care favorizează corupția în APC au 
fost eșalonate în felul următor (Figura 3-3):

89,7% de respondenți consideră sistemul de sa-• 
larizare drept cauza principală care în mare mă-
sura sau destul de mult favorizează corupția. 
63,2% din funcționarii publici intervievaţi au • 

menţionat că moralitatea în mare măsura sau 
destul de mult favorizează corupția şi 
defi cienţele cadrului legal au fost fost menţio-• 
nate de - 57,4%. 
În anul 2009, din cele 3 opţiuni de factori deter-

minanţi în manifestarea corupţiei, 57% din funcţi-
onarii intervievaţi au indicat sistemul de salarizare, 
24% - moralitatea şi respectiv 19% - cadrul legal. 

Figura 3-3. Factorii care favorizează corupţia în APC

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de evaluare

În comparaţie cu raportul precedent (2009), se 
atestă diferenţe majore pentru toţi trei indicatori. 
Dacă în cazul salarizării cota este mai mică, aspec-
tele ce ţin de moralitate şi cadru legal sunt în creşte-
re. Acest fapt atestă schimbare de atitudine a funcţi-
onarilor publici faţă de valorile activităţii lor dar şi 
faptul că a crescut cerinţele faţă cadrul regulator ce 
le reglementează activitatea. 

3.3 Îmbunătăţirea procedurilor 
existente privind MRU

IP. Ponderea funcţionarilor publici angajaţi prin 
competiţie deschisă

În cadrul intervievării funcționarilor publici, 
au fost luate în considerare eforturile de instituire a 
unui sistem transparent în managementul resurselor 
umane. Funcționarilor publici li s-a propus să evalu-
eze impactul reformei asupra creșterii transparenței 
în organizarea și desfășurarea concursurilor pentru 
ocuparea funcției publice. Reieșind din datele tan-
gibile, făcute public în Raportul de monitorizare şi 
evaluare a realizării Reformei administraţiei publi-
ce centrale în Republica Moldova pentru anul 2010, 
elaborat de Direcţia politici, planifi care strategică şi 
asistenţă externă și Direcţia politica de cadre, - Ser-

viciile Resurse Umane ale ministerelor şi altor auto-
rităţi administrative centrale au propus 360 de func-
ţii publice vacante şi au organizat 101 concursuri de 
angajare în funcţie publică. În rezultat, prin concurs 
au fost angajate 234 persoane sau 38% din numărul 
de persoane angajate în funcţii publice în anul 2010, 
comparativ cu 16% în total pe anul 2009.

Analizând percepția despre rezultatele reformei 
pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010, 
se poate constata că din totalul de respondenți, 
76,3% au apreciat că în limita gradărilor de la mo-
derat la în mare măsură este încurajată creșterea 
transparenței concursurilor ca urmare a imple-
mentării RAPC. Dezagregând eșantionul după sta-
giul de muncă în administrația publică centrală, se 
poate constata că cea mai înaltă apreciere au dat-o 
funcționarii publici cu stagiul sub 5 ani (respectiv 
81,4%) și cei cu stagiul de 15 ani și mai mult (79%). 
Răspunsurile nu depind semnifi cativ de postul pe 
care îl ocupă funcționarii publici, înregistrându-
se o ușoară creștere de la aprecierea dată de către 
funcționarii publici care nu au angajați în subordine 
(75,5%) la funcționarii care au în subordine angajații 
unei direcții (84,9%). 
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Răspunzând la întrebarea conexă logic, privind 
încurajarea de către reformă a valorifi cării și dezvol-
tării potențialului, 76% au ales șirul de opţiuni de la 
moderat la în mare măsură. Acest rezultat este aproxi-
mativ acelaşi de cel obţinut în 2009. Conform rezul-
tatelor raportului precedent8, 80,6% din funcţionarii 
intervievaţi au menţionat că procesul de reformă în-
curajează de la moderat la în mare măsură şi destul 
de mult valorifi carea şi dezvoltarea potenţialului fi e-
cărui angajat. Astfel, atestăm faptul că activităţile de 
reformare, realizate în perioada de evaluare, privind 

procesul de valorifi care şi dezvoltare a potenţialului 
funcţionarilor publici au rămas la acelaşi nivel, nea-
testându-se devieri semnifi cative de percepţie. 

O anumită corelare poate fi  urmărită în raport cu 
nivelul de studii al intervievaților. Astfel, funcționarii 
publici cu studii universitare apreciază reforma po-
zitiv în contextul factorului respectiv de analiză în 
29,8% cazuri, postuniversitare cu masterat 38,8%, iar 
postuniversitare cu doctorat 18,8%. Respectivul fac-
tor este destul de important, reieșind din imperativul 
de atragere și menținere în serviciul public a cadre-
lor înalt califi cate.

Figura 3-4. Evaluarea impactului RAPC

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de evaluare

În contextul celor expuse anterior, este important 
să fi e apreciat nivelul de implicare a funcționarilor pu-
blici intervievați în elaborarea și promovarea proce-
durilor aplicate în managementul resurselor umane. 

Ca rezultat al analizei rezultatelor chestionaru-
lui, se constată că 41,3% din funcționarii intervievați 
au fost doar informați despre noile proceduri ale 
MRU, 31,8% au fost atât informați cât și implicați, 
restul 26,9% bifează deloc implicat sau nu răspund la 
întrebarea respectivă. Funcționarii publici cu studii 
postuniversitare de masterat și postuniversitare de 
doctorat au fost implicați în proporție de circa 75%. 
Excepție fac doar funcționarii angajați în secțiile re-
surse umane (care au demonstrat un nivel de parti-
cipare activ, de 87%. Totodată, 10% din colaboratorii 
RU au fost doar informați, 3,3 % deloc implicați o im-
plicare mai activă au indicat reprezentanții secțiilor 
juridice (80,8%) și DAMEP (71,7%)9(Figura 3-5).

8  Evaluarea performanţelor implementării Strategiei de Re-
formă a administraţiei publice centrale în Republica Mol-
dova”, Chişinău, Epigraf, 2010, p. 55.

9 IP - Nivelul de participare a Serviciului Resurselor umane din 
cadrul AAPC in procesul de modernizare a serviciului public

Figura 3-5. În ce măsură aţi fost informaţi despre promo-
varea noilor proceduri în autoritatea unde activaţi?

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

În vederea punerii în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a 
Regulamentului cu privire la evaluarea performan-
ţelor profesionale ale funcţionarului public (Anexa 
nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 mar-
tie 2009), a fost elaborat Ghidul metodic „Evaluarea 
performanţelor profesionale ale funcţionarului pu-
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blic” și publicat în 4000 de exemplare. Astfel, au fost 
stabilite „noţiunile de bază privind managementul 
şi evaluarea performanţei, etapele procesului de 
evaluare, factorii implicaţi şi rolul acestora, exem-
ple şi modele de documente necesare pentru im-
plementarea uniformă, corectă şi obiectivă a proce-
sului de evaluare a performanţelor profesionale ale 
funcţionarului public”10.   

IP. Nivelul de funcționare a sistemului de evaluare 
a performantelor funcționarilor publici și a siste-
mului de motivare

Începând cu anul 2009, evaluarea 
performanțelor profesionale, a devenit una din 
principalele instrumente de îmbunătățire a 
performanței organizaționale la nivelul a AAPC 
prin prisma aprecierii rezultatelor individuale și 
a competențelor profesionale de care dau dovadă 
funcționarii publici. Procedura se desfășoară anual 
și este în continuă perfecționare. 

Conform rezultatelor intervievării, numai 69,3% 
din funcționari consideră că autoritatea în care acti-
vează dispune de un sistem de evaluare a activității 
funcționarilor publici. În marea lor majoritate 

funcționarii percep atestarea ca pe un eveniment pe-
riodic realizat conform planului stabilit, fără a defi ni 
esența procedurii de evaluare (Figura 3-6).

Este semnifi cativ și faptul că funcționarii cu 
funcții de conducere, care au în subordine angajați ai 
unei direcții sau ai mai multor secții direcții au apre-
ciat, respectiv la 67,9% și 75%, că instituția dispune 
de un sistem de evaluare (Figura 3-6). 

Analizând răspunsurile, se poate constata că sunt 
necesare măsuri de suport informațional și metodo-
logic pentru a asigura atât informarea funcționarilor 
privind rolul procedurilor de evaluare, cât și măsuri 
de implementare corectă a acestora. 

Este interesantă și atitudinea exprimată de di-
ferite grupuri de vârstă. Astfel, sistemul de evaluare 
este considerat ca fi ind instalat în instituția în care 
activează de către 59% de funcționari publici cu vâr-
sta de peste 50 de ani, 67,1% cu vârsta cuprinsă de la 
31 până la 50 de ani și 76,5% cu vârsta sub 30 de ani 
(Figura 3-6).

Este descurajator și faptul ca 13% din repre-
zentanții serviciului resurse umane nu au răspuns 
afi rmativ la întrebarea privind implementarea siste-
mului de evaluare. (Figura 3-6).

Figura 3-6. Cum credeți, instituţia dispune de un sistem de evaluare a activităţii funcţionarilor?

Sursa: Calculele autorului conform rezultatelor chestionarului de evaluare

10  http://rapc.gov.md/md/matut/
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3.4 Perfecţionarea sistemului de 
motivare a funcţionarilor publici

Acest obiectiv nu se regăseşte în Planul de acţi-
uni al Guvernului pentru anul 2010 şi a fost anali-
zat prin prisma activităţilor din Strategia RAPC şi a 
indicatorilor Metodologiei de evaluare elaborate de 
grupul independent de experţi. 

IP. Nivelul de satisfacţie a funcţionarilor publici 
față de activitatea pe care o desfăşoară

Pentru perioada de monitorizare octombrie 
2009 - noiembrie 2010, mai mult de jumătate din 
funcționarii publici intervievați (55,4%) conside-
ră că diferențele de salariu stabilite în APC nu sunt 
adecvate nivelurilor de responsabilitate, iar gradul 
de nemulțumire are tendința de creștere în raport cu 
nivelul de studii ale respondentului (până la 68,8% 
în cazul respondenților cu studii postuniversitare cu 
masterat). La acest capitol nu sunt remarcate dife-
renţe faţă de Raportul de evaluare din anul 2009. 

Pentru aprecierea mai profundă a nivelului de 
satisfacţie a funcţionarilor publici față de activita-
tea pe care o desfăşoară, a fost aplicată și metoda de 
apreciere secundară a atitudinii funcționarilor pu-
blici privind satisfacția în cariera de funcționar pu-
blic și anume percepția intervievaților privind even-
tualitatea de alegere repetată a angajării în serviciul 
public. La această întrebare 82,7% din respondenți 
au răspuns ca nu s-ar mai angaja în AAPC, în cazul 
în care ar avea de ales (Figura 3-7). 

Cu toate acestea, pe parcursul următorilor 5 ani 
circa 44,5% se revăd în aceeași instituție, alți 6,7% 
într-o altă instituție publică. De menționat că numai 
13,1 % (10,7% din bărbați și 17 % din total de femei) 
consideră că ar putea fi  antrenați în afacerea proprie 
peste 5 ani (sau cca. 16% din grupa de vârstă pană la 
30 de ani), iar numai 12% se vad angajați în sectorul 
privat. În rest - 4,9 % vor ieși la pensie, iar 14 % nu au 
dat nici un răspuns. 

În același context, analiza denotă că 85,7% din 
respondenți consideră că același nivel de califi care 
le-ar aduce salarii superioare în sectorul privat. O ati-
tudine mai moderată se atestă la grupul de vârstă cu-
prins între 31 și 50 de ani. Daca 2/3 din funcționarii 
publici de până la 30 de ani și cei cu vârstă de pes-
te 50 exprimă dezacordul categoric cu afi rmația pri-
vind echitabilitatea salariilor în sectorul public și cel 
privat, atunci mai puțin de ½ din cei de categoria 
medie de vârsta au exprimat aceasta opinie. Deza-
gregarea răspunsurilor respondenților după dome-
niile de activitate a dat următoarele rezultate: 73,3% 
din angajații secțiilor juridice, 88,5% din angajații 
DAMEP și 63% din secțiile resurse umane nu sunt 
de acord parțial sau categoric cu afi rmarea că sala-
riul lor este comparabil cu cel pe care l-ar fi  primit în 
sectorul privat, având același nivel de califi care. 

Indicatorul de analiză menit să urmărească di-
namica percepției pe care o au funcționarii față de 
situația privind sistemul de motivare fi nanciară și 
non-fi nanciară a funcționarilor publicii a fost expri-
mat printr-un șir mai larg de întrebări din chestio-
narul aplicat.

Conform datelor colectate, cca. 55% din 
respondenți consideră că majoritatea angajaților 
sunt motivați și devotați, manifestând inițiativă în 
realizarea activităților. Situaţia nu s-a schimbat faţă 
de Raportul de evaluare precedent. Conform rezul-
tatelor Raportului de evaluare din anul 2009, „mai 
mult de jumătate din funcţionarii intervievaţi atunci 
au menţionat că sunt motivaţi să activeze în cadrul 
instituţiilor publice şi consideră astfel acceptabi-
lă atmosfera de lucru, inclusiv modul în care sunt 
motivaţi”11. 

Funcționarii cu posturi de răspundere, care au 
în subordine angajați ai unor sau mai multor secții 
direcții, indică în proporție de cca. 63,6% că sunt ab-
solut sau parțial de acord cu afi rmația că funcționarii 
sunt devotați și manifestă inițiativă (Figura 3-7). 
Figura 3-7. Benefi ciile pe care le primesc de la serviciu sa-
tisfac necesităţile funcţionarilor publici?

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 
evaluare

La întrebarea formulată pentru a aprecia ati-
tudinea faţă de actualul sistem de motivare a 
funcționarilor, circa ¾ din intervievați au răspuns 
că actualul sistem de motivare nu este adecvat. 
Descreșterea graduală a satisfacției poate fi ana-

11  Evaluarea performanţelor implementării Strategiei de Re-
formă a administraţiei publice centrale în Republica Mol-
dova”, Chişinău, Epigraf, 2010, p. 55
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lizată și în funcție de creșterea responsabilității 
persoanei intervievate. Astfel, sunt satisfăcuți de 
sistemul de motivare 24,5% din funcționarii fără 
angajați în subordine, 22% din șefii de secții, 20% 
din șefii de direcții și numai 12% din șefii mai 
multor secții/direcții (Figura 3-8). 
Figura 3-8. Consideraţi ca fi ind adecvat actualul sistem de 
motivare a funcţionarilor publici?

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

3.5 Formarea unui corp de funcţionari 
publici profesionişti

Acest obiectiv a fost analizat prin prisma urmă-
torilor Indicatori de Performanţă:

IP. Relevanţa instruirilor organizate pentru • 
funcţionarii publici
IP. Calitatea organizării sistemului de instrui-• 
re continuă a funcţionarilor publici
IP. Ponderea şi gradul de implicare a membri-• 
lor societăţii civile în instruirea funcţionari-
lor publici
Unul din aspectele majore ale MRU implică re-

crutarea angajaţilor, instruirea şi dezvoltarea aces-
tora, ca funcţiune a managementului capitalului 
uman. Este esenţial să se asigure că se acordă atenţie 
abilităţilor angajaţilor şi că acestea sunt dezvoltate 
în mod corect şi optim, pentru a obţine rezultatele 
scontate. MRU presupune eforturi susținute pentru 
a promova dezvoltarea personală, satisfacţia anga-
jaţilor şi conformarea cu legislaţia muncii. Dar care 
este percepția funcționarilor publici privind rezulta-
tele acestor măsuri? 47% din respondenți conside-
ră că noile proceduri MRU introduse în activitatea 
autorității în perioada octombrie 2009 - noiembrie 
2010, ca urmare a reformei APC, au infl uențat pozi-
tiv activitatea lor, cca 6% - negativ, iar 45%- conside-
ră că în niciun fel nu le-a fost infl uențată activitatea 
în AAPC. 

Studiul a fost orientat să capteze și o parte din 
aspectele calitative ale infl uenței schimbărilor asu-
pra activității funcționarilor publici. Astfel, pentru 
perioada monitorizată, circa 48% au sesizat că în fi -
şele postului acestora au fost incluse mai multe sar-
cini. În aceeași proporție au fost formulate răspun-
surile funcționarilor angajați DAMEP, în proporție 
de 54%- din secția juridică, 60% din serviciul RU). 
Tot în acest context, 36% per total consideră că aces-
te sarcini fac parte din categoria ad-hoc sau funcții 
improprii (respectiv, 41% - DAMEP, 35% - secția ju-
ridică, 27% - serviciul RU). 

Per total, 45% au menționat o mai multă orga-
nizare în activitatea lor ca rezultat al implementării 
reformei, în general, și a masurilor ce țin de MRU, în 
particular. 

Generalizând informația colectată din chestio-
nare privind vectorul de infl uenţă al noilor proce-
duri asupra activităţii AAPC, constatăm că cca. 55% 
din funcţionarii publici intervievaţi consideră că ac-
tivitatea autorității a fost schimbată spre bine, 38% - 
deloc și cca. 6% - spre rău. 

În contextul analizei relevanţei instruirilor orga-
nizate pentru funcționarii publici şi a calităţii lor se 
atestă că suportul informațional privind diversitatea 
programelor de instruire livrate a fost asigurat prin 
activitatea laborioasă a Direcţiei Politica de Cadre 
a Cancelariei de Stat. Programele sunt clar elucida-
te în Buletinele Informative editate lunar și care in-
clud în sine informația privind instruirile organizate 
pe parcursul perioadei de analiză, dar și opțiunile de 
instruire și tematicile pentru perioadele imediat ur-
mătoare. 

În conformitate cu datele Raportului de moni-
torizare şi evaluare a realizării reformei administra-
ţiei publice centrale pentru anul 201012, în cadrul di-
verselor forme de instruire atât în ţară, cât și în afara 
hotarelor ei, au fost instruiţi circa 2780 funcţionari, 
inclusiv 66.7% din APC şi 33.3% din APL. 

Aprecierea utilităţii respectivelor instruiri, dar și 
transparenţa criteriilor de selectare a participanţilor 
pentru participare la instruiri a fost una din sarcinile 
chestionarului. Astfel, pe parcursul anului respectiv, 
25,8% din funcționari au participat la cursuri de du-
rată scurtă, 27,9% din respondenți au participat la 
cursuri de lungă durată (mai mult de 3 zile) 25,8% 
- respectiv, de scurta durată dar și de lungă durată, 
iar 18% nu au participat deloc la cursuri. Restul au 
preferat sa nu răspundă. 

Generalizând datele colectate în limita eșan-
tionului de analiză, constatăm o participare echi-
tabilă a specialiştilor de diferite vârste și mărime a 
stagiului de muncă. Prin prisma de gender, o mică 
prevalare o au bărbații, însă acest decalaj nu este 
semnifi cativ. Serviciile administrativ-fi nanciare se 

12  http://rapc.gov.md/md/rapcrez/ 
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pare ca înregistrează o defi ciență mai mare de cur-
suri specializate.

Din punct de vedere al calităţii cursurilor, 42,4% 
din intervievaţi au constatat că acestea au avut un 
impact mare sau foarte mare asupra activității lor 
profesionale, 37,5% au constat un efect parțial. În 

topul calității programelor de instruire (apreciate 
ca foarte util și util) pentru funcționarii publici se 
plasează organizațiile internaționale și nonguverna-
mentale, după care urmează AAP, Academia de Ad-
ministrare Publică și instituțiile de Învățământ de 
Stat (Figura 3-9).

Un alt aspect important care a devenit subiect 
al analizei este transparenţa și claritatea criteriilor 
de desemnare a participanților la cursuri. Astfel, 
unul din factorii obiectivi, și anume aplicarea regu-
lii de rotație, a fost constatat de 40% de respondenți 
în cazul organizării cursurilor în țară și 18% în afa-

ra țării. Rezultatele bune în muncă a fost considerat 
ca și criteriu ce infl uențează selectarea persoanei 
pentru participarea la trainingul din țară de 17% 
de respondenți și, respectiv, de 33% în cazul studii-
lor organizate în afara hotarelor Republicii Moldo-
va (Figura 3-10).

Figura 3-10. Criteriile de selectare a participanţilor la cursuri de instruire

Cursurile de instruire în afara ţării

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de evaluare

Cursurile de instruire în ţară

Figura 3-9. Aprecierea gradului de utilitate a cursurilor frecventate, de la 1 (inutil) la 5 (utilitate absolută)

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de evaluare

2
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Conform rezultatelor chestionarului, actua-
lul proces de reformă a funcției publice încurajea-
ză îmbunătățirea formării continue a funcționarilor 
publici în felul următor: în mare măsură sau destul 
de mult - 37,8%, moderat - 40,3%, nesemnifi cativ sau 
deloc - 20,5%. După grupele de vârstă, cea mai înal-
tă apreciere a dat-o grupul de respondenți cu vârsta 
până la 30 de ani și cu stagiu de muncă până la 5 ani 
în AAPC (circa 80%) (Figura 3-11).
Figura 3-11. Aprecierea nivelului în care RAPC încurajea-
ză îmbunătăţirea formării continue

Sursa: Calculele autorului, conform rezultatelor chestionarului de 

evaluare

Din numărul total de intervievați, funcționarii 
publici, șefi  de secții sau direcții, au apreciat pozitiv 
importanţa procesului de formare continuă, 100% de 
la moderat la în mare măsură. Se mai poate menționa 
faptul că reprezentanții direcțiilor resurse umane, ai 
secțiilor juridice și ai celor administrativ-fi nanci-
are apreciază mai înalt procesul de formare decât 
reprezentanții altor secții sau direcții.

3.6 Concluzii şi recomandări

Analiza rezultatelor acţiunilor de reformă a ad-
ministraţiei publice centrale pe componenta Mana-
gementul Resurselor Umane permite formularea ur-
mătoarelor concluzii: 

În perioada de analiză, măsurile elaborate în • 
domeniul managementului resurselor umane 
s-a axat pe un studiu mai sensibil al situației în 
domeniu, aplicându-se instrumente de monito-
rizare și evaluare complexe cu un grad înalt de 
transparență și obiectivitate.

După cum s-a constat în rezultatul anali-• 
zei chestionarului, majoritatea absolută a 
funcționarilor publici nu consideră că au un 
salariu decent și identifi că acest factor ca fi ind 
esențial în favorizarea corupției în serviciul 
public. Astfel, se constată că reformarea siste-
mului de salarizare a funcţionarilor publici ră-
mâne o prioritate majoră în APC. Implicit, ne-
fi nalizarea procesului de elaborare a noii legi 
a salarizării funcţionarilor publici împiedică 
asigurarea unor condiții decente de activitate 
pentru funcționarii publici și atragerea cadre-
lor profesioniste în domeniu. 
În rezultatul analizei efectuate, s-a consta-• 
tat că, lipsa instrumentului final de stimulare 
compromite în cele din urmă procesul de eva-
luare propriu-zis. Evaluarea performanţelor 
funcţionarilor publici şi reforma sistemului 
de salarizare trebuie să se realizeze intrinsec, 
neconcordanţa lor compromite obiectivismul 
evaluării. 
Captarea percepției funcționarilor publici pri-• 
vind calitatea programelor de instruire  a con-
statat că grupul de instituții care prestează, de 
regulă, cel mai mare volum de servicii de in-
struire s-a plasat pe un loc mai puțin preferat. 
Abordările cursurilor desfăşurate, evaluarea 
necesitaților de training, calitatea instruirii, cât 
și a instructorilor, a materialelor didactice, a re-
levantei programelor propuse, etc. necesită un 
efort suplimentar pentru îmbunătățirea calității 
acestora.
Cu toate că a fost constatată o activitate la-• 
borioasă a Direcţiei politica de cadre la com-
partimentul informare și diseminare a practi-
cilor, activitățile de comunicare și informare 
a funcționarilor publici privind noile instru-
mente implementate în MRU sunt adresate mai 
mult colaboratorilor serviciului resurse umane 
şi nu sunt cunoscute de toţi funcționarii pu-
blici.

În baza concluziilor făcute în urma evaluării, 
putem formula următoarele recomandări: 

Reformarea sistemului de salarizare a funcţio-• 
narilor publici, fi nalizarea procesului de elabo-
rare a noii legi a salarizării funcţionarilor pu-
blici pentru asigurarea condițiilor decente de 
salarizare a funcționarilor publici și atragerea 
cadrelor profesioniste în domeniu. 
Sincronizarea procesului de evaluare a • 
performanțelor funcționarilor publici cu refor-
ma sistemului de salarizare. 
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Continuarea aplicării instrumentelor de monito-• 
rizare și evaluare a resurselor umane în condiția 
asigurării transparenței și obiectivităţii.
Revizuirea abordărilor aplicate în programe-• 
le de training prin efectuarea unor studii mai 
aprofundate de evaluare a necesitaților de trai-
ning, evaluarea minuțioasă atât a calității instru-
irii, cât și a instructorilor, a materialelor didacti-
ce, a relevantei programelor propuse, ceea ce va 
asigura îmbunătățirea calității acestora.
Extinderea activităților de comunicare și in-• 
formare a funcționarilor publici privind no-
ile instrumente implementate în MRU, astfel 
încât să fie aplicată informarea pe scară largă, 

nu numai a colaboratorilor serviciului resurse 
umane dar și a tuturor funcționarilor publici 
interesați.
Multiplicarea metodelor de atragere a cadrelor • 
califi cate și formarea unui corp de profesioniști 
în serviciul public prin aplicarea metodelor 
transparente de selectare, instruire efi cientă și 
informare privind rolul procedurilor de evalu-
are și măsurile de implementare corectă a aces-
tora
Finalizarea implementării „Registrului funcţiilor • 
publice şi al funcţionarilor publici” și dezvoltarea 
în continuare a sistemului de indicatori statistici 
care vor servi ulterior la completarea SIA.
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Componenta IV. „Managementul fi nanţelor publice”

4.1 Introducere

În conformitate cu prevederile Metodologiei de 
evaluare a RAPC, elaborată de către Grupul inde-
pendent de experţi în 2009 și ajustată în anul 2010, 
monitorizarea este un proces continuu de colectare 
şi analiză a informațiilor relevante despre modul de 
desfășurare a procesului de implementare a Strate-
giei RAPC în conformitate cu obiectele stabilite și 
rezultatele proiectate.

Pentru a asigura realizarea celor menţionate 
mai sus, dar și a continuității procesului de evaluare 
a SRAPC, a fost demarat un nou exercițiu de evalu-
are a Componentei „Managementul Finanțelor Pu-
blice” pentru perioada de evaluare octombrie 2009 
- noiembrie 2010.

În procesul de monitorizare şi evaluare, au fost 
luate ca puncte de reper următoarele acte normative: 

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1402 din • 
30.12.2005 cu privire la aprobarea Strategiei de 
reformă a administrației publice centrale în Re-
publica Moldova
Prevederile Hotărârii Guvernului nr.194 din • 
18.03.2010 cu privire la aprobarea Planului de 
activitate a Guvernului pentru anul 2010.
De notat că prin Hotărârea Guvernului nr. 1402 

la Componenta „Managementul Finanțelor Publice” 
nu au fost efectuate modifi cări sau actualizări, acţi-
unile planifi cate pe această componentă rămânând 
în vigoare precum și obiectivele valabile. Obiectivul 
Reformei APC în domeniul „Managementului Fi-
nanţelor Publice” îl constituie „Crearea unui sistem 
efi cient şi durabil de interacţiune a procesului de ela-
borare a politicilor cu procesul bugetar”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, pentru peri-
oada 2006-2008 a fost planifi cată realizarea urmă-
toarelor Acţiuni1: 

Introducerea practicii de raportare anuală des-1. 
pre realizarea obiectivelor programelor sectori-
ale şi efi cienţa utilizării resurselor fi nanciare;
Sporirea capacităţilor subdiviziunilor cu atribu-2. 
ţii de planifi care strategică şi celor de planifi care 

1  Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 3012.2005 cu privire 
la aprobarea Strategiei de Reformă a administraţiei pu-
blice centrale în Republica Moldova, Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova nr. 1-4/9 din 06.01.2006

bugetară din administraţia publică centrală de a 
analiza diferite opţiuni de perspectivă şi a evalua 
impactul acestora, inclusiv impactul fi nanciar;
Introducerea sistemului de evaluare a perfor-3. 
manţelor administraţiei publice centrale în ra-
port cu mărimea resurselor fi nanciare alocate. 
În planul său de activitate pentru anul 2010, pe 

Componenta „Managementul Finanțelor Publice” 
Guvernul și-a stabilit ca prioritate, doar 2 acțiuni și 
anume: 

Obiectivul nr. 24, Acțiunea a) Perfecționarea sis-• 
temului de gestionare a fi nanțelor publice, sub-
acţiunea 2 - „Neadmiterea inițierii de către exe-
cutorii primari de buget a obiectivelor noi, în 
cazul în care nu există acoperire fi nanciară de-
plină pentru obiectivele deja inițiate”.
Obiectivul nr. 37, Acțiunea d) Elaborarea metodo-• 
logiilor pentru revizuirea şi actualizarea Planului 
anual de activitate al Guvernului şi Strategiei Na-
ţionale de Dezvoltare prin consolidarea legăturii 
cu Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu.
Având în vedere aceste prevederi legale, s-a con-

siderat necesar să fi e monitorizată şi evaluată re-
alizarea Reformei APC pe componenta „Manage-
mentul Finanțelor Publice” conform prevederilor 
prevăzute în documentul de bază (Hotărârea Guver-
nului nr. 1402 din 30.12.2005) prin prisma indicato-
rilor actualizați ai Metodologiei de evaluare (ajusta-
tă în 2010), ținând cont și de prioritățile trasate de 
Guvern pentru anul 2010 (Hotărârea Guvernului 
nr.194 din 18.03.2010). 

Conform prevederilor Metodologiei de eva-
luare, au fost stabiliți următorii 6 indicatori de 
performanță:

Prezentarea de rapoarte ce conțin indicatori de 1. 
efi ciență a utilizării resurselor fi nanciare;
Adoptarea cadrului regulator privind introdu-2. 
cerea necesității prezentării rapoartelor anuale, 
indicatorilor de efi ciență și a unei metodologii 
de analiză a acestora;
Nivelul de implementare a sistemului de evalu-3. 
are a performanțelor APC în raport cu mărimea 
resurselor fi nanciare alocate;
Gradul de efi ciență a activității instrumentelor 4. 
de coordonare a politicilor cu procesul de pla-
nifi care bugetară

CAPITOLUL 4 4
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IP. Nivelul de implementare a sistemului de evalu-
are a performanțelor APC în raport cu mărimea 
resurselor fi nanciare 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 fi nanciare alocate”. Prin acelaşi plan de acţiuni au 
fost stabiliţi termenii limită, precum şi organele res-
ponsabile de implementarea acestei acţiuni: Termen: 
anii 2007-2008, responsabili: Aparatul Guvernului, 
AAPC.

În anul 2007, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 
54 cu privire la aprobarea planului detaliat de imple-
mentare a Strategiei de reformă a administraţiei pu-
blice centrale pentru anul 2007, prin care se planifi că 
la pct. 13.3 „Iniţierea sistemului de evaluare a per-
formanţelor administraţiei publice centrale în raport 
cu mărimea resurselor fi nanciare alocate”. Termenul 
limită – trimestrul IV 2007.Responsabili: Aparatul 
Guvernului, Ministerul Economiei şi Comerţului, 
Ministerul Finanţelor, AAPC.

În anul 2008 a mai fost adoptat un plan de ac-
ţiuni similar prin Hotărârea Guvernului nr. 59 din 
25.01.2008, prin care, la capitolul „Managementul fi -
nanţelor publice”, pct. 12.2, a fost planifi cată elabora-
rea metodologiei de evaluare a performanţelor ad-
ministraţiei publice centrale în raport cu mărimea 
resurselor fi nanciare alocate. Termen limită – de-
cembrie 2008.  Responsabili: 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 fi nanţelor publice”, acţiunea 13.3, „Introducerea 
sistemului de evaluare a performanţelor administra-
ţiei publice centrale în raport cu mărimea resurselor 
fi nanciare alocate”, Guvernul raportează următoa-
rele: ”Sistemul de evaluare a performanţelor admi-
nistraţiei publice centrale în raport cu mărimea re-
surselor fi nanciare alocate n-a fost elaborat. Aceste 
lucrări au fost transferate pentru anul 2009”2.

Menţionăm faptul că în urma evaluării atât a 
documentelor menţionate mai sus, cât şi a rapoar-
telor de implementare a strategiei RAPC anumite 
explicaţii, motive sau argumente privind neexecuta-
rea sau amânarea acţiunilor planifi cate nu s-au con-
statat. Aceste amânări neargumentate ofi cial au avut 
un impact negativ nu numai asupra acestei acţiuni, 
deoarece realizarea acesteia este conectată direct cu 
realizarea şi rezultatele altor acţiuni, cum ar fi  coor-

2  Ibidem, p. 24.

Gradul de acoperire fi nanciară a documentelor 5. 
de politici 
Ponderea fondurilor publice alocate pentru bu-6. 
getele bazate pe programe.

4.2 Crearea unui sistem efi cient şi 
durabil de interacţiune a 
procesului de elaborare 
a politicilor sectoriale 
cu procesul bugetar

Acest Obiectiv a fost evaluat prin prisma urmă-
torilor Indicatori de performanţă:

IP. Prezentarea de rapoarte ce conțin indica-• 
tori de efi ciență a utilizării resurselor fi nan-
ciare 
IP. Adoptarea cadrului regulator privind in-• 
troducerea necesității prezentării rapoartelor 
anuale, indicatorilor de efi ciență și a unei me-
todologii de analiză a acestora.
În urma analizei acestor indicatori, s-a constatat 

că autoritățile administrației publice centrale pre-
zintă periodic rapoarte despre îndeplinirea sarcini-
lor stabilite în diferite documente de politici de ni-
vel diferit. Principalele documente de politici la care 
AAPC prezintă rapoarte sunt: 

Strategia Națională de Dezvoltare;1 
Programul de stabilizare și relansare economică 2 
a Republicii Moldova pe anii 2009-2011;
Programul de activitate a Guvernului pe anul 3 
2010;
Planurile de Dezvoltare Instituţională; 4 
Planul de activitate anuală a AAPC.5 
Responsabil de colectarea și înglobarea 

informației despre realizarea acțiunilor din aceste 
documente de politici este, de regulă, DAMEP care 
la rândul său raportează Cancelariei de Stat. 

Pentru simplifi carea și efi cientizarea procesului 
de raportare și analiză a acestora Cancelaria de Stat 
a elaborat un model de raport unifi cat sub formă de 
matrice, unde au fost incluse majoritatea documen-
telor de politici, cu excepția SND. 

Acțiunile de raportare privind SND au fost 
relansate în octombrie 2010 cu caracter unic. De 
menționat însă că la nivel de politici publice, SND 
reprezintă singurul document care conține la ra-
portare indicatori de efi ciență a utilizării resurselor 
fi nanciare. În urma dispariției acestui document 
va dispărea și practica de raportare cu indicatori 
de efi ciență a resurselor fi nanciare. Pentru a evi-
ta acest lucru, este imperativ necesară extinderea 
experienței de utilizare a indicatorilor de efi ciență 
a resurselor fi nanciare și aplicarea acesteia la ra-
portarea privind realizarea documentelor de poli-
tici actuale. 
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donarea procesului de planifi care strategică cu cel 
de planifi care bugetară, implementarea bugetelor în 
bază de programe, implementarea şi monitorizarea 
PDI-urilor, activitatea de monitorizare a DAMEP. 
Luând în considerare faptul că la nivel de AAPC s-au 
realizat anumiţi paşi în acest sens, acestea au fost ne-
voite să introducă în mod independent instrumente 
de evaluare a performanţelor.

Având în vedere faptul că Hotărârile Guvernului 
nr. 54 din 18 ianuarie 2007 şi nr. 59 din 25 ianuarie 
2008 conţin indicaţii de executare (pct. 3 ale ambelor 
hotărâri) au fost evaluate un număr de Autorităţi ale 
Administraţiei Publice Centrale în sensul conformă-
rii acestora cu prevederile actelor normative menţio-
nate. S-a constatat că un şir de autorităţi într-adevăr 
au inclus în planurile şi strategiile lor de activitate 
prevederi de elaborare şi implementare a sistemului 
de evaluare a performanţelor. Ba mai mult, au inclus 
în rapoartele anuale informaţii privind realizarea in-
tegrală a acestora3. 

În concluzie, putem spune că la nivelul acestui 
indicator situația a rămas neschimbată față de cea 
prezentată în raportul de evaluare anterior.
La fel, în urma ambiguităţilor din cadrul normativ 
a rămas neschimbat și efectul asupra funcţionarilor 
publici implicaţi în domeniu.4

Figura 4-1. Utilizaţi un sistem de evaluare a performante-
lor în raport cu mărimea resurselor fi nanciare alocate? 

Sursa: Rezultatele chestionării funcţionarilor publici din cadrul 
AAPC

Dacă facem o analiză a datelor din Figura 4-1., 
putem observa că rezultatele diferă de la o secție 
la alta. Aceasta se datorează faptului că personalul 
secțiilor/direcțiilor fi nanciare confundă acele mici 

3  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat: Strategia de dez-
voltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1208 din 20 oc-
tombrie 2006, Monitorul Ofi cial nr. 170-173/1313 din 
03.11.2006; Raport privind activitatea Serviciului Fiscal 
de Stat în anul 2007, 2008.

4  Conform opiniei a 73 funcţionari din cadrul DAMEP și a 
direcțiilor de planifi care bugetară.

elemente de evaluare a performanțelor prezente la 
partea de raportare asupra bugetului pe programe, 
iar personalul DAMEP, fi ind mai familiarizat cu 
conținutul SRAPC, prezintă o evaluare mai critică 
asupra realizării acestei acțiuni. Rezultatele obţinute 
sunt comparabile cu rezultatele din anul 2009, cînd 
doar 23% din funcţionarii DAMEP, 55% din secţi-
ile administrativ-fi nanciare şi 37,8% din ambele au 
menţionat că utilizează un sistem de evaluare a per-
formanţelor în raport cu mărimea resurselor fi nan-
ciare alocate. 

IP. Gradul de efi ciență a activității instrumentelor 
de coordonare a politicilor cu procesul de planifi -
care bugetară

După cum s-a menționat și în raportul de 
monitorizare şi evaluare a performanţelor RAPC 
pe anii 2006-2009, instrumentele de coordona-
re a politicilor cu procesul de planificare bugeta-
ră sunt postate la diferite nivele ale APC. Cel mai 
înalt nivel îl reprezintă Comitetul Interministerial 
de Planificare Strategică (CIPS) care face legătura 
la nivel decizional de cel mai înalt nivel între Ca-
drul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) și politi-
cile naționale. 

Următorul nivel este reprezentat de Cancela-
ria de Stat care, conform Regulamentului său de 
funcționare, este responsabilă de corelarea documen-
telor naționale de planifi care strategică cu CBTM, cu 
alte documente strategice sectoriale și intersectori-
ale, asigură coordonarea procesului de planifi care a 
politicilor publice și de elaborare a documentelor de 
politici, în conformitate cu prioritățile Programului 
de guvernare și strategiile de dezvoltare, monitori-
zează implementarea acestora de către autoritățile 
guvernamentale.

La nivelul AAPC, coordonarea politicilor cu 
procesul de planifi care strategică este efectuat de că-
tre Conducerea AAPC, DAMEP și direcțiile de pla-
nifi care bugetară.

În urma evaluării activității CIPS, s-a constatat 
că, potrivit Regulamentului de funcționare, acesta 
este convocat în ședințe o dată pe lună sau, la ne-
cesitate, în ședințe extraordinare. În perioada supu-
să evaluării acesta s-a întrunit în ședințe de 9 ori. 
Ședințele au fost mediatizate prin intermediul mij-
loacelor de informare în masă.

În cadrul acestor ședințe au fost abordate aspec-
te ce țin atât de domeniul de planifi care strategică, cât 
și de cel de fi nanțare externă (exemplu: ședința din 
4 martie 2011. La şedinţa Comitetului Interministe-
rial pentru Planifi care Strategică, au fost aprobate 5 
proiecte care au fost propuse Delegaţiei Uniunii Eu-
ropene spre fi nanţare: (1) Implementarea Planului 
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de Dezvoltare Strategică 2011-2014 şi a standarde-
lor internaţionale de către Curtea de Conturi, (2) Su-
port pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, (3) 
Suport Agenţiei de Transplant, (4) Consolidarea ca-
pacităţilor administrative ale Agenţiei de Proprietate 
Publică, precum şi (5) Crearea consorţiilor pentru 
învățământul vocaţional tehnic şi a rutelor progresi-
ve de califi care profesională.

În cadrul şedinţei au mai fost examinate as-
pecte ce ţin de Programul de suport bugetar în 
domeniul energetic cu finanţare de la Uniunea 
Europeană, proiectele strategice mari din cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ro-
mânia – Ucraina - Republica Moldova 2007-2013, 
instrumentul de consolidare instituţională Twin-
ning, proiectul Investiţii şi Servicii Rurale (RISP 
II), priorităţile de politici publice pentru anii 
2012-2014 şi calendarul noului document de pla-
nificare strategică. 

Comitetul Interministerial pentru Planifi ca-
re Strategică a stabilit priorităţile de politici publice 
pentru anii 2012-2014. Acestea sunt grupate în şapte 
priorităţi: (i) integrarea europeană, (ii) reintegrarea 
ţării, (iii) politică externă efi cientă şi echilibrată, (iv) 
supremaţia legii, (v) combaterea sărăciei şi servicii 
publice de calitate, (vi) creştere economică durabilă 
şi (vii) descentralizarea puterii.

Relațiile de coordonare a politicilor cu procesul 
de planifi care bugetară, rolul fi ecărei părți în acest 
proces, precum și responsabilitățile au fost descrise 
și reglementate de către Cancelaria de Stat într-un 
proiect de „Ghid metodologic cu privire la procesul 
decizional” și în „Metodologia de elaborare a Planu-
rilor de Dezvoltare Strategică”5 care, odată aprobate, 
vor umple vacuumul de reglementare în acest dome-
niu.

Cât privește efi ciența activităților reglementate, 
aceasta va putea fi  vizibilă după ce va fi  fi nalizat pro-
cesul de elaborare a PDS-urilor AAPC, urmând a fi  
integrate în procesul de planifi care bugetară și stra-
tegică, asigurând o corelare completă la toate nive-
lele APC.

IP. Gradul de acoperire fi nanciară a documentelor 
de politici

La acest capitol rezultatele interviurilor și anali-
zei documentelor arată că s-au înregistrat următoa-
rele realizări:

La nivel de reglementare a fost inclusă ca acțiune • 
prioritară în PAG pe anul 2010 de a restricționa 
inițierea de obiective noi fără acoperire fi nanci-
ară deplină.

5  În perioada de defi nitivare a prezentului raport Meto-
dologia de elaborare a Planurilor de Dezvoltare Strategi-
că a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 176 din 
22.03.2011

La nivelul AAPC, în urma interviurilor efec-• 
tuate, funcţionarii publici din cadrul DAMEP 
au confi rmat că inițierea unor noi politici sau 
obiective este condiționată de existența acope-
ririi fi nanciare.

IP. Ponderea fondurilor publice alocate pentru bu-
getele bazate pe programe

La momentul actual, în Republica Moldova exis-
tă la nivelul AAPC o singură metodă de elaborare a 
bugetului și anume elaborarea bugetului în bază de 
deviz. Excepție fac numai mijloacele bănești incluse 
în programele naționale care sunt gestionate în bază 
de program. 

Există cazuri când activitatea întregii instituții 
este inclusă într-un program sau în mai multe pro-
grame, dar aceste cazuri sunt singulare. 

Conform Legii Bugetului de Stat pe anul 2010, 
au fost planifi cate în total 19 programe, gestionate 
de 18 AAPC cu un buget de 5 299 809 mii lei, repre-
zentând 27,24% din Bugetul total planifi cat, cu 3,36 
puncte procentuale mai puțin decât în anul 2009 
(30,6 %) și respectiv cu 9,84 puncte procentuale mai 
mult față de anul 2008 (17,4 %) (Tabelul 4-1 şi Figu-
ra 4-2).
Tabelul 4-1. Implementarea bugetelor în bază de progra-
me, 2010
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1 Cancelaria 
de Stat

1 12558,7 188 067,60 6,68

2 Ministerul 
Economiei

2 38113,2 430 753,00 8,85

3 Ministerul 
Finanţelor

1 259594 499 288,70 51,99

4 Ministerul 
Agricultu-
rii şi Indus-
triei Ali-
mentare

3 629409 864 784,10 72,78

5 Ministerul 
Muncii, 
Protecţiei 
Sociale şi 
Familiei

2 216757 345 771,90 62,69

6 Ministerul 
Sănătăţii

2 633657 799 132,10 79,29

7 Ministerul 
Educaţiei

2 1354464 1 457 585,70 92,93

8 Ministerul 
Culturii

2 195916 200 301,10 97,81

9 Ministerul 
Justiţiei

2 441927 513 610,70 86,04
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10 Ministerul 
Apărării

2 226855 431 214,30 52,61

11 Biroul Na-
ţional de 
Statistică

1 59236,5 126 180,30 46,95

12 Ministerul 
Tineretului 
şi Sportului

1 1899,9 44 918,80 4,23

13 Agenţia 
Relaţii Fun-
ciare şi Ca-
dastru

1 40008,6 40 008,60 100,00

14 Academia 
de Ştiinţe a 
Moldovei

2 353372 353 372,10 100,00

15 Agenţia 
Turismului

1 2596,9 3 796,90 68,40

16 Ministerul 
Transpor-
turilor şi 
Infrastruc-
turii Dru-
murilor

1 776697 1 225 064,60 63,40

17 Ministerul 
Mediului

2 54127,6 335 883,50 16,11

18 Consiliul 
Naţional 
pentru 
Acreditare 
şi Atestare

1 2619,8 2 619,80 100,00

Total 5299809 7 862 353,80 67,41
Total Buget 
2010 Cheltuieli

19454519,2 27,24

Ponderea AAPC 
cu BBP şi total 
Cheltuieli

40

Total programe 19

Sursa: Legea bugetului pe anii 2008,2009,2010

Figura 4-2. Bugetul pe programe în dinamică

Sursa: Legea bugetului pe anii 2008,2009,2010

4.3 Concluzii şi recomandări

Rezultatele obţinute în urma evaluării realiză-
rii Reformei APC pe componenta MFP arată că ac-
ţiunile realizate în perioada octombrie 2009 - no-
iembrie 2010 au avut un impact moderat asupra 
creării unui sistem efi cient şi durabil de interacţi-
une a procesului de elaborare a politicilor cu pro-
cesul bugetar. Constatările ce se impun sunt urmă-
toarele:

A fost simplifi cat sistemul de raportare, însă nu • 
a fost dezvoltată practica de raportare în baza 
indicatorilor de efi ciență a utilizării resurselor 
fi nanciare. 
Sistemul de evaluare a performanțelor admi-• 
nistrației publice centrale în raport cu mă-
rimea resurselor financiare alocate nu a fost 
creat.
Au fost realizate activități de efi cientizare a in-• 
strumentelor de coordonare a politicilor cu pro-
cesul de planifi care bugetară.
Activitățile de planifi care strategică nu sunt co-• 
ordonate cu procesul bugetar la nivelul AAPC 
(DAMEP, conducerea AAPC, Direcții de plani-
fi care bugetară) din motivul inefi cienței instru-
mentelor existente la acest moment.
Au fost inițiate acțiuni de restricționare a obiec-• 
tivelor noi fără acoperire fi nanciară.
Nu s-au înregistrat schimbări majore în ceea ce • 
privește ponderea mijloacelor publice bugetate 
în bază de program. Deşi, ar fi  potrivită şi o ana-
liză a implementării acestora sau a calităţii lor, 
rapoartele privind implementarea bugetelor pe 
programe nu sunt disponibile. 

Recomandări:

Extinderea experienței de utilizare a indicatori-• 
lor de efi ciență a resurselor fi nanciare din SND 
pentru cele mai importante documente de poli-
tici naționale.
Crearea sistemului de evaluare a performanțelor • 
APC în raport cu mărimea resurselor fi nanciare 
alocate, în câteva etape:

Elaborarea unui concept și a unei viziuni a a. 
sistemului;
Determinarea elementelor constitutive ale b. 
acestuia
Crearea instrumentelor de implementare și c. 
a metodelor de analiză a datelor rezultate.

Creșterea efi cienței PDS ale AAPC și rolului • 
DAMEP și Direcțiilor de planifi care bugetară în 
coordonarea politicilor cu procesul bugetar la 
nivelul AAPC.
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Dezvoltarea capacităţilor de planifi care bugeta-• 
ră, elaborare şi implementare a bugetelor baza-
te pe programe, inclusiv prin desfăşurarea cur-
surilor 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.
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Reforma Administraţiei Publice Centrale în Republica Moldova: evaluarea performanţelor implementării

5.1 Introducere

Reforma Administraţiei Publice Centrale este 
în proces de realizare, deşi termenul de implemen-
tare a fost extins peste perioada iniţial aprobată, în 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 
30 decembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Strategi-
ei de reformă a administraţiei publice centrale în Re-
publica Moldova”, pe următoarele componente: 

Reorganizarea administraţiei publice centrale• 
Procesul decizional• 
Managementul resurselor umane• 
Managementul fi nanţelor publice.• 
Prin realizarea reformei se urmăreşte ca Ad-

ministraţia Publică Centrală să fi e reformată în aşa 
mod încât să corespundă standardelor europene, ca-
racterizându-se prin transparenţă, predictibilitate, 
responsabilitate şi efi cienţă. 

Scopul reformei constă în instituirea unui sistem 
modern şi efi cient al administraţiei publice centra-
le, în conformitate cu principiile de bună guvernare 
din ţările-membre ale Uniunii Europene şi Consiliu-
lui Europei. Aceasta presupune obținerea cu cheltu-
ieli minime, a unor performanţe mai bune în admi-
nistraţia publică centrală, care ar permite să se ţină 
cont de interesele şi drepturile cetăţenilor. În rezul-
tatul Reformei APC se aştepta ca Administraţia Pu-
blică Centrală să devină mai inovativă, mai fl exibilă 
şi efi cientă, operaţiunile din cadrul ei să fi e publice şi 
transparente, iar mecanismul de responsabilitate să 
permită obţinerea unei imagini pozitive a acesteia.

Implementarea Strategiei a fost preconizată ini-
ţial pentru o perioadă de trei ani (2006-2008). Ul-
terior, acest termen a fost extins prin hotărâri de 
Guvern. Strategia se realizează prin intermediul Pla-
nurilor anuale de implementare a reformei adminis-
traţiei publice centrale care sunt aprobate prin Hotă-
râri de Guvern. Planurile conţin cele mai importante 
aspecte ale procesului de reformă, obiectivele speci-
fi ce, acţiunile preconizate, termenele de executare şi 
responsabilii de realizare. Ministerele şi alte autori-
tăţi administrative centrale îşi elaborează planuri de 
acţiuni proprii.

Reforma APC s-a desfăşurat şi continuă să fi e 
implementată într-un context politic instabil, fapt ce 
a infl uenţat obiectivele şi acţiunile planifi cate pentru 
soluţionarea problemelor identifi cate iniţial. Aceas-
ta a condiţionat devieri de la obiectivele fi xate şi de 
la impactul preconizat iniţial. Evaluarea implemen-
tării RAPC pentru perioada 2006-2009, efectuată 

de grupul de experţi independenţi, reprezentanţi ai 
societăţii civile cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldo-
va, a constatat că obiectivele Strategiei RAPC au fost 
atinse parţial, iar impactul acţiunilor realizate asu-
pra administraţiei publice centrale este unul mode-
rat. Acest fapt se explică, în mare măsură, prin lipsa 
voinţei politice la momentul implementării Strategi-
ei şi planifi cării prea ambiţioase care a presupus prea 
multe acţiuni spre realizare într-un termen restrâns 
și în condiţiile unor capacităţi instituţionale limitate 
la momentul iniţierii reformei.

În anul 2009, urmare a schimbării puterii poli-
tice, a avut loc schimbarea radicală a activităţii mul-
tora din autorităţile administraţiei publice centrale. 
Noua guvernare a adus în posturi-cheie funcţionari 
publici noi, unele structuri APC au fost restructura-
te, altele au fost lichidate sau schimbată subordona-
rea, scopul, obiectivele şi specifi cul activităţii. În con-
formitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 87 
din 4 februarie 2009 „Cu privire la aprobarea mo-
difi cărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului 
nr. 191 din 25 februarie 2004”, dar şi cu Hotărârea 
Guvernului nr.194 din 18 martie 2010 „Cu privire la 
aprobarea Planului de activitate a Guvernului pentru 
anul 2010”, pentru anii 2009 şi 2010 au fost stabilite 
noi obiective şi activităţi ale Reformei APC. 

Aceste obiective sunt apropiate şi includ, în 
mare parte, obiective mai vechi, dar totodată diferi-
te de cele stabilite iniţial. Având în vedere planuri-
le de acţiuni pentru implementarea Reformei APC, 
noua abordare a reformei, dar şi resursele implicate 
în acest proces, este de aşteptat ca un nou raport de 
evaluare să înregistreze un impact mai semnifi cativ 
în procesul de reformă APC. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării Re-
formei APC se realizează permanent de către struc-
turile responsabile din cadrul autorităţilor adminis-
traţiei publice, în baza Metodologiei de monitorizare 
şi evaluare a reformei administraţiei publice centra-
le, elaborate de Aparatul Guvernului Republicii Mol-
dova (2006).

Totuşi, pentru verifi carea şi validarea rezultate-
lor obţinute, precum şi pentru asigurarea unei baze 
analitice a deciziilor şi acţiunilor de viitor privind 
modernizarea administraţiei publice se impune ne-
cesitatea efectuării unei monitorizări şi evaluării ex-
terne a implementării Reformei Administraţiei Pu-
blice Centrale. O evaluare externă poate asigura un 
nivel adecvat de credibilitate, echidistanţă şi impar-
ţialitate. 

ANEXA 1 5Metodologia de evaluare a performanţelor Reformei APC 
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ANEXA 1

Această metodologie a fost ajustată în baza Repere-
lor Metodologice pentru evaluarea Reformei APC în 
Republica Moldova,1 elaborată de Grupul de experţi 
independenţi cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova 
în anul 2009, Metodologiei de monitorizare şi evalua-
re a reformei administraţiei publice centrale, elaborate 
de Aparatul Guvernului Republicii Moldova (2006), 
recomandărilor Centrului pentru Politici Publice 
Providus (Letonia), precum şi cu folosirea altor me-
todologii de evaluare utilizate de către organizaţiile 
internaţionale de dezvoltare şi ţările europene. Abor-
dările şi indicatorii specifi ci pentru evaluarea Strate-
giei au fost elaboraţi în baza actelor de planifi care ale 
RAPC, rapoartelor de monitorizare şi a altor docu-
mente elaborate în sprijinul reformei. 

Scopul metodologiei ajustate constă în a oferi 
reprezentanţilor societăţii civile moldoveneşti un in-
strument-cheie care i-ar ajuta în efortul lor de evalu-
are independentă a implementării Strategiei RAPC 
şi de determinare a gradului de realizare a rezultate-
lor, progreselor şi defi cienţelor procesului de reformă 
pentru perioada octombrie 2009 - noiembrie 2010. 

Obiectivele specifi ce ale metodologiei sunt: 
Analiza activităţilor prevăzute în Planul de im-• 
plementare a Strategiei de reformă a adminis-
traţiei publice centrale în Republica Moldova pe 
anii 2009-2010, a obiectivelor şi rezultatelor aş-
teptate ale reformei APC;
Analiza progresului realizat în perioada de refe-• 
rinţă, în conformitate cu principiile fundamenta-
le de economicitate, efi cienţă, efi cacitate, durabili-
tate şi impact atât la nivelul AAPC, cât şi la nivelul 
percepţiei societăţii privind această reformă;
Stabilirea gradului de soluţionare a problemelor • 
iniţial identifi cate;
Compararea rezultatelor evaluărilor similare re-• 
alizate anterior de către Unitatea de Implemen-
tare a Reformei, Cancelaria de Stat şi a evaluării 
de către Grupul Independent de experţi cu re-
zultatele prezentei evaluări;
Însușirea lecţiilor învăţate şi a experienţelor re-• 
levante, identifi carea provocărilor şi a defi cien-
ţelor-cheie;
Oferirea unor recomandări credibile şi argu-• 
mentate care vor sta la baza deciziilor ulterioare 
în domeniu. 

Limitele metodologiei sunt determinate de fap-
tul că evaluarea nu include examinarea relevanţei 
strategiei, obiectivelor, procesului de implementare, 
resurselor investite, activităţilor desfăşurate. 

1  Între timp, unele aspecte ale Reperelor metodologice fi e 
nu mai sunt relevante, fi e au fost modifi cate pe parcursul 
aplicării, fi e necesită alte elemente noi. Din aceste conside-
rente, Reperele metodologice au fost ajustate.

Benefi ciarii metodologiei sunt autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale, societatea civilă şi or-
ganizaţiile internaţionale donatoare. 

Grupul-ţintă supus evaluării este constituit din 
funcţionari publici angajaţi în AAPC şi colaboratorii 
AAPC implicaţi nemijlocit în realizarea Strategiei:

Nivel de iniţiativă decizională: Aparatul Guver-• 
nului, Direcţia de profi l din cadrul Guvernului;
Nivel de implementare: URAP, Direcţiile de pro-• 
fi l din cadrul ministerelor;
Nivel de executare: Direcţiile de profi l din ca-• 
drul AAPC selectate pentru a testa şi realiza 
obiectivele stabilite.

Impactul evaluării: asigurarea unui proces con-
tinuu de observare asupra derulării reformei şi for-
mularea unor recomandări echidistante pentru per-
fecţionarea acestea. 

5.2 Conceptul de Monitorizare 
şi evaluare

5.2.1 Cadrul conceptual al metodologiei

Cadrul conceptual al metodologiei propu-
se se bazează pe Reperele Metodologice pentru eva-
luarea Reformei APC în Republica Moldova, elabo-
rată de Grupul de experţi independenţi cu sprijinul 
Fundaţiei Soros-Moldova, în anul 2009, pe sugesti-
ile formulate de experţii de la Centrul pentru Poli-
tici Publice Providus (Letonia)2, pe Metodologia de 
monitorizare şi evaluare a Reformei administraţiei 
Publice Centrale în Republica Moldova, elaborată de 
grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului 
(Unitatea de Coordonare a Reformei Administraţiei 
Publice), pe metodologiile similare din statele Euro-
pei Centrale şi de Est, precum şi pe sursele bibliogra-
fi ce de referinţă.

În procesul de elaborare a reperelor metodolo-
gice au fost luate în considerare principiile evaluării 
(analizei) ex-post a politicii publice care reprezintă o 
activitate derulată pe parcursul sau la sfârşitul etapei 
de implementare a politicii publice. Aceasta evaluează 
rezultatele obţinute şi identifi că devierile efective de 
la obiectivul planifi cat, timpul suplimentar şi costurile 
suplimentare privind resursele şi altele asemenea3. 

2  Autorii acestui material au benefi ciat, într-o mare măsură, 
de asistenţa experţilor de la Centrul pentru Politici Pu-
blice Providus (Letonia) în cadrul seminarului din 25-26 
februarie 2009. 

3  De notat că în cazul politicilor publice cu impact semni-
fi cativ, activitatea de evaluare ex-post poate fi  extinsă că-
tre organizaţii private (universităţi, institute de cercetare, 
fi rme de consultanţă şi altele). O asemenea abordare este 
în concordanţă cu practicile europene, asigurându-se tot-
odată şi independenţa evaluatorului faţă de instituţia care 
a elaborat/implementat politica publica respectivă.
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Evaluarea urmează să ofere o analiză aprofunda-
tă după următoarele criterii: 

Efi cacitatea – gradul de realizare a obiectivelor • 
Strategiei sau de probabilitate că aceste obiecti-
ve sunt în măsură de a fi  realizate. Evaluarea ur-
mează să analizeze concordanţa dintre activităţi, 
rezultate şi impact, factorii care au contribuit la 
realizarea obiectivelor declarate sau au împiedi-
cat această realizare. 
Durabilitatea – gradul de continuitate a benefi -• 
ciilor RAPC după fi nalizarea acesteia, capacita-
tea de rezistenţă în raport cu riscurile şi incerti-
tudinile. 
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. 
Metodologia ajustată păstrează abordarea baza-

tă pe evaluarea formativă (proces) şi pe evaluarea su-
mativă (impact)4.

Întrebarea care stă la baza evaluării formative 
este „cum?”, „de ce?” şi „în ce condiţii?” o intervenţie 
de politică (sau un program, sau un proiect) funcţi-
onează sau nu? Evaluarea formativă are scopul de a 
descoperi factorii contextuali, mecanismele care de-
termină reuşita sau eşecul unei politici şi este utiliza-
tă ocazional pentru a determina pentru cine politica 
are efect 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.

Metodologia ajustată păstrează abordarea re-
alizării evaluării prin combinarea analizei multila-
terale cu analiza documentelor, consultaţii cu per-
soanele implicate şi vizite pe teren la autorităţile 
administraţiei publice centrale şi persoanele impli-
cate. Evaluarea va fi  focusată pe determinarea resur-
selor investite, activităţilor desfăşurate, rezultate-
lor obţinute şi, în special, pe elucidare importanţei, 
gradului de executare, impactul reformei APC asu-
pra creării unei guvernări efi ciente şi democratice şi 
contribuţia realizării reformei APC la formarea ca-
pacităţii administraţiei publice centrale.

5.2.2 Semnifi caţia noţiunilor 
de monitorizare şi evaluare 

În metodologia ajustată noţiunile menţionate 
vor fi  utilizate cu următoarea semnifi caţie:

4  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.

Monitorizarea este procesul continuu de colec-
tare şi analiză a informaţiilor relevante despre modul 
de desfăşurare a procesului de implementare a Stra-
tegiei de reformă a administraţiei publice centrale în 
Republica Moldova, în conformitate cu obiectivele şi 
rezultatele proiectate. 

Monitorizarea este procesul care asigură trans-
parenţa în luarea deciziei şi furnizează 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 efi cienţa scontată. Evaluarea apreciază im-
portanţa, executarea şi rezultatele realizării reformei 
administraţiei publice centrale în integru, pune în 
evidenţă rezultatele şi determină impactul reformei. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt procese co-
relate şi interdependente. Atât monitorizarea, cât şi 
evaluarea sunt îndreptate spre învăţare din ceea ce se 
face şi cum este făcut, concentrându-se asupra Efi ca-
cităţii, Durabilităţii şi Impactului. 

5.3 Sistemul de evaluare 
5.3.1 Cadrul de evaluare

Sistemul de Evaluare a fost elaborat pornind 
de la conceptele expuse anterior în Reperele Metodo-
logice pentru evaluarea Reformei APC în Republica 
Moldova, elaborată de Grupul de experţi indepen-
denţi, în baza recomandărilor formulate de experţii 
Centrul pentru Politici Publice Providus (Letonia) şi 
experienţa acumulată de experţii naţionali în reali-
zarea monitorizării şi evaluării.

Sistemul de Evaluare a implementării reformei 
APC include următoarele elementele de bază: 

Cadrul de Evaluare – conţine un set de indica-• 
tori pentru evaluarea rezultatului (impactului şi 
capacităţilor) Reformei APC, progresul realiză-
rii reformei APC în conformitate cu componen-
tele, obiectivele şi acţiunile Strategiei; 
Metodele şi instrumentele de colectare a infor-• 
maţiilor necesare evaluării reformei; 
Calendarul de realizare a procesului de evaluare • 
– descrie grafi cul activităţilor de evaluare a re-
zultatelor reformei.
Cadrul de evaluare se bazează pe stabilirea unui 

set de indicatori care măsoară performanţele şi re-
zultatul RAPC. 

Indicatorul reprezintă un factor cantitativ sau 
calitativ care furnizează o bază simplă şi veridică pen-
tru aprecierea realizării, schimbării sau performanţei. 
Este o unitate de informaţie măsurată în timp, care 
demonstrează schimbările în condiţii specifi ce. Altfel 
spus, indicatorii pot fi  defi niţi ca variabile cantitative 
sau calitative care furnizează mijloace simple şi de în-
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credere pentru măsurarea rezultatelor politicilor pu-
blice; pentru a refl ecta o schimbare survenită în urma 
implementării politicii sau pentru a putea ajuta la eva-
luarea performanţei unei organizaţii în raport cu sta-
rea 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 identifi cate în RAPC;
utilizarea surselor multiple de informare şi ale • 
metodelor de verifi care 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-a luat în consi-

derare actele de planifi care ale RAPC, rapoartele de 
monitorizare, cadrul de monitorizare şi evaluare a 
reformei, formulat de Aparatul Guvernului, care in-
clude următoarele componente5: 

Valoarea iniţială a indicatorilor de performanţă • 
(la 01.01.2006) pentru a descrie situaţia înainte 
de intervenţia Strategiei de reformă a APC; 
Valoarea ţintă care descrie valoarea indicatoru-• 
lui ce trebuie atinsă la sfârşitul perioadei de rea-
lizare a Strategiei de reformă a APC (decembrie 
2010);
Indicatori de impact a realizării reformei APC;• 
Valoarea ţintă a indicatorilor de impact care de-• 
scrie valoarea indicatorului ce trebuie atinsă la 
sfârşitul perioadei de realizare a Strategiei de re-
formă a APC;
Capacităţile de colectare a informaţiei: surse-• 
le de informaţie, metodele şi instrumentele de 
colectare a datelor primare, formulele de calcul 
a datelor secundare; persoanele implicate în co-
lectarea informaţiei.
Caracteristici ale indicatorilor. În procesul de 

stabilire a indicatorilor s-a ţinut cont de claritatea le-
găturilor dintre indicatori şi scopurile, obiectivele şi 
rezultatele strategiei de reformă a administraţiei pu-
blice centrale. Fiecare indicator include următoarele 
elemente:

Sursele de informaţie şi grupurile ţintă la care • 
indicatorul va fi  aplicat;
Metodele de colectare a datelor primare: chesti-• 
onare, forme de evaluare etc.;
Metodele şi formulele de calcul a datelor secun-• 
dare. 

5  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 (Unitatea de Coordonare a Reformei Administraţiei 
Publice), Chişinău, 2006.

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 exacerbarea 
importanţei indicatorilor calitativi, deoarece aceştia 
pot prezenta un dezavantaj major: sunt mai difi cil de 
verifi cat din cauza faptului că implică judecăţi subiec-
tive asupra realităţilor ce trebuie analizate. Acest tip de 
indicatori sunt difi cil de urmărit şi analizat. Prin ur-
mare, ambele abordări, calitativă şi cantitativă, prezin-
tă o serie de limitări care trebuie luate în considerare 
atunci când se aleg metodele de evaluare şi indicatorii 
care vor fi  utilizaţi în evaluarea reformei.

Pornind de la practica acumulată de state din 
Europa Centrală şi de Est în domeniul evaluării pro-
ceselor de reformare a administraţiei publice, siste-
mul de indicatori propus este axat pe indicatorii de 
performanţă.

Indicatorii de performanţă sunt formulaţi pen-
tru a evalua impactul real al politicii publice la ni-
vel economic, politic, social, ecologic. Indicatorii de 
performanţă măsoară raportul dintre obiective şi 
rezultate în cadrul unui sistem de evaluare bazat pe 
rezultate şi impact. Indicatorii de performanţă sunt 
utili atât la evaluarea rezultatelor politicii - efectele 
politicilor - cât şi la  evaluarea impactului acestora - 
efectele pe termen lung ale politicii şi modul în care 
au fost atinse obiectivele propuse iniţial.

În cadrul monitorizării şi evaluării vor fi  utili-
zaţi următorii indicatori de performanţă, structuraţi 
după cum urmează: 

Indicatori de bază, defi niţi de către Strategie a) 
Indicatori suplimentari:b) 

Indicatori de intrări (de exemplu: Volumul • 
resurselor alocate pentru unităţile de plani-
fi care şi analiză a politicilor);
Indicatori de ieşiri (de exemplu: Numărul • 
de angajaţi cu experienţă anterioară în ana-
liza politicilor);
Indicatori de calitate (de exemplu: Existenţa • 
unui mediu efi cace de luare a deciziilor, în 
care sunt coordonate priorităţile politice cu 
necesităţile fi nanciare);
Indicatori pe obiective (de exemplu: Asigu-• 
rarea accesului larg al societăţii la informa-
ţie statistică relevantă, calitativă, compara-
bilă la nivel internaţional, în special, la cel  
european).

5.3.2 Metodele şi instrumentele de colectare 
a datelor

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 
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exacte. Procesele de evaluare presupun atât colecta-
rea şi folosirea informaţiei existente, cât şi produce-
rea şi utilizarea unor informaţii noi. Metodele de co-
lectare a informaţiei se utilizează pentru căutarea şi 
pentru producerea informaţiei. 

Sistemul de evaluare propus include mai multe 
instrumente pentru colectarea datelor: 

Mecanismul de monitorizare şi evaluare cuprin-
de metodele şi instrumentele. În funcție de indica-
torii utilizaţi în cadrul monitorizării şi evaluării Re-
formei APC, vor fi  utilizate următoarele metode şi 
instrumente: 

La evaluarea indicatorilor cantitativi vor fi  utili-a. 
zate metode şi instrumente matematice şi statis-
tice (de exemplu: calcule, formule matematice, 
analize fi nanciare etc.)
La evaluarea indicatorilor calitativi vor fi  utili-b. 
zate metode şi instrumente non-statistice (de 
exemplu: interviuri cu funcţionarii publici, 
chestionare, focus-grupuri, observarea, analiza 
documentelor). 
Mecanismul de evaluare va include următoarele 

tipuri de activităţi:
1. evaluarea de birou (lucrul cu documentele se-• 
lectate din surse ofi ciale);
2. evaluarea pe teren şi pregătirea rapoartelor de • 
evaluare.
Mecanismul de evaluare a implementării RAPC 

va cuprinde următoarele acţiuni:
Organizarea vizitei de lucru• 
Formularea listei de întrebări• 
Vizita de lucru• 
Interviul sau focus-grupul• 
Chestionarea• 
Observaţia• 
Verifi carea informaţiei obţinute• 
Analiza calităţii îndeplinirii chestionarelor• 
Analiza informaţiei• 
Redactarea raportului.• 

5.3.3 Calendarul de realizare a procesului de 
evaluare 

Calendarul de realizare a activităţilor de evalua-
re a fost elaborat, ţinându-se cont de numărul auto-
rităţilor administraţiei publice centrale supuse eva-
luării, de indicatori şi instrumentele utilizate. 

Mecanismul de evaluare va include:
evaluarea de birou (lucru cu documentele selec-1. 
tate din surse ofi ciale);
evaluarea pe teren şi pregătirea rapoartelor de 2. 
evaluare. 
Mecanismul de evaluare a implementării RA-

APC cuprinde câteva etape:

Organizarea vizitei de lucru 

Înaintea efectuării vizitei de lucru la o instituţie/
autoritate, echipa de experţi urmează să se familiari-

zeze cu chestionarele completate, regulamentul in-
stituţiei şi bugetul. Se va contacta responsabilul şi se 
va stabili ziua vizitei. 

Formularea listei de întrebări

Pentru vizită, echipa va elabora o listă de în-
trebări care urmează a fi  examinate pe parcursul 
şedinţei. De asemenea, experţii vor identifi ca mo-
mentele unde, în opinia lor, pot exista probleme po-
tenţiale. 

Lista de întrebări se va referi la:
Neclarităţile, erorile şi omisiunile din chestiona-1. 
rele îndeplinite,
Problemele potenţiale (pe componentele RAPC).2. 

Vizita de lucru: şedinţa 1 

Organizarea vizitei se efectuează cu informa-
rea şi implicarea directă (pentru coordonarea vi-
zitei) a persoanei responsabile din cadrul institu-
ţiei.

Vizita de lucru: verifi carea informaţiilor obţinute

În continuare, echipa de experţi va vizita nemij-
locit direcţiile şi secţiile instituţiei/autorităţii anali-
zate. 

Analiza calităţii îndeplinirii chestionarelor

Echipa de experţi este responsabilă de analiza 
corectitudinii şi calităţii îndeplinirii chestionaru-
lui. În cazul în care greşelile depistate poartă un 
caracter secundar şi, în opinia experţilor, nu afec-
tează substanţial calitatea imaginii generale a ac-
tivităţii 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 fi ecare instituţie/autorita-
te supusă analizei.

Verifi carea informaţiei obţinute

La întoarcere în sediu, echipa de experţi va dis-
cuta rezultatele vizitei şi va formula primele conclu-
zii. 

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 
implementării Reformei Administraţiei Publice 
centrale în Republica Moldova sunt refl ectate în 
Tabelul 16.

6 Ghidul privind elaborarea, implementarea şi evaluarea 
politicilor publice la nivel central, Secretariatul general al 
Guvernului, Unitatea de Politici Publice, Bucureşti, 2004. 
p.23.



 56 

ANEXA 1

Activităţi Metode şi tehnici Rezultate Actori implicaţi
Monitorizare Observaţia

Monitorizarea de presă, etc.
Rapoarte de monitorizare Echipele tehnice din cadrul 

ministerelor şi celorlalte in-
stituţii specializate implicate 
în implementare, monitori-
zare şi evaluare

Evaluare Studiul de caz
Interviul
Chestionarul
Analiza documentelor sociale
Analiza retrospectivă cost-be-
nefi ciu

Rapoarte de evaluare (in-
terpretări ale datelor, inter-
pretarea modului în care 
politica publică şi-a atins 
obiectivul, recomandări, 
propuneri)

Actori implicaţi
Specialişti din cadrul unor 
organizaţii din sectorul non-
profi t şi privat, organizaţii 
internaţionale

5.4 Sistemul de evaluare a componentelor Reformei APC în Republica Moldova 

5.5 Reorganizarea administraţiei publice centrale

A. Tabelul indicatorilor 

B. Descrierea indicatorilor 

5.5.1 Tabelul Indicatorilor de Performanţă 

Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

1. IP. Ponderea de-
ciziilor de reor-
ganizare care se 
bazează pe reco-
mandările anali-
zei funcţionale

Acte normative cu pri-
vire la reorganizarea 
APC, Raportul cu privire 
la Analiza funcţională

Metodele de colectare a informaţiei: analiza docu-
mentelor scrise.
Date primare: Numărul deciziilor de reorganizare şi 
numărul deciziilor care se bazează pe recomandările 
analizei funcţionale 
Date secundare: 
1) Se calculează ponderea în procente de decizii de 
reorganizare bazate pe recomandările AF, către nu-
mărul total de decizii de reorganizare din perioada 
octombrie 2009 – noiembrie 2010.
2) Se calculează ponderea recomandărilor AF care au 
fost implementate în perioada 2006-2008 şi în perioa-
da 2009-2010 către numărul total al recomandărilor.

Va demon-
stra cât de 
argumen-
tate au fost 
deciziile de 
reorgani-
zare.

2. IP. Percepţia func-
ţionarilor publici 
vizavi de acţiunile 
de reorganizare 
implementate în 
perioada octom-
brie 2009 – no-
iembrie 2010 

Datele chestionarului / 
Funcţionarii publici din 
Aparatul Guvernului / 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul 
Date primare: Numărul de funcţionari publici care 
consideră că deciziile de reorganizare au fost argu-
mentate, numărul total de funcţionari publici respon-
denţi.
Date secundare: Se calculează ponderea funcţiona-
rilor publici care consideră că reorganizările efectuate 
sunt argumentate către numărul total de funcţionari 
publici respondenţi. Se calculează ponderea percepţi-
ilor privind motivaţia acţiunilor de reorganizare.

Va demon-
stra care 
este atitudi-
nea funcţi-
onarilor pu-
blici vizavi 
de acţiunile 
de reorgani-
zare

3 IP. Percepţia 
funcţionarilor pu-
blici vizavi de re-
alizarea acţiunilor 
de reorganizare 
din PDI-uri

Rezultatele analizei 
chestionarelor şi a 
documentelor scrise 
PDI-urile / Funcţiona-
rii publici din Aparatul 
Guvernului / DAMEP /
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionarul, 
analiza documentelor scrise, interviul
Date primare: Numărul de funcţionari publici care 
consideră că acţiunile de reorganizare incluse în PDI 
au fost implementate, numărul total de funcţionari 
publici respondenţi 
Date secundare: 
Se calculează ponderea respondenţilor care consideră 
că acţiunile de reorganizare incluse în PDI-uri au fost 
realizate. 

Va demon-
stra con-
tinuitatea 
procesului 
de reorga-
nizare prin 
PDI-uri
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Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

4. IP. Percepţia 
funcţionarilor 
publici vizavi de 
necesitatea unor 
acţiuni de reorga-
nizare 

Datele chestionarului / 
Funcţionarii publici din 
Aparatul Guvernului / 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionarul
Date primare: Numărul de funcţionari publici care 
consideră că sunt necesare acţiuni de reorganizare, 
numărul total de funcţionari publici respondenţi 
Date secundare: Se calculează ponderea funcţionari-
lor publici care consideră că sunt necesare acţiuni de 
reorganizare către numărul total de funcţionari pu-
blici respondenţi

Va demon-
stra care 
este atitudi-
nea funcţi-
onarilor pu-
blici vizavi 
de necesita-
tea unor ac-
ţiuni de re-
organizare

5. IP. Ponderea acti-
vităţilor de elabo-
rare şi coordona-
re a politicilor în 
numărul total de 
activităţi realizate 
de funcţionarii pu-
blici din organele 
centrale de specia-
litate ale adminis-
traţiei publice

Datele chestionarului / 
Funcţionarii publici din 
Aparatul Guvernului / 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionarul
Date primare: Ponderea estimativă a timpului folosit 
pentru diferite activităţi. 
Date secundare: Se analizează ponderea timpului 
folosit pentru activităţi de elaborare şi coordonare a 
politicilor de către funcţionarii publici din DAMEP-uri 
în comparaţie cu celelalte direcţii din organele centra-
le de specialitate ale administraţiei publice.

Nivelul de 
focusare pe 
elaborarea 
şi coordona-
rea  politi-
cilor

5.5.2 Descrierea Indicatorilor 

Pentru evaluarea efi cienţei acţiunilor de reorga-
nizare a administraţiei publice centrale realizate în 
perioada octombrie 2009 – noiembrie 2010 și pen-
tru soluţionarea problemelor identifi cate în 2005 vor 
fi  examinate priorităţile Guvernului din această pe-
rioadă în raport cu perioada precedentă, care a fost 
baza de argumentare a acestor acţiuni, în ce măsură 
acţiunile din această perioadă au contribuit la solu-
ţionarea problemelor identifi cate anterior.

Evaluarea se va baza pe indicatorii de rezultat, 
care vor demonstra efi cienţa realizării reformei ad-
ministraţiei publice centrale, calitatea deciziilor luate, 
impactul deciziilor luate asupra activităţii autorităţi-
lor administraţiei publice centrale, cât şi identifi ca-
rea obstacolelor de bază în realizarea reformei APC. 
Evaluarea se va baza pe analiza actelor normative 
aprobate în această perioadă ce se referă la deciziile 
de reorganizare instituţională sau funcţională.

În vederea evaluării şi analizei aspectelor men-
ţionate mai sus, vor fi  utilizaţi următorii indicatori 
de rezultat:

IP1. Ponderea deciziilor de reorganizare a APC 
care se bazează pe recomandările analizei funcţionale

Indicatorul va demonstra pe cât de argumentate 
au fost deciziile de reorganizare aprobate. 

P2. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de acţi-
unile de reorganizare implementate în perioada octom-
brie 2009 – noiembrie 2010 

Indicatorul va demonstra care este atitudinea 
funcţionarilor publici vizavi de acţiunile de reorga-
nizare şi argumentarea acestora. 

IP3. Percepţia funcţionarilor publici vizavi de rea-
lizarea acţiunilor de reorganizare din PDI-uri 

Indicatorul va demonstra în ce măsură Planuri-
le de dezvoltare instituţională au asigurat durabilita-
tea procesului de optimizare instituţională şi funcţi-
onală a administraţiei publice centrale, sau acestea 
au inclus prea puţine şi neînsemnate acţiuni de re-
organizare.

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 şi necesita-
tea unor alte acţiuni de reorganizare. 

IP5. 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 identifi ca ponderea ac-
tivităţilor de elaborare şi coordonare a politicilor în 
numărul total de activităţi. 

5.5.3 Argumentarea Indicatorilor

Reorganizarea administraţiei publice centra-
le este componentul primordial al reformei admi-
nistraţiei publice centrale, de succesul realizării 
căruia depind toate celelalte componente ale re-
formei ce ţin de procesul decizional, managemen-
tul resurselor umane, cât şi managementul finan-
ţelor publice.
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Analiza sistemului din 2005 al administraţi-
ei publice centrale a demonstrat existenţa unor de-
fi cienţe ce reduceau din funcţionalitatea acestuia şi 
anume: 

atrib• uirea arbitrară a unor funcţii administraţiei 
publice centrale; 
dublarea unor funcţii în cadrul AAPC; • 
exercitarea unor funcţii improprii organului • 
central de specialitate;
preocuparea AAPC într-o mai mare măsură pe • 
executarea chestiunilor ad-hoc decât pe elabo-
rarea politicilor; 
exercitarea de către AAPC a responsabilităţi-• 
lor de elaborare a politicilor concomitent cu 
responsabilităţi de realizare a acestora, ceea 
ce, deseori, provoca unele conflicte de intere-
se; 
absenţa în structura Executivului central a unui • 
organ care s-ar ocupa de administraţia 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 imperfect; la moment nu exista o • 
defi nire clară a tipurilor de autorităţi ale admi-
nistraţiei publice centrale, a modului lor de for-
mare, a responsabilităţilor respective şi a rapor-
turilor juridice dintre acestea. 
În vederea eliminării defi cienţilor existente în 

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

Obiective:
Optimizarea instituţională şi funcţională a Exe-a) 
cutivului central;
Delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor b) 
de cele de implementare a acestora, inclusiv prin 
transmiterea funcţiilor executorii structurilor 
subordonate ministerelor;
Focusarea organelor centrale de specialitate ale c) 
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 o 
dată cu modifi carea cadrului legislativ în dome-
niul 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 plani-
fi care 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-teritoriale.
Analiza rezultatelor acţiunilor întreprinse în ca-

drul reformei APC în scopul optimizării instituţio-
nale şi funcţionale a Executivului Central în peri-
oada 2006-2008 a permis formularea următoarelor 
concluzii şi recomandări:

a) Cu privire la realizarea obiectivului „Opti-
mizarea instituţională şi funcţională a Executivului 
central”:

În perioada 2006-2008 Guvernul a efec-• 
tuat o reorganizare profundă care a inclus 
multiple acţiuni de modifi care a structurii 
executivului şi de reorganizare a organe-
lor centrale de specialitate (cu modifi carea 
mandatului, structurii, efectivului-limită de 
personal, racordarea funcţiilor şi structuri-
lor la obiectivele principalelor documente 
strategice).
În scopul implementării obiectivului de op-• 
timizare instituţională şi funcţională a Exe-
cutivului central, Guvernul a iniţiat un pro-
ces complex, în structura logică al căruia 
elementul-cheie a fost Analiza funcţională. 
Rezultatele AF urmau să servească ca sur-
să de referinţă pentru majoritatea acţiuni-
lor de reorganizare pe întreaga perioadă de 
implementare a SRAPC.
Consecutivitatea acţiunilor din procesul • 
de reorganizare a fost afectată de lipsa de-
ciziilor Guvernului privind aplicarea re-
comandărilor analizei funcţionale şi cre-
area unui mecanism respectiv. Acest fapt 
a compromis rezultatele Analizei funcţi-
onale şi a afectat mai multe dintre deci-
ziile ulterioare care vizau optimizarea in-
stituţională şi funcţională a Executivului 
central.
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Deciziile de reorganizare şi optimizare • 
funcţională realizate în perioada 2006-2008, 
ca şi deciziile de optimizare a personalului 
adoptate în aceeaşi perioadă, au avut, în ge-
neral, o legătură minimă cu recomandările 
analizei funcţionale şi, în mare parte, au fost 
determinate de obiective politice arbitrare.
Implementarea selectivă şi arbitrară a reco-• 
mandărilor analizei funcţionale, concomi-
tent cu implementarea unor acţiuni de re-
organizare fundamentate pe considerente 
de ordin politic, au creat o situaţie nouă în 
ceea ce priveşte dublarea funcţiilor şi atri-
buirea unor funcţii improprii, care necesită 
repetarea unui exerciţiu de analiză funcţi-
onală.

Recomandări:
Continuarea acţiunilor de optimizare instituţio-• 
nală şi funcţională a Executivului central menite 
să contribuie la atingerea scopului de „redefi nire 
a funcţiilor şi structurii administraţiei centrale, 
abordându-le sistemic, în baza criteriilor com-
plementarităţii reciproce şi efi cienţei organiza-
torice” 
Respectarea cadrului logic de implementare a • 
reformei APC în scopul asigurării rezultatelor 
scontate şi soluţionării problemelor identifi cate.
Consolidarea capacităţii Guvernului de planifi -• 
care şi coordonare a procesului de reformă, de 
asigurare a continuităţii îndeplinirii angajamen-
telor asumate pe termen lung.

b) Cu privire la realizarea obiectivului „Delimi-
tarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de 
implementare a acestora”:

Plasarea tuturor organelor de realizare a • 
politicilor şi de prestare a serviciilor în sub-
ordinea ministerelor nu a fost realizată, în 
mare parte din lipsa cadrului legal cu pri-
vire la organizarea şi funcţionarea adminis-
traţiei publice centrale, care nu a fost apro-
bat până în prezent. Lipsa cadrului legal 
respectiv duce la o abordare neuniformă şi, 
respectiv, la existenţa unor situaţii de dubla-
re/suprapunere a funcţiilor, confl ict de in-
terese, etc.
În sistemul actual al administraţiei pu-• 
blice persistă încă situaţii în care une-
le autorităţi ale APC exercită atât funcţii 
de elaborare a politicilor sectoriale, cât 
şi de implementare (executare) a aces-
tora, de reglementare sau prestare a ser-

viciilor, ceea ce contravine principiilor 
de bună guvernare aplicabile în statele-
membre ale Uniunii Europene. La fel se 
întâlnesc cazuri când ministerele au în 
subordine instituţii, neavând în aparatul 
central subdiviziuni ce ar elabora politi-
cile în domeniu. Totodată, unele instituţii 
publice efectuează şi activităţi comerciale. 
Toate aceste situaţii creează impedimente 
serioase în funcţionalitatea administraţi-
ei publice centrale, influențând eficienţa, 
eficacitatea, imparţialitatea, predictibi-
litatea, transparenţa şi responsabilitatea 
acesteia.
Acţiunile de delimitare a funcţiilor între-• 
prinse pe parcursul anilor 2006-2009 nu 
au soluţionat problema de bază a cumulă-
rii funcţiilor de elaborare a politicilor cu 
cele de implementare/reglementare/pre-
stare a serviciilor în cadrul uneia şi acele-
iaşi autorităţi, datorându-se, în mare parte, 
lipsei unei abordări unice, clare şi sistemi-
ce, fără de care eliminarea tuturor cazu-
rilor 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, fi e de reglementare sau de 
prestare a serviciilor şi ar atribui funcţiile de ela-
borare a politicilor doar ministerelor, iar restul 
autorităţilor administrative centrale să fi e plasa-
te în subordinea acestora.
Modifi carea tuturor regulamentelor de organi-• 
zare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei 
publice centrale, ca urmare a adoptării Legii cu 
privire la administraţia publică centrală.

c) Cu privire la realizarea obiectivului de „Focu-
sare a organelor centrale de specialitate ale adminis-
traţiei publice asupra elaborării şi coordonării stra-
tegice a politicilor sectoriale”

Obiectivul „Focusarea organelor centra-• 
le 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, monitorizare şi evaluare a poli-
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ticilor în 14 ministere şi 3 autorităţi publice 
centrale, Direcţia de analiză a coordonării 
politicilor în cadrul Aparatului Guvernu-
lui. Treptat, funcţionarii publici din cadrul 
APC sunt mai mult antrenaţi în procesul 
de elaborare a politicilor. Totodată, în pofi -
da faptului că au fost create unităţile, cadrul 
metodologic încă nu a fost defi nitivat. Pro-
blema 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.
Lipsa cadrului metodologic şi de reglemen-• 
tare duce la apariţia unor discrepanţe între 
solicitările faţă de DAMEP-uri şi activităţile 
reale ale acestora. Confundarea noţiunilor 
de „politici” şi de „elaborare a proiectelor le-
gislative” afectează semnifi cativ procesul de 
elaborare a unor politici realiste şi, respec-
tiv, implementarea acestora.
Modifi cările frecvente în structura orga-• 
nelor de stat şi cadrul de reglementare, şi 
sistemul de coordonare slab dezvoltat nu 
asigură o continuitate în elaborarea şi pro-
movarea politicilor publice în domeniu şi 
pune în pericol atingerea scopurilor stabi-
lite în documentele strategice (Obiectivele 
Mileniului, Strategia Națională de Dezvol-
tare, Planul de acțiuni UE-Moldova).

Recomandări:
Consolidarea capacităţilor de elaborare şi im-• 
plementare a politicilor. Reforma administraţiei 
publice centrale este destul de sensibilă, din ca-
uză implicării persoanelor publice de rang înalt. 
Pentru a evita discordanţele posibile sunt im-
portante următoarele direcţii de activitate:

fortifi carea unităţii de analiză a coordonării a. 
politicilor în cadrul Cancelariei de Stat şi a 
DAMEP-urilor în ministere;
perfecţionarea coordonării inter-ministeri-b. 
ale;
susţinerea tinerilor specialişti, precum şi c. 
a specialiştilor din generaţiile mai în vâr-
stă;
instruirea continuă a persoanelor de răs-d. 
pundere din cadrul ministerelor, prin im-
plicarea sectorului academic şi a donato-
rilor.

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 benefi ce pentru persoanele 
cointeresate. O importanţă deosebită în promo-
varea reformei reprezintă componenta de co-
municare, care asigură monitorizarea acestor 
procese de către societate.
Formarea scopurilor reale şi a aşteptărilor • 
pragmatice. Administraţia publică refl ectă so-
cietatea în care este integrată, deşi salariile mici 
şi lipsa de respect în societate provoacă în rân-
durile funcţionarilor o nemulţumire mai mare 
decât în restul societăţii. Astfel, reforma admi-
nistraţiei publice trebuie să fi e percepută ca un 
proces socio-economic, unde timpul este mă-
surat în generaţii, dar nu în ani de implemen-
tare a reformei. Tipologia schimbărilor relevă 
preponderent aspecte culturale şi economice, 
care presupun o perioadă mai îndelungată de 
tranziţie.

Priorităţile reformei APC în anul 2009 au fost 
focusate pe patru obiective:

Delimitarea în autorităţile publice centrale a 1. 
funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de 
executare a acestora;
Perfecţionarea procesului decizional, consoli-2. 
darea funcţiilor de analiză, monitorizare şi eva-
luare a politicilor şi optimizarea procesului de 
raportare;
Constituirea corpului de funcţionari publici 3. 
profesionişti şi motivaţi;
Modernizarea serviciilor publice.4. 

Prioritățile reformei APC în anul 2010 au fost 
focusate pe șapte obiective:

Restructurarea administrației publice centrale 1. 
în vederea creării unui cadru instituțional efi -
cient, funcțional si durabil, dedicat supremației 
legii si acordării unor servicii publice calitative 
populației;
Asigurarea unui proces decizional transparent, 2. 
echitabil, efi cace si efi cient;
Modernizarea serviciilor publice prin reducerea 3. 
birocrației, efi cientizarea si îmbunătățirea cali-
tăţii serviciilor cu impact pozitiv maxim asupra 
cetățenilor;
Asigurarea accesului extins al societăţii la 4. 
informație statistică relevantă, calitativă, com-
parabilă la nivel internațional, în special euro-
pean;
Optimizarea managementului funcției publice;5. 
Optimizarea managementului funcționarilor 6. 
publici;
Sporirea competentei profesionale a personalu-7. 
lui din autoritățile publice.
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5.6 Procesul decizional
A. Tabelul indicatorilor 

B. Descrierea indicatorilor

5.6.1 Tabelul Indicatorilor de Performanţă

Nr. Indicator
Sursa 
de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

1. IP. Ponderea do-
cumentelor de 
politici ale AAPC 
elaborate cu con-
sultarea factorilor 
interesaţi 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
nari publici din 
Aparatul Guver-
nului / DAMEP 
din cadrul AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, chestiona-
rul,  analiza documentelor politice, actelor normative şi le-
gislative
Date primare: Numărul de documente de politici ale AAPC 
în total şi numărul de documente de politici elaborate cu 
consultarea factorilor interesaţi. 
Date secundare: 
1) Fiecare AAPC calculează ponderea în procente (IPn) de 
documente de politici elaborate cu consultarea factorilor 
interesaţi în total documente de politici ca raportul numă-
rului de documente elaborate cu consultarea factorilor inte-
resaţi (NDCn) către numărul total de documente de politici 
(NDTn): 
IPn=NDCn/NDTn*100.
2) Fiecare AAPC calculează

% documentelor de politici elaborate de AAPC care nu in-• 
clud evaluarea situaţiei curente din sector (PAsn);
% documentelor de politici noi care nu includ evaluarea • 
impactului fi nanciar (PBn);
% documentelor de politici elaborate de AAPC fără con-• 
sultarea factorilor interesaţi / de decizie externi (PSn).

Formula aplicată de Grupul de lucru la calcularea IP din ca-
drul AAPC: IPn=NDRn/TNDn*100- PAsn-PBn-PSn

Calitatea 
documen-
telor de po-
litici 

2. IP. Gradul de asi-
gurare a funcţio-
narilor publici cu 
material metodo-
logic şi instructiv 
privind procesul 
decizional
IP. Aprecierea de 
către funcţionarii 
publici a aplicabi-
lităţii materialelor 
metodologice şi 
instructive privind 
procesul decizi-
onal

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
nari publici din 
AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, chestionarul
Date primare: Numărul total de angajaţi care consideră ac-
ces sufi cient şi utilitate sufi cientă a materialului metodolo-
gic şi instructiv privind procesul decizional
Date secundare: Grupul de lucru calculează perceperea 
gradului de acces a funcţionarilor publici la materialele me-
todologice şi instructive privind procesul decizional prin 
sumarea numărului angajaţilor care îl consideră sufi cient 
sau satisfăcător (N1) şi celor care le consideră ne satisfă-
cător (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. 
Date secundare: Grupul de lucru calculează perceperea 
gradului de aplicabilitate a materialului metodologic şi in-
structiv privind procesul decizional prin sumarea număru-
lui angajaţilor care îl consideră sufi cient(N1) şi celor care le 
consideră satisfăcător(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 
de utilizare 
a tehnologi-
ilor informa-
ţionale

3. IP. Ponderea an-
gajaţilor care au 
urmat cursuri de 
instruire privind 
planifi carea stra-
tegică, numărul 
şi durata acestor 
cursuri 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor şi rapoar-
telor/ Funcţio-
narii din Apara-
tul Guvernului
DAMEP / Servi-
ciul Personal din 
cadrul AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, chestionarul, 
analiza rapoartelor cu privire la mersul reformei APC.
Date primare: Numărul total de angajaţi ai AAPC şi numă-
rul angajaţilor care au urmat cursuri de instruire privind 
planifi carea strategică, în funcţie de numărul şi durata cur-
surilor 
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea an-
gajaţilor care au urmat cursuri de instruire privind planifi -
carea strategică (N1) în numărul total de angajaţi în cadrul 
AAPC (N): 
IR (%) = N1/N*100.

Capacitatea 
AAPC de 
a planifi ca 
strategic şi 
de a elabora 
documente 
de politici 
calitative
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Nr. Indicator
Sursa 
de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

4. IP. Gradul de co-
ordonare a docu-
mentelor de poli-
tici cu DAMEP 

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, chestionarul
Date primare: Răspuns „Da / Nu” la întrebarea „Documen-
tele 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 
documen-
telor de po-
litici

5. IP. Ponderea func-
ţionarilor publici 
care consideră sis-
temul de raportare 
simplifi cat

Datele interviu-
rilor, chestiona-
relor / Funcţio-
narii din AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: interviul, chestionarul.
Date primare: Răspuns „Da / Nu” la întrebarea „Sistemul de 
raportare utilizat în prezent este simplifi cat în raport cu cel 
aplicat până la implementarea RAPC?”.
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea (IP) 
în procente de răspunsuri „Da” pe AAPC. IP (%) = N1/N*100.

Optimizarea 
procesului 
decizional 

6. IP. Ponderea lo-
curilor de muncă 
computerizate din 
cadrul AAPC 

Datele chestio-
narelor / Funcţi-
onarii din AAPC
Serviciul Per-
sonal

Metodele de colectare a informaţiei: chestionare
Date primare: Numărul total de locuri de muncă din cadrul 
AAPC şi numărul locurilor de muncă computerizate.
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea lo-
curilor de muncă care sunt computerizate (N1) în numărul 
total de locuri de muncă (N):  IP (%) = N1/N*100

Capacitatea 
de utilizare 
a tehnologi-
ilor informa-
ţionale

7. IP. Ponderea lo-
curilor de muncă 
computerizate cu 
acces deplin la In-
ternet din cadrul 
AAPC 

Datele chestio-
narelor / Funcţi-
onarii din AAPC

Metodele de colectare a informaţiei: chestionare.
Date primare: Numărul total de locuri de muncă compute-
rizate din cadrul AAPC şi numărul locurilor de muncă com-
puterizate cu acces deplin la Internet.
Date secundare: Grupul de lucru calculează ponderea 
locurilor de muncă care sunt computerizate cu acces de-
plin la Internet (N1) în numărul total de locuri de muncă 
computerizate(N): 
IP (%) = N1/N*100

Capacitatea 
de utilizare 
a tehnologi-
ilor informa-
ţionale

5.6.2 Descrierea Indicatorilor 

IP1. Ponderea documentelor de politici ale AAPC 
elaborate cu consultarea factorilor interesaţi

În scopul perfecţionării procesului decizional 
şi îmbunătăţirii calităţii documentelor de politici, 
asigurării transparenţei şi procesului participativ la 
elaborarea documentelor cu conţinut strategic, Gu-
vernul a aprobat regulile de elaborare şi cerinţele 
unifi cate faţă de documentele de politici. Indicato-
rii de performanţă utilizaţi de Aparatul Guvernului 
pentru monitorizarea şi evaluarea RAPC sunt strict 
cantitativi şi trebuie să fi e consolidaţi prin măsura-
rea calităţii. 

Prin utilizarea chestionarului/interviului cu 
funcţionarii publici responsabili pentru analiza do-
cumentelor de politici sectoriale, Grupul de experţi 
va identifi ca 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 evalua-
rea calităţii procesului.

IP2a. Asigurarea funcţionarilor publici cu ma-
terial metodologic şi instructiv privind procesul de-
cizional

IP2b. Aprecierea de către funcţionarii publici a 
aplicabilităţii materialelor metodologice şi instructive 
privind procesul decizional 

Indicatorii refl ectă activitatea unităţii de analiză 
şi coordonare a politicilor din cadrul Aparatului Gu-
vernului în perioadă incipientă. Lipsa de documente 
metodice creează impedimente serioase în funcţio-
narea sistemului. Rolul unităţii constă în organizarea 
pregătirii ghidurilor, manualelor, instrucţiunilor.

IP3. Ponderea angajaţilor care au urmat cursuri 
de instruire privind planifi carea strategică, numărul şi 
durata acestor cursuri 

Unul din obiectivele RAPC este creşterea capa-
cităţii funcţionarilor publici în domeniul planifi cării 
strategice şi pregătirii propunerilor pentru a fi  înainta-
te Guvernului spre examinare. Insufi cienţa personalu-
lui califi cat în ministere la capitolul analiza politicilor 
şi planifi care 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 do-
meniul analizei, monitorizării şi evaluării politicilor. 
Misiunea acestor subdiviziuni este de a contribui la 
sporirea calităţii documentelor de politici elaborate 
de AAPC prin asigurarea coordonării proiectelor de 
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documente de politici cu priorităţile deja stabilite la 
nivel naţional, cu procesul bugetar, prin evaluarea im-
pactului politicilor elaborate şi identifi carea rezultate-
lor scontate. Deoarece acest mecanism este unul nou 
pentru activitatea AAPC din Moldova, şi prezintă im-
plicaţii directe asupra calităţii documentelor de poli-
tici elaborate de AAPC, sporirea capacităţii funcţio-
narilor publici a devenit o sarcină a Guvernului, care 
s-a realizat inclusiv prin intermediul cursurilor de in-
struire axate pe tematici specifi ce. 

Astfel, evaluarea ponderii angajaţilor care au ur-
mat cursuri de instruire privind planifi carea strategi-
că va permite identifi carea capacităţii AAPC privind 
planifi carea strategică, calitatea resurselor umane, 
precum şi determinarea impactului DAMEP asupra 
efi cienţei activităţii AAPC şi asupra documentelor 
de politici elaborate de autoritate.

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 efi cienţei activităţii AAPC, în general, şi asupra 
calităţii documentelor de politici elaborate de auto-
ritate, în special. Acest lucru va fi  posibil prin evalu-
area gradului de cooperare a DAMEP cu celelalte di-
recţii/secţii din cadrul AAPC implicate în procesul 
de elaborare şi implementare a politicilor sectoriale, 
precum şi prin aplicarea chestionarului şi interviului 
ca metode de colectare a datelor.

IP5. Ponderea funcţionarilor publici care conside-
ră sistemului de raportare simplifi cat

Strategia de reformă a administraţiei publice 
centrale în Republica Moldova a identifi cat 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 considerare acţiunile Gu-
vernului întreprinse în perioada 2006-2008 privind 
simplifi carea sistemului de raportare prezintă im-
portanţă a evalua rezultatele obţinute de AAPC, pre-
cum şi percepţia personală a funcţionarilor publici 
privind gradul de aplicabilitate şi utilitate a sistemu-
lui utilizat în prezent.

IP6. Ponderea locurilor de muncă computerizate 
din cadrul AAPC 

Indicatorul va refl ecta numărul şi ponderea lo-
curilor de muncă computerizate din cadrul AAPC 

IP7. Ponderea locurilor de muncă computerizate 
cu acces deplin la Internet din cadrul AAPC 

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 de reformă a adminis-
traţiei publice centrale în Republica Moldova. Op-
timizarea procesului decizional implică dezvoltarea 
capacităţii informaţionale a AAPC. Evaluarea uti-
lizării sistemului informaţional unic de evidenţă şi 
circulaţie a documentelor între autorităţile adminis-
traţiei publice centrale, a dotării funcţionarilor pu-
blici cu calculatoare cu acces la reţeaua Internet pre-
zintă o importanţă deosebită pentru identifi carea:

gradului de realizare a obiectivelor RAPC;• 
accesului public la informaţia privind serviciile • 
prestate de AAPC;  
percepţiei personale a funcţionarilor publici • 
privind simplifi carea procesului de schimb de 
informaţie (intern/extern), evidenţă şi procesa-
re a datelor. 

5.7 Managementul resurselor umane
A. Tabelul indicatorilor 

B. Descrierea indicatorilor

5.7.1 Tabelul Indicatorilor de Performanţă

Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note /
Comentarii

1. IP. Calitatea 
documente-
lor de politici 
în vigoare ce 
reglementea-
ză domeniul 
MRU

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării  func-
ţionarilor din cadrul 
DRU a APC.
Documentele de poli-
tici în vigoare. Actele 
normative elaborate. 

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, in-
terviul, analiza documentelor. 
Date primare: Numărul total de respondenţi , care 
apreciază ca fi ind calitative documentele de politici in 
vigoare ce reglementează domeniul MRU.
Date secundare: Evaluarea calităţii  documentelor de 
politici în domeniul MRU elaborate de către DPC şi uti-
lizate de către DRU din cadrul APC.

Va demonstra 
efi cacitatea ac-
tivităţii DPC în 
procesul de op-
timizare a func-
ţiei publice 
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Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note /
Comentarii

2. IP. Nivelul de 
participare 
a Serviciului 
Resurselor 
umane din 
cadrul AAPC 
in procesul de 
modernizare 
a serviciului 
public

Informaţia acumulată 
în rezultatul chesti-
onării şi intervievării 
funcţionarilor publici. 
Actele normative ela-
borate.

Metode de colectare a informaţiei: chestionar, inter-
viul, analiza rapoartelor analitice

Date primare: rapoarte analitice cu privire la organi-
zarea serviciului Resurse umane din cadrul APC în care 
se identifi că problema implicării insufi ciente a DRU în 
elaborarea si promovarea noilor proceduri de manage-
ment 

Date secundare: opinia şi viziunea funcţionarilor din 
cadrul DRU cu privire la implicarea şi integrarea servi-
ciului în planul strategic general al APC. 

Va arăta cât de 
activ este impli-
cat personalul 
din cadrul  DRU 
în elaborarea 
şi coordonarea 
documente-
lor de politici a 
APC  

3. IP. Nivelul de 
satisfacţie a 
funcţionari-
lor publici de 
activitatea pe 
care o desfă-
şoară 

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării func-
ţionarilor.
Rapoartele analitice 
,care refl ectă stabilita-
tea cadrelor şi fl uxul 
de angajaţi în cadrul 
APC.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, in-
terviul, analiza rapoartelor analitice 

Date primare: rapoarte analitice cu privire la stabilita-
tea cadrelor şi fl uxul de angajaţi în cadrul APC 

Date secundare: Rezultatele evaluării  nivelului  de 
satisfacţie a funcţionarilor cu activitatea pe care o des-
făşoară. datele obţinute vor fi  comparate cu alte studii 
existente pentru a determina evoluţia progresului. 

Va furniza infor-
maţie cu privire 
la stabilitatea 
cadrelor şi fl u-
xul de angajaţi 
în cadrul APC 

4. IP. Ponderea 
funcţionarilor 
publici anga-
jaţi prin com-
petiţie des-
chisă 

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării func-
ţionarilor publici.
Rapoartele analitice 
care refl ectă procesul 
de angajare a funcţio-
narilor publici.

Metode de colectare a informaţiei: chestionar, inter-
viul, analiza rapoartelor analitice 

Date primare: Numărul de funcţionari publici angajaţi 
prin competiţie deschisă, numărul de persoane anga-
jate fără concurs şi numărul de persoane recrutate prin 
numire.

Date secundare: 1) Fiecare AAPC calculează procentul 
de funcţionari publici angajaţi prin competiţie deschisă: 

IR5n (%) = NACn/NATn*100, 
Unde: IP5n – procentul de funcţionari publici angajaţi 
prin concurs deschis în AAPC „n”, NACn – numărul to-
tal de funcţionari publici angajaţi prin concurs deschis, 
NATn – numărul total de angajaţi în AAPC cu numărul 
de ordine „n”- numărul de ordine al AAPC. 
2) Se va calcula numărul total de funcţionari publici, in-
clusiv angajaţi prin competiţie deschisă; procentul de 
funcţionari publici angajaţi prin competiţie deschisă în 
perioada de raportare: 

IR5  (%) = ΣNACn/ΣNATn*100, 
Unde: IP5 – procentul de angajaţi publici angajaţi prin 
concurs deschis în APC; NAC – numărul total de func-
ţionari publici angajaţi prin concurs deschis în AAPC, 
NAT – numărul total de angajaţi pe AAPC.

Va arăta gra-
dul de utilizare 
a concursului 
public pentru 
suplinirea func-
ţiilor vacante, 

5. IP. Relevanţa 
instruirilor or-
ganizate pen-
tru funcţiona-
rii publici 

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării func-
ţionarilor publici.
Programele analitice.
Planurile de instruire.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, in-
terviul, analiza programelor şi planurilor de instruire 

Date primare: tematica instruirilor propuse actual-
mente de către AAPC 

Date secundare: opinia funcţionarilor publici cu privi-
re la tematica propusă de AAPC şi relevanţa activităţii 
lor în cadrul APC  

Se va evalua re-
levanţa subiec-
telor propuse 
şi se va identifi -
ca necesităţile 
reale 

6. IP. Calitatea 
organizării 
sistemului de 
instruire con-
tinuă a func-
ţionarilor pu-
blici

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării func-
ţionarilor publici.
Programele analitice.
Planurile de instruire.

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, in-
terviul, analiza programelor şi planurilor de instruire 

Date primare: Ponderea funcţionarilor care au benefi -
ciat de instruiri din numărul  total de funcţionari, cate-
goriile de funcţionari care au benefi ciat de instruire 

Date secundare: Numărul funcţionarilor care au avut 
posibilitatea să aleagă subiectul instruirii şi perioada 
pentru instruire  

Vă arăta nive-
lul de organi-
zare a sistemu-
lui de instru-
ire continuă, 
planificarea 
instruirilor, 
caracterul per-
fecţionărilor 
organizate
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Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note /
Comentarii

7. IP. Ponderea 
şi gradul de 
implicare a 
membrilor 
societăţii ci-
vile în instrui-
rea funcţiona-
rilor publici

Informaţia acumulată 
din intervievarea func-
ţionarilor publici.
Rapoartele analitice 
care refl ectă organi-
zarea şi realizarea  in-
struirii.
Planurile de instruire.

Metode de colectare a informaţiei: interviul, analiza 
rapoartelor analitice 
Date primare: Gradul de implicare a societăţii civile în 
instruirea funcţionarilor publici
Date secundare: opinia funcţionarilor publici cu privi-
re la calitatea informaţiei, oferită de membrii societăţii 
civile

Va furniza infor-
maţie despre 
gradul de impli-
care a societăţii 
civile în instrui-
rea funcţionari-
lor publici

8. IP. Nivelul de 
funcţionare 
a sistemului 
de evaluare a 
performanţe-
lor funcţiona-
rilor publici şi 
a sistemului 
de motivare 
(fi nanciară şi 
non-fi nanci-
ară) 

Informaţia acumulată 
în rezultatul chestionă-
rii şi intervievării func-
ţionarilor publici.
Rapoartele analitice 
care refl ectă sistemului 
de evaluare a perfor-
manţelor funcţionari-
lor publici şi a sistemu-
lui de motivare (fi nan-
ciară şi non-fi nanciară).

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, in-
terviul, analiza documentaţiei  
Date primare: rapoarte analitice cu privire la funcţio-
narea sistemului de evaluare a performanţelor funcţio-
narilor publici şi a sistemului de motivare 
Date secundare: nivelul de motivare a funcţionarilor 
publici şi prezenţa posibilităţii de avansare profesiona-
lă în cadrul APC. 

Va furniza in-
formaţie des-
pre posibilită-
ţile reduse a 
funcţionarilor 
de a face cari-
eră, inefi cienţa 
sistemului de 
evaluare a acti-
vităţii funcţio-
narilor în bază 
de merit, 

5.7.2 Descrierea Indicatorilor 

Managementul resurselor umane este o parte 
componentă importantă a reformei administraţiei 
publice centrale. Deşi în procesul de implementare 
a Strategiei au fost deja realizate un şir de activităţi 
pentru optimizarea Serviciului resurselor umane, to-
tuşi, au s-au înregistrat unele defi cienţe în realizarea 
obiectivelor propuse iniţial.

Analiza sistemului al administraţiei publice cen-
trale din 2005 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 umane: 

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;
Până în prezent nu a fost elaborat şi aprobat sis-• 
temul informaţional de gestionare a resurselor 
umane. 
Obiectivele principale a Strategiei de Reforme APC 

în domeniul 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 (fi nancia-• 
ră şi non-fi nanciară) a funcţionarilor publici.
În contextul analizei actuale au fost identifi caţi 

următorii Indicatori de Performanţă

IP1. Calitatea documentelor de politici în vigoa-
re ce reglementează domeniul MRU, elaborate de către 
Direcţia Politică de Cadre (DPC) din cadrul Aparatul 
Guvernului, din momentul creării acesteia şi gradul de 
aplicabilitate a lor 

Pentru realizarea obiectivelor strategiei APC, 
structura la nivel central creată pentru optimizarea 
serviciului public are responsabilităţi de elaborare 
şi promovare a politicilor şi strategiilor în domeniul 
managementului resurselor umane, de elaborare a 
regulamentelor  şi îndrumatelor privind practicile 
de personal. Se preconizează o analiză a documen-
telor elaborate de către Direcţia Politică de Cadre 
(numărul lor cantitativ) din cadrul Aparatului Gu-
vernului din momentul creării şi, prin urmare, se va 
demonstra efi cacitatea activităţii DPC în procesul de 
optimizare a funcţiei publice.

IP2. Nivelul de participare a Serviciului Resurselor 
umane din cadrul AAPC in procesul de modernizare a 
serviciului public prin prisma evaluării gradului de in-
tegrare a funcţiilor de gestionare a resurselor umane 
în modernizarea  instituţiilor, precum şi cît de activ 
este implicat personalul din cadrul DRU în elaborarea 
şi coordonarea documentelor relevante. De asemenea 
va elucida gradul de credibilitate a funcţionarilor pen-
tru actualul sistem.
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IP3. Nivelul de satisfacţie a funcţionarilor publici 
pentru activitatea pe care o desfăşoară

Va analiza nivelul de satisfacţie a funcţionarilor 
publici pentru activitatea lor, climatul general din 
colectiv, va furniza informaţie cu privire la stabilita-
tea cadrelor şi fl uxul de angajaţi în cadrul APC.

IP4. Ponderea funcţionarilor publici angajaţi prin 
concurs în anii 2009-2010

Va arăta gradul de utilizare a concursului pu-
blic pentru suplinirea funcţiilor vacante, numărul 
de funcţionari publici angajaţi prin concurs, numă-
rul de persoane angajate fără concurs şi numărul  de 
persoane recrutate prin numire. Datele vor fi  compa-
rate cu cele din 2009.

IP5. 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 identifi ca necesităţile reale.

IP6. Calitatea organizării sistemului de instruire 
continuă a funcţionarilor publici

Vă arăta nivelul de organizare a sistemului de 
instruire continuă, planifi carea instruirilor, caracte-
rul perfecţionărilor organizate.

IP7. Ponderea şi gradul de implicare a societăţii 
civile în instruirea funcţionarilor publici

Va furniza informaţie despre gradul de implica-
re a societăţii civile în instruirea funcţionarilor pu-
blici.

IP8. Nivelul de funcţionare a sistemului de evalua-
re a performanţelor funcţionarilor publici şi a sistemu-
lui de motivare (fi nanciară şi non-fi nanciară.

Va furniza informaţie despre posibilităţile re-
duse ale funcţionarilor de a face carieră, inefi cienţa 
sistemului de evaluare a activităţii funcţionarilor în 
bază de merit. 

5.8 Managementul fi nanţelor publice
A. Tabelul indicatorilor 

B. Descrierea indicatorilor

5.8.1 Tabelul Indicatorilor de performanţă

Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

1. IP. Prezentarea 
de rapoarte ce 
conţin indica-
tori de efi cien-
ţă a utilizării 
resurselor fi -
nanciare

Rezultatele interviu-
rilor, Analiza datelor 
colectate /
Funcţionari publici 
implicaţi în elabora-
rea rapoartelor anu-
ale despre realizarea 
obiectivelor progra-
melor

Metode de colectare a informaţiei: interviul, anali-
za documentelor

Date primare:. Numărul total de rapoarte şi numă-
rul de rapoarte care conţin indicatori de efi cienţă a 
utilizării resurselor fi nanciare

Date secundare: Grupul de lucru calculează ponde-
rea (IP) rapoartelor ce conţin indicatori (NRI) în tota-
lul rapoartelor (NTR) elaborate: 
IP 2 (%) = NRI/NTR*100%

Identifi carea gra-
dului de utilizare 
a indicatorilor de 
efi cienţă în elabo-
rarea rapoartelor 
anuale despre 
realizarea obiecti-
velor programelor 
sectoriale

2. IP. Adoptarea 
cadrului regu-
lator privind 
introducerea 
necesităţii pre-
zentării rapoar-
telor anuale, 
indicatorilor de 
efi cienţă  şi a 
unei metodo-
logii de analiză 
a acestora

Rezultatele interviu-
rilor, Analiza datelor 
colectate / Funcţio-
nari publici implicaţi 
în evaluarea rapoar-
telor anuale despre 
realizarea obiecti-
velor programelor 
sectoriale şi efi cienţa 
utilizării resurselor 
fi nanciare;
Funcţionari publici 
implicaţi în elabo-
rarea noilor politici 
şi pregătirea actelor 
normative, precum şi 
în monitorizarea aces-
tora

Metode de colectare a informaţiei:  interviul, anali-
za documentelor

Date primare: Acte normative şi regulatorii privind 
introducerea necesităţii prezentării rapoartelor anu-
ale, indicatorilor de efi cienţă privind modalităţile şi 
instrumentele de analiză a acestora.

Date secundare: Grupul de lucru analizează infor-
maţia acumulată în urma interviurilor, studierii date-
lor primare.

Identifi carea me-
canismelor de 
analiză a efi cien-
ţei utilizării resur-
selor fi nanciare.
Identifi carea me-
canismelor de 
prezentare a ra-
poartelor anuale
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Nr. Indicator Sursa de informare / 
Grup ţintă

Metoda de colectare şi
formele de calcul

Note / 
Comentarii

3. IP. Nivelul de 
implementare 
a sistemului de 
evaluare a per-
formanţelor 
administraţiei 
publice centra-
le în raport cu 
mărimea resur-
selor fi nanciare 
alocate 

Rezultatele chesti-
onării, interviurilor 
calitative, analiza da-
telor / 
Personalul DAMEP

Metode de colectare a informaţiei: chestionarul, 
interviul, analiza documentelor

Date primare: Răspuns „Da / Nu / Nu ştiu” la întreba-
rea „Utilizaţi un sistem de evaluare a performanţelor 
în raport cu mărimea resurselor fi nanciare alocate?”.

Date secundare: Grupul de lucru calculează ponde-
rea (IP) în procente de răspunsuri „Da” pe AAPC ches-
tionate.
IP 9 (%) = N1/N*100%

Se va estima la 
ce etapă se afl ă 
implementarea 
sistemului de 
evaluare a perfor-
manţelor (etapa 
de elaborare, eta-
pa de testare, sau 
implementare)

4. IP. Gradul de 
efi cienţă a ac-
tivităţii instru-
mentelor de 
coordonare a 
politicilor cu 
procesul de 
planifi care bu-
getară 

Rezultatele interviuri-
lor calitative, chestio-
nării, analizei înregis-
trărilor realizate /
Funcţionarii publici 
implicaţi în elabo-
rarea SND şi CCTM, 
experţi în politici pu-
blice

Metode de colectare a informaţiei:  chestionar, in-
terviul, analiza documentelor, observarea

Date primare: Numărul total de participanţi care 
consideră efi cientă activitatea instrumentelor de 
coordonare a politicilor cu procesul de planifi care 
bugetară, mai puţin efi ciente şi inefi ciente şedinţele, 
tematica abordate etc.

Date secundare: Grupul de lucru calculează gradul 
de efi cienţă a activităţii cadrului instituţional (IP) în 
ce priveşte coordonarea politicilor cu procesul bu-
getar prin sumarea numărului participanţilor care 
le consideră efi ciente (N1) şi celor care le consideră 
mai puţin efi ciente (N2), apreciind valoarea efi cien-
ţei ca 1 şi  respectiv 0.5, din numărul total de partici-
panţi în cadrul şedinţelor de coordonare (N):  
IP 10(%) = (N1+0.5*N2)/N*100%. 

De analizat punc-
tele de tangenţă 
cu compartimen-
tul „Procesul de 
luare a deciziilor”

5. IP.  Gradul de 
acoperire fi -
nanciară a do-
cumentelor de 
politici

Documentele care 
propun noi politici, 
planuri de dezvoltare 
instituţională / Func-
ţionarii publici impli-
caţi în elaborarea noi-
lor politici 

Metode de colectare a informaţiei: interviul, anali-
za documentelor, observarea

Date primare: Numărul documentelor de politici cu 
acoperire fi nanciară şi numărul total de politici apro-
bate. Volumul fi nanţării alocate şi costul total pentru 
implementarea actelor de politici aprobate. 

Date secundare: Grupul de lucru calculează pon-
derea (IP) a actelor de politici aprobate cu acoperire 
fi nanciară (NAF) în totalul actelor (NTA) aprobate: 
IP 11.1 (%) = NAF/NTA*100%
Grupul de lucru calculează de asemenea, ponderea 
(IP) fi nanţării alocate pentru implementarea acte-
lor  de politici aprobate (VFA) în costul total necesar 
pentru implementarea actelor de politici aprobate 
(CTN): 
IP 11.2 (%) = VFA/CTN*100%

Identifi carea uti-
lităţii aprobării 
noilor politici cu 
capacităţile de 
fi nanţare a imple-
mentării prevede-
rilor lor

6. IP. Ponderea 
fondurile pu-
blice alocate 
pentru buge-
tele bazate pe 
programe

Legea bugetului de 
stat, Hotărârile Guver-
nului cu privire la dis-
tribuirea de fonduri 
bugetare, deciziile 
aprobate de ministe-
re/Funcţionarii publici 
implicaţi în procesul 
de elaborare şi execu-
tare a bugetului

Metode de colectare a informaţiei: analiza docu-
mentelor, observarea

Date primare: Volumul fi nanţării alocat pentru bu-
getele bazate pe programe şi volumul total al chel-
tuielilor bugetului de stat

Date secundare: Grupul de lucru calculează ponde-
rea (IP) fondurilor publice alocate pentru bugetele 
bazate pe programe (FPAP) în volumul total al chel-
tuielilor bugetului de stat (VTBS): 
IP 13 (%) = FPAP/VTBS*100%

Determinarea 
creşterii fonduri-
lor publice aloca-
te pentru bugete-
le bazate pe pro-
grame
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5.8.2 Descrierea Indicatorilor 

IP1. Prezentarea de rapoarte ce conţin indicatori 
de efi cienţă a utilizării resurselor fi nanciare

Scop: Stabilirea gradului de implementare a in-
dicatorilor de efi cienţă în rapoartele anuale privind 
realizarea obiectivelor programelor sectoriale.

Descriere: Acest indicator va prezenta informa-
ţia privind utilizarea sau neutilizarea indicatorilor 
de efi cienţă în procesul de elaborare a rapoartelor 
anuale. 

IP2. Adoptarea cadrului regulator privind intro-
ducerea necesităţii prezentării rapoartelor anuale, indi-
catorilor de efi cienţă  şi a unei metodologii de analiză 
a acestora

Scop: Evaluarea existenţei unui cadru regulator 
pentru implementarea instrumentului de raporta-
re anuală asupra realizării obiectivelor programe-
lor sectoriale, indicatorilor de efi cienţă, precum şi 
o metodologie adecvată de analiză a acestor indi-
catori.

Descriere: În condiţiile de implementare a 
unor modele noi de instrumente de analiză a pla-
nificării şi utilizării resurselor financiar-bugetare 
este imperativă existenţa unor metodologii, ghi-
duri, instrucţiuni de lucru pentru această activi-
tate. Acest indicator va ajuta la identificarea nive-
lului (gradului) de implementare a întregii acţiuni 
sau la identificarea motivelor, în caz de implemen-
tare parţială.

IP3. Nivelul de implementare a sistemului de eva-
luare a performanţelor administraţiei publice centrale 
în raport cu mărimea resurselor fi nanciare alocate

Scop: Stabilirea nivelului la care se află imple-
mentarea sistemului de evaluare a performanţe-
lor.

Descriere: Acest indicator va permite să se iden-
tifi ce dacă este sau nu elaborat şi aplicat un sistem 
de evaluare a performanţelor administraţiei publice 
centrale în raport cu mărimea resurselor fi nanciare 
alocate. Conceptul unui astfel de sistem a fost ela-
borat. Prin acest indicator se va stabilit la ce etapă 
concretă se afl ă acest sistem: la etapa de elaborare, 
la etapa de verifi care şi testare sau la etapa de imple-
mentare.

IP4. Gradul de efi cienţă a activităţii instrumente-
lor de coordonare a politicilor cu procesul de planifi care 
bugetară 

Scop: Evaluarea percepţiei personale a funcţio-
narilor publici privind efi cienţa activităţii cadrului 
instituţional de coordonare a politicilor cu procesul 
de planifi care bugetară. 

Descriere: În cele mai multe din ţările dezvol-
tate, există un cadru instituţional, în afara insti-
tuţiilor principale, cum ar fi Guvernul sau Parla-
mentul, unde toate aspectele ce ţin de coordonarea 
politicilor publice şi aspectele lor financiare pot 
fi discutate. În Republica Moldova, procesul de 
elaborare şi coordonare a Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare şi Cadrul de Cheltuieli pe Termen Me-
diu este un proces în care analiza acestui indicator 
ar trebui să fie realizată. În cazul acestui indica-
tor, preocuparea de bază va fi de a înţelege şi de 
a evalua procesul de coordonare a politicilor pu-
blice şi a cheltuielilor relevante. Acest indicator va 
permite analiza percepţiei personale a participan-
ţilor la şedinţele Comitetului Interministerial pri-
vind utilitatea, aplicabilitatea şi eficienţa activită-
ţii lui. Rezultatele obţinute vor permite elaborarea 
recomandărilor privind activitatea unor astfel de 
instrumente. 

IP 5. Gradul de acoperire fi nanciară a documen-
telor de politici 

Scop: Evaluarea gradului de acoperire fi nancia-
ră pentru politicile aprobate.

Descriere: Prin acest indicator vor fi  evaluate 
proiecţiile fi nanciare anexate propunerilor de poli-
tici . O aplicare mai avansată a acestui indicator va 
necesita defi nirea criteriilor de evaluare, dacă pla-
nifi carea resurselor fi nanciare este adecvată. Se va 
estima ponderea documentelor din fi ecare tip în 
care planifi carea bugetară este în mod explicit in-
corporată/ataşată (pentru o anumită perioadă de 
timp) în totalul actelor aprobate. De asemenea, se 
va calcula ponderea fi nanţării alocate pentru im-
plementarea actelor de politici aprobate în costul 
total necesar pentru implementarea actelor de po-
litici aprobate. 

IP 6. Ponderea fondurile publice alocate bugetelor 
bazate pe programe

Scop: Determinarea proporţiei creşterii fondu-
rilor publice alocate (în total cheltuielilor publice sau 
a unui sector separat) pentru politici specifi ce 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  
identifi cată 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. 
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Chestionarul de evaluare

Obiectivele respectivului chestionar este de a evalua rezultatele reformei APC, în conformitate cu obiec-
tivele stabilite prin HG 1402 

CONFIDENŢIALITATEA ESTE RESPECTATĂ ATÎT LA ETAPA DE  COMPLETARE CÎT ŞI DE PRE-
LUCRARE A DATELOR. NU ESTE NEVOIE SĂ INDICAŢI NUMELE DVS.!

Datele de ordin personal, solicitate mai jos sunt necesare doar în scop de analiză şi identifi carea perce-
perii 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) Aveți angajați in subordine?
  nu am angajaţi în subordine   da, angajații unei direcții
  da, angajaţii unei secţii   da, angajaţii mai multor

            secţii/ direcţii

5) Ce studii aveţi?

 - Medii speciale (Colegiu )    
 - Superioare (Universităţi)   
 - Studii postuniversitare de masterat 
 - Studii postuniversitare de doctorat   
 - Alte  ............................................................

6) Indicaţi în ce subdiviziune activaţi:   DAMER     S/D Juridică     S/D Resurse Umane 
  S/D admin-fi nanciară      Alte secţii/direcţii 

B. R APC 

B1. Apreciaţi reorganizările care au avut loc în 
autoritatea Dvs. în perioada octombrie 2009-
noiembrie 2010:

a. Bazate pe recomandările analizei funcţionale 
b. Bazate pe alte analize şi necesităţi interne 
c. Bazate exclusiv pe decizia politică  
d. Altele (specifi caţi)     ...................
e. Greu de spus/nu ştiu    

B2. 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     _____%   specifi caţi ...................

a) Elaborarea politicilor 
- Elaborarea documentelor de politici;
- Planifi carea strategică şi elaborarea bugetului 
- Elaborarea cadrului legal
- Elaborarea criteriilor de performanţă 
- Defi nirea standardelor 
- Analiza şi evaluarea politicii

b) Susţinere / suport 
- Managementul fi nanciar şi contabilitate 
- Managementul resurselor umane 
- Audit intern 
- Sisteme informaţionale 
- Servicii de secretariat 

c) Coordonare – monitorizare
- Coordonarea dintre ministere sau organele din sub-

ordine 
- Facilitarea performanţei organelor din subordine 
- Monitorizarea performanţei organelor din subor-

dine 
- Supravegherea din perspectiva politicii de regle-

mentare 
- Licenţierea, acreditarea, eliberarea autorizaţiilor
- Audit fi nanciar (extern) 
- Inspecţia / auditul conformităţii

d) Prestarea serviciilor 
- Servicii acordare publicului (prin intermediul organelor afi liate)

ANEXA 2
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B3. Estimaţi cât timp acordaţi, din totalul de 
100%, activităţilor: 

a. Stipulate în fi şa de post sau regulamentul subdiviziunii ___%
b. La indicaţia managementului superior (ad hoc)  ___% 

B4. Estimaţi timpul pe care îl acordaţi activită-
ţilor de elaborare şi coordonare a politicilor: 

  0-30%   31-60% 
  61-100%  E greu de estimat

B5. Estimaţi timpul pe care îl acordaţi activită-
ţilor ce ţin de soluţionarea petiţiilor: 

  0-30%   31-60% 
  61-100%  E greu de estimat

B6. Estimaţi nivelul de implementare a acţi-
unilor de reorganizare din Planul de dezvol-
tare instituţională în raport cu obiectivele şi 
termenii stabiliţi.

  Deplin   În mare măsură   Nesemnifi cativ
 Deloc    PDI nu a inclus acţiuni de reorganizare

B7. Estimaţi necesitatea unor acţiuni de reor-
ganizare în cadrul AAPC în care activaţi: 

- În scopul eliminării dublării/suprapunerii funcţiilor
  Da    Nu    Greu de spus

- În scopul atribuirii unor funcţii suplimentare
  Da    Nu    Greu de spus

- În scopul diminuării costurilor de administrare
  Da    Nu    Greu de spus

- În alte scopuri (vă rugăm sa specifi caţi) ..................

B8. Estimaţi necesitatea unor acţiuni de reor-
ganizare în cadrul structurilor subordonate 
AAPC în care activaţi:

- În scopul eliminării dublării/suprapunerii funcţiilor
  Da    Nu    Greu de spus

- În scopul atribuirii unor funcţii suplimentare
  Da    Nu    Greu de spus

- În scopul diminuării costurilor de administrare
  Da    Nu    Greu de spus

- În alte scopuri (vă rugăm sa specifi caţi) ..................

. P  
C1.  De câte teme de instruire/cursuri  privind Pla-
nifi carea strategică aţi benefi ciat în perioada oc-
tombrie 2009-noiembrie 2010?

 ………………… teme

C2.  De câte zile de instruire/cursuri  privind plani-
fi carea strategică aţi benefi ciat în perioada octom-
brie 2009-noiembrie 2010?

 ………………… zile

C3.  Marcaţi enunţul ce caracterizează, din punc-
tul Dvs. de vedere, accesul funcţionarilor AAPC la 
programele de instruire în domeniul planifi cării 
strategice: 

 – acces sufi cient   – nesatisfăcător 
 – acces satisfăcător   – greu de spus /nu ştiu

C4. Cât de uşor găsiţi/primiţi informaţia pe care o 
căutaţi/solicitaţi de la alte autorităţi administrati-
ve centrale?

  uşor    greu    foarte greu

C5. Cât de uşor găsiţi/primiţi informaţia pe care o 
căutaţi/solicitaţi de la ceilalţi colaboratori ai minis-
terului?

  uşor    greu    foarte greu

C6. Foloseşte AAPC sistemul de evidenţă manuală 
şi electronică (ambele) a documentelor?
În cazul în care răspunsul Dvs. este NU:  Care sis-
tem de evidenţă a documentelor este utilizat de 
AAPC?

Da     Nu  

Manual    Electronic  

C7. Estimaţi pe o scară de la 1 (insufi cientă) la 5 
(sufi cientă/rezonabilă) perioada de raportare:

1 2 3 4 5

    
C9. Marcaţi enunţul ce caracterizează, din punctul 
Dvs. de vedere, accesul funcţionarilor AAPC la ma-
terialele metodologice si instructive  in domeniul 
procesului decizional: 

 – acces sufi cient   – nesatisfăcător 
 – acces satisfăcător   – greu de spus /nu ştiu

C10. Marcaţi enunţul ce caracterizează, din punc-
tul Dvs. de vedere, utilitatea materialelor   meto-
dologice si instructive puse la dispoziţia Dvs.: 

 – utilitate sufi cientă   – nesatisfăcătoare 
 – utilitate satisfăcătoare  – greu de spus /nu ştiu
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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-

fi cativ 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
Valorifi carea şi dezvoltarea potenţialului funcţionarilor 
publici

D2. In ce măsura aţi fost informaţi si implicaţi in ela-
borarea si promovarea noilor proceduri de MRU in 
autoritatea unde activaţi Dvs.:

  doar informat     Informat şi implicat
    deloc informat

D3. Vă rugăm să vă expuneţi asupra următoarelor enunţuri (marcaţi cu semnul [√] rubrica adecvată):

Enunţ Complet În mare măsură Parţial Deloc

Scopurile şi valorile subdiviziunii în care activez sunt 
defi nite clar şi sunt cunoscute de toţi angajaţii

Angajaţii subdiviziunii în care activez cunosc regula-
mentele de activitate

Resursele instituţiei sunt sufi ciente pentru realizarea 
sarcinilor propuse 

Instituţia dispune de un sistem de evaluare a activităţii 
funcţionarilor

D4. Cum apreciaţi relaţiile dumneavoastră cu:

Foarte bune Bune Satisfăcătoare Nesatisfăcătoare

Colegii din subdiviziune

Colegii din alte subdiviziuni

Şeful direct

Conducătorul instituţiei

Benefi ciarii

D5. Consideraţi ca fi ind 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 

Benefi ciile pe care le primesc de la serviciu 
satisfac necesităţile mele 

Pensia din serviciul public îmi va oferi o 
existenţă decentă

Salariul meu este sufi cient 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 califi care)
Personalul cu performanţe mai mari trebuie 
să fi e 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 srviciul public?

 - Fără nici o îndoială, Da  - Nu categoric
 - 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.  Indicaţi de cine au fost organizate activităţile de instruire la care aţi participat, apreciind utilitatea aces-
tora: de la 1 (inutil) la 5 (utilitate absoluta)

- instituţii de învăţământ de stat  (nr. de cursuri)    ………………… cursuri
1  2 3 4 5

    
- Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM  ………………… cursuri

1  2 3 4 5
    

- Autorităţi ale administraţiei publice     ………………… cursuri
1  2 3 4 5

    
- Organizaţii internaţionale       ………………… cursuri

1  2 3 4 5
    

- Organizaţii nonguvernamentale       ………………… cursuri
1  2 3 4 5

    
- Altele, (specifi caţi) ...........................................................................……….....................................................….. 

1  2 3 4 5
       Nici un curs
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D10. Credeţi că noile proceduri introduse în activita-
tea autorităţii ca urmare a reformei APC au schimbat 
activitatea autorităţii?

 - Spre bine     - Spre rău
   - Deloc

D11. Credeţi că noile proceduri introduse în activita-
tea autorităţii ca urmare a reformei APC au infl uen-
ţat activitatea Dvs.?

 - Pozitiv     - Negativ
   - Nici într-un fel

D12. Cum au infl uenţat activitatea dvs.? (de la 1 (deloc) la 5 (absolut))

Mai multe sarcini incluse in fi şa postului   1 2 3 4 5
           

Mai puţine sarcini in fi sa postului    1 2 3 4 5
           

Mai multe sarcini ad-hoc/ atribuţii improprii  1 2 3 4 5
           
MMai puţine sarcini ad-hoc    1 2 3 4 5
           
Mai multa organizare in activitate    1 2 3 4 5
           
Mai multa dezorganizare     1 2 3 4 5
           
Altele (comentaţi)      ………………… …………………

D13. Care sunt criteriile utilizate în instituţia dumneavoastră pentru desemnarea participanţilor la cursuri de 
perfecţionare (alegeţi una din opţiuni):

Instruiri in afara tarii Instruiri in interiorul tarii

relaţiile informale cu conducătorul instituţiei  
rezultatele bune în munca  
lipsa de performanta  
bunăvoinţa şefi lor direcţi  
prin rotaţie  
altele (comentaţi) -  …………………

relaţiile informale cu conducătorul instituţiei  
rezultatele bune în munca  
lipsa de performanta  
bunăvoinţa şefi lor direcţi  
prin rotaţie  
altele (comentaţi) -  …………………

D14. În ultimul an aţi urmat cursuri de scurtă 
(pana la 3 zile) sau lungă durată (mai mult de 
3 zile)?

  de scurtă durată    de lungă durată
  de sucrtă şi lungă durata   nici un fel

D15. Cursul a avut efecte asupra muncii dumneavoastră?   foarte mari    mari
  parţial    deloc

D16. Consideraţi corupţia o problema reala a administra-
ţiei publice din Republica Moldova?

  da      nu
   nu pot să apreciez

D17. Dacă da, care sunt elementele ce o favorizează:

În mare 
măsură

Destul 
de mult Moderat Într-o măsură 

nesemnifi cativă Deloc

a. defi cienţele cadrului legal

b. sistemul de salarizare

c. moralitatea funcţionarilor publici

d. presiunea din partea mediului economic

e. presiunea sistemul politic

f. comportamentul cetăţenilor
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E. M   
E1. De câte seminare de instruire/cursuri privind Plani-
fi carea bugetară aţi benefi ciat în perioada octombrie 
2009-noiembrie 2010?

 ………………… seminare / cursuri

E2. De câte zile de instruire/cursuri privind planifi carea 
strategică şi bugetară aţi benefi ciat în perioada octom-
brie 2009-noiembrie 2010?

 ………………… zile

E3. Care este ponderea instruirilor în domeniul planifi că-
rii strategice în totalul instruirilor la care aţi participat:

  0-30%   31-60%
  61-100%   nu am participat

E4. În instituţia Dvs. există sau nu practica de raportare 
asupra realizării obiectivelor programelor sectoriale?

 – Da   – Nu
 – greu de spus /nu ştiu

E5. Câte programe din care le monitorizaţi conţin indica-
tori de efi cienţă?

  0-30%   31-60%
  61-100%

E6. Ce fel de modalitate de bugetare utilizează Instituţia 
Dvs.?

 – În bază de programe   – În bază de deviz
 – greu de spus /nu ştiu

E7. Utilizaţi un sistem de evaluare a performanţelor în 
raport cu mărimea resurselor fi nanciare alocate?

 – Da   – Nu
 – Nu ştiu

E8. Estimaţi pe o scară de la excelent la nesatisfăcător 
gradul de efi cienţă a activităţii Comitetului Interministe-
rial pentru planifi care strategică: 

  excelent   satisfăcător   bine 
  nesatisfăcător    greu de spus /nu ştiu

VĂ MULŢUMIM !
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Instituţii intervievate

Numărul de interviuri procesate pe instituţii în care au fost realizate:

Nr. Instituţia Nr. 
interviuri Nr. Instituţia Nr. 

interviuri

1 Agenţia Relaţii Funciare si Cadastru 15 12 Ministerul Agriculturii si Industriei 
Alimentare  17

2 Biroul Naţional de Statistică 15 13 Ministerul Construcţiilor si Dez-
voltării Regionale 15

3 Cancelaria Guvernului (canc) 11 14 Ministerul Economiei 15
4 Curtea de Conturi 12 15 Ministerul Finanţelor 13
5 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 14 16 Ministerul Justiţiei 11

6 Ministerul Apărării 14 17 Ministerul Muncii, Protecţiei Soci-
ale şi a Familiei 7

7 Ministerul Culturii 15 18 Ministerul Sănătăţii 15

8 Ministerul Educaţiei 15 19 Ministerul Tehnologiilor Informaţi-
onale şi a Comunicaţiilor 11

9 Ministerul Mediului 12 20 Ministerul Transporturilor şi Infras-
tructurii Drumurilor 13

10 Ministerul Afacerilor Externe şi Inte-
grării Europene 11 21 Ministerul Tineretului şi Sportului 11

11 Ministerul Afacerilor Interne 15 22 Agenţia Rezerve Materiale 6

ANEXA 3
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