
Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind analiza 
   funcţională, elaborarea şi implementarea Strategiei de reformă a 
              administraţiei publice centrale în Moldova 
 
                        Nr.711  din  15.07.2005 
 
      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.101-103/784 din 29.07.2005 
 
                                * * * 
 
    Întru asigurarea executării prevederilor Programului de activitate 
a 
Guvernului pe anii 2005-2009 "Modernizarea ţării - bunăstarea 
poporului" 
referitoare la reforma sectorului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    1. Se aprobă   Planul   de  acţiuni  privind  analiza   
funcţională, 
elaborarea  şi  implementarea  Strategiei de  reformă  a  
administraţiei 
publice centrale în Moldova, conform anexei. 
    2. Ministerele   şi  alte  autorităţi  administrative  centrale  
vor 
întreprinde  toate  acţiunile necesare pentru implementarea Planului  
de 
acţiuni,  inclusiv furnizarea informaţiilor solicitate de  
responsabilii 
de realizare a acestuia. 
    3. Unitatea de  coordonare a reformei administraţiei publice 
(grupul 
de  experţi  din  cadrul Aparatului Guvernului)  va  informa  
sistematic 
Comisia  guvernamentală privind reforma administraţiei publice  
centrale 
despre mersul executării Planului de acţiuni sus-nominalizat. 
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în 
sarcina 
domnului  S.Tatarov,  consilier  principal de stat, şef al  grupului  
de 
experţi din cadrul Aparatului Guvernului. 
 
    PRIM-MINISTRU                               Vasile TARLEV 
 
    Contrasemnează: 
    Ministrul economiei 
    şi comerţului                               Valeriu Lazăr 
 
    Chişinău, 15 iulie 2005. 
    Nr.711. 
                                                Anexă 
                                          la Hotărîrea Guvernului 
                                          nr.711 din 15 iulie 2005 
 
                           PLANUL DE ACŢIUNI 
       privind analiza funcţională, elaborarea şi implementarea 
  Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Moldova 
 



-----------------------------------------------------------------------
-- 
Nr. | Denumirea acţiunii   | Termenul de | Responsabilii | Sursele de 
d/o |                      | realizare   | de executare  | acoperire 
    |                      |             |               | financiară 
    |                      |             |               |(la 
necesitate) 
----+----------------------+-------------+---------------+-------------
-- 
 1  |          2           |      3      |       4       |       5 
----+----------------------+-------------+---------------+-------------
-- 
 1. Colectarea  datelor cu   Iulie-august  Unitatea  de     PNUD 
    privire  la funcţiona-   2005          coordonare a 
    rea administraţiei pu-                 reformei ad- 
    blice în Moldova (ana-                 ministraţiei 
    liza    funcţională) -                 publice  din 
    studii, analize,infor-                 cadrul  Apa- 
    maţii  şi  alte   date                 ratului  Gu- 
    materiale) din ţară cu                 vernului,Mi- 
    referire la:                           nisterul Eco- 
      funcţiile (atribuţi-                 nomiei şi Co- 
    ile curente (formale şi                merţului, ex- 
    neformalizate) ale or-                 perţii locali 
    ganelor   centrale  de  
    specialitate ale admi- 
    nistraţiei  publice de  
    sub autoritatea execu- 
    tivului central; 
      analiza  serviciului 
    public   (capacităţile 
    funcţionarilor publici, 
    necesitatea instruirii, 
    sistemul de motivare a 
    funcţionarilor publici, 
    promovarea în carieră); 
      evaluarea mecanisme- 
    lor juridice şi  prac- 
    tice  de  elaborare şi 
    adoptare a deciziilor, 
    de circulaţie a  docu- 
    mentelor,  precum   şi 
    evaluarea   sistemului 
    de coordonare a proie- 
    ctelor  de acte norma- 
    tive 
 
 2. Analiza şi prezentarea   Iulie-august  Consultanţii     PNUD, SIDA 
    celor mai bune practici  2005          internaţionali,  Suedia, 
    din alte ţări (în con-                 experţii  lo-    Adam Smith 
    text     comparativ  -                 cali             Internati- 
    ţările  din  CSI  sau                                   onal 
    Europa Centrală  şi de 
    Sud-Est) şi cel  puţin 
    3 opţiuni-scenarii (in- 
    clusiv  analiza  cost- 
    beneficii) ale modali- 



    tăţilor de implementa- 
    re a  reformei, precum 
    şi   organizarea  unui 
    seminar privind  expe- 
    rienţa  altor  ţări în 
    reformarea  sectorului 
    public 
 
 3. Determinarea  următoa-  Iulie-august   Unitatea  de    PNUD, Banca 
    relor aspecte:          2005           coordonare a    Mondială 
      metodologia aplicabi-                reformei ad-                
    lă  pentru  colectarea,                ministraţiei 
    procesarea  şi analiza                 publice   din 
    datelor;                               cadrul Apara- 
      instituţiile publice                 tului  Guver- 
    care urmează a fi supu-                nului, exper- 
    se  analizei în terme-                 ţii   locali, 
    nele stabilite;                        Ministerul 
      etapele analizei  şi                 Economiei  şi 
    elaborării  Strategiei                 Comerţului 
    de  reformă  a admini- 
    straţiei  publice cen- 
    trale, precum  şi con- 
    secutivitatea acţiuni- 
    lor întreprinse; 
      modalitatea de coor- 
    donare  a  activităţii 
    între Unitatea de coor- 
    donare a reformei admi- 
    nistraţiei publice din 
    cadrul  Guvernului  şi 
    alţi experţi din dome- 
    niu (de exemplu,echipa 
    de la Institutul  Adam 
    Smith    Internaţional 
    finanţată de SIDA, ex- 
    perţii Băncii Mondiale 
    etc.); 
      alte subiecte ineren- 
    te bunei analize func- 
    ţionale şi  elaborării 
    Strategiei de  reformă 
    a  administraţiei pub- 
    lice centrale 
 
 4. Stabilirea  mecanismu-   August-       Unitatea   de 
    lui de  conlucrare  cu   septembrie    coordonare  a 
    instituţiile  interna-   2005          reformei  ad- 
    ţionale     donatoare,                 ministraţiei 
    inclusiv  în  privinţa                 publice   din 
    formării  şi gestionă-                 cadrul Aparatu- 
    rii Fondului fiduciar.                 lui Guvernului, 
    Unitatea  de coordona-                 Ministerul 
    re  a reformei admini-                 Economiei  şi 
    straţiei publice va fi                 Comerţului, 
    organul    coordonator                 Ministerul 
    pentru donatori/proie-                 Finanţelor, 



    cte  din acest domeniu                 donatorii 
    pe  durata  efectuării 
    analizei   funcţionale 
    şi reformei administra- 
    ţiei publice 
 
 5. Efectuarea  vizitelor    Pe parcursul  Unitatea   de    PNUD, Banca  
    de documentare a func-   lunilor       coordonare  a    Mondială, 
    ţionarilor publici im-   august-       reformei admi-   alţi dona- 
    plicaţi  în   procesul   octombrie     nistraţiei       tori 
    de  pregătire a refor-   2005          publice   din              
    mei   din  Moldova  în                 cadrul Apara- 
    ţările  care  au  cele                 tului Guver- 
    mai  bune  practici de                 nului 
    reformare a administra- 
    ţiei publice 
 
 6. Perfectarea,  în  baza   August-       Unitatea   de    PNUD, DFID 
    selectării    opţiunii   septembrie    coordonare  a    Marea Bri- 
    celei   mai  relevante   2005          reformei admi-   tanie, alţi 
    pentru elaborarea Stra-                nistraţiei pu-   donatori 
    tegiei vind reforma ad-                blice din cad- 
    ministraţiei   publice                 rul Aparatului 
    centrale în Moldova, a                 Guvernului, ex- 
    unui rezumat al rezul-                 perţii locali, 
    tatelor  scontate  ale                 consultanţii   
    reformei   instituţio-                 internaţionali 
    nale, care va conţine,                                
    însă  nu  se va limita                           
    la: 
      structura orientati- 
    vă a executivului cen- 
    tral, cu funcţiile re- 
    spective; 
      implementarea  prin- 
    cipiilor Uniunii Euro- 
    pene  şi  ale   Consi- 
    liului Europei de bună 
    guvernare în contextul 
    acţiunilor întreprinse 
    pentru integrarea Mol- 
    dovei în Uniunea Euro- 
    peană; 
      eventualele  riscuri 
    legate  de implementa- 
    rea  reformei  admini- 
    straţiei publice  cen- 
    trale,  analizate   în 
    baza exemplelor  altor 
    ţări din Europa Centra- 
    lă şi de Sud-Est, care 
    au  acelaşi  model  al 
    administraţiei publice 
    ca  şi Republica  Mol- 
    dova 
 
7.  Efectuarea    analizei   Iulie-        Unitatea   de    PNUD, Banca 



    funcţionale   a  orga-   octombrie     coordonare  a    Mondială 
    nelor centrale de spe-   2005          reformei admi-   (începînd 
cu 
    cialitate ale  admini-                 nistraţiei pu-   luna  
octom- 
    straţiei publice. Ana-                 blice din ca-    brie),  
DFID 
    liza   funcţională  va                 drul   Apara-    Marea 
Brita- 
    ţine cont de: (a) cons-                tului  Guver-    nie 
    tatările  şi  realiză-                 nului, exper- 
    rile  reformei  regle-                 ţii   locali, 
    mentării  de stat ini-                 consultanţii 
    ţiate  în anul 2004 şi                 internaţio- 
    (b)   obiectivele   şi                 nali,   mini- 
    principiile   reformei                 sterele, alte 
    instituţionale (a sec-                 autorităţi  
    torului  public)   din                 administrative 
    Programul  de  activi-                 centrale 
    tate  a  Guvernului pe                  
    anii 2005-2009. În pro-                 
    cesul  de lucru,  după 
    necesitate, vor fi co- 
    optate, cu acordul Co- 
    misiei guvernamentale, 
    instituţiile  publice, 
    alte persoane juridice 
 
 8. Elaborarea  recomandă-   Septembrie-   Experţii  lo-    Urmează a 
    rilor referitor la fun-  octombrie     cali, consul-    fi deter- 
    cţiile  organelor cen-   2005          tanţii inter-    minate îm- 
    trale de  specialitate                 naţionali,       preună cu 
    ale administraţiei pub-                Unitatea   de    donatorii 
    lice care trebuie păs-                 coordonare  a     
    trate,îmbunătăţite sau                 reformei  ad- 
    introduse şi funcţiile                 ministraţiei 
    care trebuie eliminate                 publice   din 
    sau delegate autorită-                 cadrul Apara- 
    ţilor   administraţiei                 tului  Guver- 
    publice locale; înain-                 nului 
    tarea propunerilor re- 
    feritor  la  îmbunătă- 
    ţirile  structurale şi 
    operaţionale    pentru 
    desfăşurarea  şi fina- 
    lizarea  reformei ins- 
    tituţionale 
 
 9. Elaborarea,  în   baza   Octombrie-    Unitatea   de    Urmează a 
fi 
    recomandărilor  exper-   noiembrie     coordonare  a    determinate 
    ţilor şi  deciziei  de   2005          reformei  ad-    împreună cu 
    acceptare  a  acestora                 ministraţiei     donatorii 
    de către Comisia guver-                publice   din 
    namentală, a Strategi-                 cadrul Apara- 
    ei de reformă a admini-                tului  Guver- 
    straţiei  publice  cen-                nului,  Mini- 



    trale, care va conţine:                sterul   Eco- 
      structura  organelor                 nomiei şi Co- 
    centrale  de speciali-                 merţului, Mi- 
    tate  ale  administra-                 nisterul  Fi- 
    ţiei publice din compo-                nanţelor, Mi- 
    nenţa executivului cen-                nisterul Jus- 
    tral  şi  lista servi-                 tiţiei,  Aca- 
    ciilor publice descon-                 demia de Admi- 
    centrate ale acestora;                 nistrare  Pub- 
    obiectivele  de   bază                 lică pe lîngă 
    ale fiecărui organ cen-                Preşedintele 
    tral de specialitate;                  Republicii 
      funcţiile  ministere-                Moldova,  ex- 
    lor şi altor autorităţi                perţii locali 
    administrative centra- 
    le; 
      procedeele de reorga- 
    nizare a organelor cen- 
    trale de  specialitate 
    ale     administraţiei 
    publice; 
      numărul optim al per- 
    sonalului din organele 
    centrale  de speciali- 
    tate  ale  administra- 
    ţiei publice, orienta- 
    tiv cu 70 la sută  mai 
    mic  în  comparaţie cu 
    personalul    existent 
    pînă la reduceri; 
      propuneri de optimi- 
    zare a  procesului  de 
    elaborare  şi adoptare 
    a   deciziilor    prin 
    introducerea  tehnolo- 
    giilor  informaţionale 
    în  contextul realiză- 
    rii  Strategiei naţio- 
    nale  de  edificare  a 
    societăţii informaţio- 
    nale "Moldova electro- 
    nică"; 
      costul financiar  al  
    reformei, inclusiv sub 
    aspectul  disponibili- 
    zării     personalului 
    organelor  centrale de 
    specialitate ale admi- 
    nistraţiei publice  şi 
    recalificării acestuia; 
      corelarea noii struc- 
    turi    instituţionale 
    administrative cu prin- 
    cipalele  programe/pla- 
    nuri ale statului: Pla- 
    nul de acţiuni Moldova- 
    Uniunea Europeană,Stra- 



    tegia de Creştere  Eco- 
    nomică  şi  Reducere a 
    Sărăciei, Programul Na- 
    ţional "Satul Moldove- 
    nesc",  Reforma regle- 
    mentării  de stat, Ca- 
    drul de Cheltuieli  pe 
    Termen Mediu etc.; 
      planul de  implemen- 
    tare a Strategiei, in- 
    clusiv etapele  de im- 
    plementare a acesteia; 
      alte  aspecte   care  
    derivă din analiza fun- 
    cţională  şi care sînt  
    necesare  bunei elabo- 
    rări şi implementări a  
    Strategiei privind re- 
    forma   administraţiei  
    publice   centrale  în  
    Moldova 
 
10. Avizarea   proiectului   Noiembrie     Experţii in-     Urmează a 
fi 
    Strategiei de  reformă   2005          ternaţionali     determinate 
    a  administraţiei pub-                 recomandaţi      cu 
donatorii 
    lice  centrale în Mol-                 de Banca 
    dova de către experţii                 Mondială 
    Băncii Mondiale 
 
11. Examinarea proiectului   Noiembrie     Unitatea   de 
    Strategiei  de reformă   2005          coordonare  a 
    a  administraţiei pub-                 reformei admi- 
    lice centrale de către                 nistraţiei 
    Comisia guvernamentală                 publice    din 
                                           cadrul  Apara- 
                                           tului Guvernu- 
                                           lui 
 
12. Înaintarea  la  Guvern   Decembrie     Ministerul 
    a  proiectului Strate-   2005          Economiei şi 
    giei de reformă a admi-                Comerţului, 
    nistraţiei publice cen-                Unitatea  de 
    trale în Moldova,inclu-                coordonare a 
    siv costurile acesteia                 reformei ad- 
                                           ministraţiei 
                                           publice  din 
                                           cadrul  Apa- 
                                           ratului  Gu- 
                                           vernului 
 
13. Implementarea reformei   Începînd cu   Unitatea   de    Urmează a 
fi 
    administraţiei publice   1 ianuarie    coordonare  a    determinate 
    în   Moldova   conform   2006          reformei  ad-    cu 
donatorii 



    planului  de implemen-                 ministraţiei 
    tare a acesteia, avînd                 publice   din 
    drept scop instituirea                 cadrul Apara- 
    unui  sistem modern şi                 tului  Guver- 
    eficient  al   admini-                 nului,  Comi- 
    strării   publice,  în                 sia  guverna- 
    conformitate  cu prin-                 mentală,mini- 
    cipiile de bună guver-                 sterele, alte 
    nare din ţările - mem-                 autorităţi 
    bre  ale Uniunii Euro-                 administrative 
    pene   şi  Consiliului                 centrale 
    Europei 
 


