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Noutăţile reformei administraţiei publice centrale 

 
• GUVERNUL VA EXAMINA CREAREA UNITĂŢILOR DE 

ANALIZĂ, MONITORIZARE ŞI EVALUARE A POLITICILOR ÎN 
APC 

 
• COMPANIA INTERNAŢIONALĂ  „DAI EUROPE LTD” VA 

CONTRIBUI LA EFECTUAREA ETAPEI A II A ANALIZEI 
FUNCŢIONALE  

 
• COMISIA GUVERNAMENTALĂ PENTRU REFORMA APC A 

EXAMINAT METODOLOGIA ANALIZEI FUNCŢIONALE ŞI 
EXPERIENŢA ŢĂRILOR BALCANICE ÎN REFORMA AP 

 

• ŞTIRI PE SCURT 
 
 
Guvernul va examina crearea unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor în APC 
 
Guvernul va examina în timpul apropiat proiectul de hotărîre ce prevede crearea unităţii de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în cadrul autorităţilor publice centrale în şase 
ministere.  
 
Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, 
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei vor testa pe parcursul anului 2006 
funcţionalitatea acestor unităţi, iar în baza experienţei acestor ministere din anul 2007 unităţile 
respective pot fi instituite în alte autorităţi ale APC.  
 
Potrivit proiectului de Hotărîre a Guvernului, unităţile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor vor analiza opţiunile de politici şi vor prezenta recomandări cu privire la opţiunea 
optimă; vor contribui la analiza costurilor şi beneficiilor opţiunilor de politici; vor analiza 
impactul politicilor; vor prezenta propuneri privind îmbunătăţirea calităţii documentelor 
elaborate de subdiviziunile structurale etc.  
 
Autorii proiectului hotărîrii consideră că necesitatea instituirii acestor unităţi este determinată de 
obiectivele reformei APC privind reorganizarea APC, şi anume (a) consolidarea şi concentrarea 
capacităţilor analitice şi strategice în ministere, (b) îmbunătăţirea managementului procesului de 



elaborare a politicilor în APC, (c) îmbunătăţirea coordonării intra şi inter sectoriale în procesul 
de elaborare a politicilor şi (d) asigurarea corelaţiei politicii bugetare cu politicile sectoriale. 
 
Compania internaţională  „DAI Europe LTD” va contribui la efectuarea 
etapei a II a analizei funcţionale  

 
Compania internaţională „DAI Europe LTD” (fosta Compania Bannock Consulting Ltd.) a fost 
selectată în cadrul unui tender internaţional pentru a asista Unitatea RAP în procesul de efectuare 
a etapei a II a  analizei funcţionale organelor APC, care a demarat în luna februarie curent. 
Compania „DAI Europe LTD” are experienţa vastă în oferirea consultanţei ce ţine de 
consolidarea capacităţilor instituţionale şi eficientizarea activităţii atît pentru sectorul privat, cît 
şi cel public. 

Etapa a doua a analizei funcţionale are drept scop studierea funcţiilor pe orizontală în 159 de 
structuri ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, precum şi pe verticală în 
82 de servicii publice desconcentrate şi instituţiile din subordinea ministerelor. Pe parcursul 
efectuării analizei funcţionale „DAI Europe LTD” urmează să prezinte periodic Guvernului 
propuneri de optimizare şi eficientizare a structurii şi activităţii autorităţilor APC. 

 
Comisia guvernamentală pentru reforma APC a examinat metodologia 
analizei funcţionale şi experienţa ţărilor balcanice în reforma AP 
 
Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale (APC), condusă de Prim-
ministrul Vasile TARLEV,  a decis în cadrul şedinţei sale din 5 mai 2006 să urgenteze studierea 
de către autorităţile publice centrale a experienţei internaţionale privind organizarea funcţională 
şi instituţională pentru aplicarea acesteia în procesul de modernizare şi eficientizare a APC.  
 
Totodată, membrii comisiei le-au cerut ministerelor şi altor autorităţi publice să se implice mai 
activ în implementarea reformei administraţiei publice centrale.  
 
În cadrul aceleaşi şedinţe, membrii comisiei guvernamentale s-au întreţinut  cu reprezentanţii 
companiei internaţionale „DAI Europe LTD” (fosta Compania Bannock Consulting Ltd.) care  
va contribui la efectuarea etapei a II a analizei funcţionale a autorităţilor administraţiei publice 
centrale. Ca urmare a discuţiilor, s-a convenit asupra prezentării ulterioare a propunerilor lunare 
privind optimizarea structurii instituţionale şi funcţionale a APC, astfel încît propunerile 
elaborate să fie aplicabile condiţiilor Republicii Moldova şi să ţină cont de tendinţa de integrare 
europeană a ţării. 
 
Comisia guvernamentală i-a propus companiei internaţionale să se axeze în cadrul analizei 
funcţionale pe eliminarea dublărilor şi suprapunerilor de funcţii, raţionalizarea funcţiilor şi 
structurii organizaţionale, delegarea funcţiilor către alte entităţi, optimizarea personalului în 
organele APC, îmbunătăţirea procesului decizional etc. 
 
 
 



 
 
Ştiri pe scurt 
 

• A demarat procesul de reorganizare a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională în Agenţia 
Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului. 

 
• Este în proces de dizolvare Biroul Naţional Migraţiune. 

 
• Primarul de Ungheni Vitalie Vrabie a fost desemnat prin decret prezidenţial în calitate de 

ministru al administraţiei publice locale. 
 

• Pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei, 
http://www.justice.gov.md/index.php?cid=161 , sînt disponibile pentru propuneri şi 
comentarii Proiectul de lege privind administraţia publică centrală, Proiectul de lege 
privind serviciul public şi statutul funcţionarului public şi Proiectul de lege privind Codul 
de conduită al funcţionarului public.   
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