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RAPORT
cu privire la mersul realizării reformei administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova
I semestru 2006 


În vederea realizării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului (în continuare - Unitatea RAP) de comun cu conducerea Aparatului Guvernului, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au întreprins următoarele.
Lansarea oficială a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale a avut loc în ianuarie curent cu participarea Prim-ministrului, reprezentanţilor Parlamentului, Guvernului, organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, societăţii civile, comunităţii donatorilor.
Ministerele şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale au inclus în planurile sale de activitate pe anul 2006 acţiunile ce decurg din Planul de implementare al Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005.
În cadrul şedinţelor colegiilor autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice au fost efectuate prezentări ale Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, în scopul sporirii conştientizării de către funcţionarii publici a necesităţii şi obiectivelor  reformei respective.
Componenta: Reorganizarea administraţiei publice centrale 
Realizarea: Continuă etapa a II a analizei funcţionale a 159 de autorităţi şi organe publice la nivel central, precum şi a 82 servicii publice desconcentrate. 
Au fost contractaţi experţii naţionali şi Compania internaţională „DAI Europe Ltd.” care a preluat angajamentul pentru analiza funcţională. 
Toate ministerele şi alte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice implicate în etapa a II a analizei funcţionale au acordat suportul tehnic şi informaţional necesar pentru efectuarea acesteia.
Pînă în prezent au fost colectate datele de la circa 90 de organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi unele întreprinderi de stat. 
Totodată, analiza funcţională este în curs de finalizare la circa 60 de autorităţi administrative centrale. La moment are loc definitivarea Rapoartelor pe aceste instituţii, care ulterior urmează a fi generalizate în Rapoarte pe blocuri tematice cu concluzii şi recomandări pînă la 15 septembrie 2006.
Ca urmare a rezultatelor prealabile ale analizei funcţionale, Guvernul a propus acţiuni de optimizare instituţională a structurii executivului central: 
	crearea Agenţiei Naţionale a Medicamentului în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
	lichidarea: ÎS "Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători" şi Departamentului Cinematografie;
	crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale;

reorganizarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională în Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului;
lichidarea Biroului Naţional Migraţiune cu transmiterea funcţiilor către Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei şi Comerţului;
	reorganizarea Serviciului Pază de Stat;

crearea Agenţiei Sportului.
La moment este examinată oportunitatea creării Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale sau în subordinea directă a Guvernului.
Oficiile teritoriale ale Aparatului Guvernului sînt în curs de reorganizare în direcţii teritoriale control administrativ, subordonate Ministerului Administraţiei Publice Locale.
Componenta: Perfecţionarea procesului decizional
Realizarea:  La capitolul îmbunătăţirea planificării strategice şi a procesului decizional, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.711 din 23 iunie 2006 "Cu privire la unităţile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor" Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei elaborează modificările la structura şi regulamentele sale. 
Pe parcursul anului curent mecanismul de lucru al acestor subdiviziuni ministeriale va fi testat, perfecţionat şi extins în 2007 în celelalte ministere şi alte autorităţi administrative centrale. Instituirea acestor unităţi reprezintă pasul în sporirea calităţii politicilor şi deciziilor aprobate de Guvern.
În scopul asigurării consultărilor în procesul de elaborare a politicilor şi adoptare a deciziilor Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice a elaborat mecanismul de „consultanţă pe viu” care va fi implementat şi testat în toate ministerele pe parcursul semestrului II al anului 2006.
A fost iniţiat procesul elaborării cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul documentelor de planificare, cu suportul experţilor internaţionali, locali, reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi Comerţului, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
În vederea îmbunătăţirii calităţii actelor normative au fost desfăşurate o serie de seminare, precum:
- „Procesul şi tehnica legislativă. Aprecierea eventualelor consecinţe ale actelor normative” organizat de Fundaţia pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) în colaborare cu Ministerul Justiţiei;
- „Mecanismul de coordonare a procesului de armonizare a legislaţiei naţionale la cea europeană” organizat de Institutul de Politici Publice;
- „Procesul de elaborare a actelor normative, neajunsuri şi lacune” organizat de Ministerul Justiţiei.
A fost implementat sistemul informaţional automatizat „Şedinţa electronică a Guvernului”. În I semestru 2006 au fost conectate 42 autorităţi administrative centrale la reţeaua guvernamentală, astfel tehnic a devenit posibilă circulaţia documentelor electronice cu semnătură digitală. 
A fost aprobată Hotărîrea guvernului nr. din 2006 „Privind paginile oficiale ale ministerelor în reţeaua internet” care va asigura elaborarea şi menţinerea paginilor-web oficiale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale cu acordarea accesului la informaţie despre activitatea acestora. 
În cadrul proiectului PNUD „Implementarea componentei e-guvernare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” au fost elaborate Normele metodologice privind instruirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii şi a guvernării electronice. În semestrul II al anului 2006urmează a fi elaborate şi aprobate de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova modulele de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale.
Componenta: Managementul resurselor umane
Realizarea:  În vederea realizării principiilor reformei administraţiei publice centrale şi, în special, îmbunătăţirii managementului resurselor umane şi reglementării funcţionării autorităţilor administraţiei publice, a fost iniţiată elaborarea proiectelor Legii serviciului public şi statutul funcţionarului public, Codului de conduită a funcţionarului public, Legii privind administraţia publică centrală. Ministerul Justiţiei a înaintat Aparatului Guvernului proiectul definitivat de lege Codul de conduită a funcţionarului.
Pentru identificarea necesităţilor de instruire a diferitor categorii de funcţionari publici, de către Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova în comun cu Unitatea RAP a fost realizat un sondaj pe un eşantion de circa 400 funcţionari publici, rezultatele căruia servesc drept bază la elaborarea modulelor de instruire în managementul general, managementul resurselor umane.
În scopul perfecţionării sistemului de salarizare a funcţionarilor publici a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi a persoanelor care efectuează deservirea tehnică”, prin care se reglementează salarizarea funcţionarilor publici la prima etapă de implementare a prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Ministerul Economiei şi Comerţului studiază experienţa Serbiei, Cosovo, Muntenegro şi Georgiei privind Fondurile de sporire a capacităţilor serviciului public care au drept scop stabilirea stimulentelor suplimentare pentru funcţionarii publici. În cazul acceptului de către Guvern a ideii, propunerea de a crea astfel de fonduri ar putea fi adresată organismelor donatoare.
Biroul Naţional de Statistică, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Ministerul Economiei şi Comerţului elaborează actele normative necesare pentru administrarea sistemului informaţional privind managementul personalului din serviciul public.
Ministerul Dezvoltării Informaţionale elaborează prima versiune a sistemului informaţional respectiv, care va permite procesarea datelor privind personalul din autorităţile administraţiei publice în regim on-line (numărul, angajări, eliberări, acordarea gradelor de calificare, atestarea funcţionarilor publici etc.).
Componenta: Participare şi comunicare
Realizarea: În scopul sporirii conştientizării în rîndurile funcţionarilor publici, societăţii civile a necesităţii şi obiectivelor reformei administraţiei publice centrale au fost întreprinse diverse acţiuni, printre care elaborarea buletinului lunar electronic „Noutăţile reformei administraţiei publice centrale” (6 ediţii) şi a pliantului privind reforma APC (3000 de exemplare); publicarea în presă a circa 50 de ştiri, articole si emisiuni TV; organizate mese rotunde etc.
A fost elaborată concepţia paginii web interactive privind reforma administraţiei publice centrale, care va avea drept scop informarea publicului despre derularea reformei şi colectarea on-line a reacţiilor vizavi de acţiunile întreprinse în cadrul reformei APC. În prezent se desfăşoară activităţile organizatorice în vederea elaborării paginii web respective.
În perioada de referinţă a fost elaborat Conceptul şi Planul de comunicare al Unităţii de coordonare a reformei administraţiei publice (grupului de experţi din cadrul Aparatului Guvernului) cu factorii interesaţi în cadrul reformei APC, la baza căruia au stat rezultatele studiului de evaluare a atitudinii funcţionarilor publici şi a societăţii civile vizavi de reforma administraţiei publice centrale lansată, realizat în martie curent. 
În perioada de raportare Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice a informat cu regularitate despre evoluţia reformei Preşedintele Parlamentului şi Preşedintele Republicii Moldova, precum şi reprezentanţii societăţii civile.
Componenta: Monitorizarea implementării
Realizarea: Monitorizarea şi gestionarea reformei APC este realizată de Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale, care se întruneşte regulat (cel puţin o dată în trimestru) în vederea examinării progreselor şi problemelor apărute şi luarea deciziilor relevante. 
În scopul precizării atribuţiilor de gestionare şi monitorizare a reformei APC la etapa de implementare (începînd cu 1 ianuarie 2006) ale Comisiei guvernamentale a fost elaborată Hotărîrea Guvernului nr.362 din 10 aprilie 2006 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru reforma administraţiei publice centrale”.
În cadrul şedinţei Comisiei guvernamentale pentru reforma APC din 25 mai 2006 a fost discutată metodologia privind efectuarea etapei a II-a a analizei funcţionale organelor APC şi experienţa ţărilor balcanice privind reforma administraţiei publice centrale, cît şi unele rezultate ale implementării reformei administraţiei publice centrale.
Pe data de 17 martie 2006 s-a desfăşurat prima şedinţă a Comitetului consultativ de supraveghere a reformei administraţiei publice centrale, în cadrul căreia a fost aprobată componenţa nominală şi regulamentul de funcţionare a acestuia. Comitetul respectiv reprezintă o formă participativă de asigurare a transparenţei în rîndurile autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile, comunităţii donatorilor în procesul de realizare a reformei.
În vederea susţinerii financiare a reformei administraţiei publice centrale, Unitatea RAP a elaborat şi coordonat documentele necesare cu comunitatea donatorilor pentru negocierea unui Fond fiduciar (granturi). În iulie curent Acordul de Grant a fost încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială. 
La moment are loc instituirea Oficiului de Suport Administrativ al Fondului fiduciar (OSA). OSA are menire de a facilita din punct de vedere administrativ realizarea Planului de implementare a reformei APC prin intermediul mijloacelor financiare disponibile în Fondul fiduciar.

Analizînd progresele obţinute în implementarea sarcinilor trasate în Planul de implementare, putem concluziona că realizarea reformei APC se efectuează, în fond, în conformitate cu termenii stabiliţi. 
Totdată, există rezerve la capitolul participării şi comunicării autorităţilor centrale de specialitate ale administraţiei publice, fiind insuficient conştientizată şi promovată reforma respectivă printre funcţionarii publici din cadrul instituţiilor respective.
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INFORMAŢIA DETALIATĂ
privind realizarea Planului de implementare
a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova (Hot.Guv.nr.1402 din 30.12.2005)
Obiective
Denumirea acţiunilor
Termenul de realizare
Instituţia responsabilă
Realizarea

1
2
3
4
5
I. Reorganizarea administraţiei publice centrale
1. Optimizarea instituţională şi funcţională a Executivului central
1) Efectuarea etapei a II-a a analizei funcţionale a autorităţilor administraţiei publice la nivel central (pe orizontală, cu excepţia celor supuse etapei I a analizei funcţionale), precum şi a serviciilor publice (pe verticală):
efectuarea aranjamentelor organizaţionale şi financiare necesare, inclusiv adaptarea metodologiei pentru etapa a II-a analizei funcţionale; selectarea consultanţilor internaţionali şi locali; realizarea analizei funcţionale pe sectoare
2006
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice (Unitatea RAP),
AAPC 
Continuă etapa a II a analizei funcţionale a 159 de autorităţi şi organe publice la nivel central, precum şi a 82 servicii publice desconcentrate. Au fost contractaţi experţii naţionali şi Compania internaţională „DAI Europe Ltd.” care a preluat angajamentul pentru analiza funcţională.
Toate ministerele şi alte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice implicate în etapa a II a analizei funcţionale au acordat suportul necesar pentru efectuarea acesteia.
Au fost colectate datele de la circa 90 de organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi unele оntreprinderi de stat.
Totodată, analiza funcţională a fost finalizată la circa 60 de autorităţi administrative centrale. La moment are loc definitivarea Rapoartelor pe aceste instituţii, care ulterior urmează a fi generalizate în Rapoarte pe blocuri tematice cu concluzii şi recomandări pînă la 15 septembrie 2006.

2) Determinarea atribuţiilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice (delimitarea competenţelor şi reflectarea lor în regulamentele de funcţionare) 
2006
Aparatul Guvernului, AAPC
În vederea excluderii dublărilor de funcţii şi delimitării stricte a atribuţiilor în cadrul aparatelor centrale a ministerelor, birourilor, serviciilor au fost elaborate fişele de post pentru fiecare unitate de funcţie.
Totodată, în cadrul analizei funcţionale se analizează şi se propune delimitarea competenţelor între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice cu modificarea ulterioară a regulamentelor de funcţionare. Astfel, ca urmare a lichidării Biroului Naţional Migraţiune, funcţiile acesteia au fost preluate




de Ministerul Afacerilor Interne şi la Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificarea structurii şi regulamentelor acestora.
Totodată, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a elaborat proiectul Legii pentru modificarea alin (4) art.4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, prin care se propune excluderea din sarcina MSPS a funcţiei de aprobare a regulamentelor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice (IMSP) şi private. A avut loc delegarea de la MSPS către IMSP republicane de specialitate a funcţiilor de evaluare, monitorizare şi coordonare a activităţilor în domeniile specifice.
Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului a elaborat un set de documente privind modificarea actelor legislative şi normative ce ţin de transmiterea funcţiilor de reglementare şi coordonare a tarifelor la serviciile de aprovizionare cu apă şi de canalizare, precum şi salubrizarea, deservirea tehnică, chiria şi reparaţia blocurilor locative de la Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Proiectul documentului normativ se află în Parlament.

3) Elaborarea structurii-tip de regulament privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice 
Semestrul I, 2006
Aparatul Guvernului
Structura-tip de regulament a fost elaborată de către Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice şi Ministerul Justiţiei şi se află în proces de coordonare cu toate autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice.

4) Elaborarea propunerilor de reorganizare a Executivului central, ţinînd cont de rezultatele aplicabile ale analizei funcţionale 
2006 - 2007, semestrial
Unitatea RAP, AAPC
Se realizează treptat (au fost adoptate actele normative respective): 
	crearea Agenţiei Naţionale a Medicamentului în subordinea Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.
	lichidarea: ÎS "Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători" şi Departamentului Cinematografie;
	crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale;

reorganizarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională în Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului;




	lichidarea Biroului Naţional Migraţiune;

demararea reorganizării Serviciului Pază de Stat;
	crearea Agenţiei Sportului;

Se examinează:
	oportunitatea creării Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

contopirea Centrului de informare juridică cu Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor.
Se elaborează propunerile privind crearea Agenţiei sanitar-veterinare şi siguranţei alimentare, care va absorbi un şir de instituţii cu funcţii similare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Serviciului Standardizare şi Metrologie.


5) Modificarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, întru reglementarea propunerilor de reorganizare acceptate de Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale 
2006 - 2007
Ministerul Justiţiei, Aparatul Guvernului, AAPC 
A fost adoptat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. Această lege prevede:
	crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale;

lichidarea Biroului Naţional Migraţiune;
	reorganizarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională în  Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului;
formarea Agenţiei Sportului. 
A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.728 din 27 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului Ministerului Administraţiei Publice Locale”, cît şi hotărîrile Guvernului cu privire la modificarea structurilor şi regulamentelor Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a lichidării Biroului Naţional Migraţiune şi preluării funcţiilor acesteia de către autorităţile nominalizate.
	Totodată, a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Agenţiei Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului care urmează a fi examinată în şedinţa Guvernului. şi aprobată Hotărîrea Guvernului.


9) Desemnarea în cadrul Ministerului Justiţiei a unei subdiviziuni responsabile de armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar în domeniul justiţiei, iar în cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice - crearea şi/sau consolidarea subdiviziunilor responsabile de această problemă
Semestrul I, 2006
Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, AAPC
A fost emis ordinul Ministerului Justiţiei nr.181 din 5 iunie 2002 prin care Direcţia avizare a actelor normative din cadrul Direcţiei generale legislaţie a fost desemnată responsabilă, în cadrul Ministerului Justiţiei de armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul justiţiei cu acquis-ul comunitar.
Totodată, în vederea instituirii sau consolidării în celelalte ministere a unităţilor cu atribuţii în armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar, de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene au fost elaborate termenii de bază pentru determinarea atribuţiilor subdiviziunii respective. Mecanismul de instituire a subdiviziunilor nominalizate urmează a fi examinat în fiecare minister în parte, în dependenţă de efectivul-limită şi structura acestora.

10) Modificarea regulamentelor de funcţionare a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice 
2006-2007
AAPC, Aparatul Guvernului
În contextul reformei administraţiei publice centrale, au fost elaborate şi modificate regulamentele următoarelor instituţii (unele оn proces de definitivare):
	Ministerului Administraţiei Publice Locale;

Ministerului Economiei şi Comerţului;
	Ministerului Afacerilor Interne;
	Agenţiei Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului;

Ministerului Educaţiei şi Tineretului;
	Ministerului Justiţiei;

Agenţiei Sport.

11) Elaborarea propunerilor de creare a unităţii cu atribuţii în serviciul public la nivel central
Semestrul I, 2006
Aparatul Guvernului
Propunerea de creare a unităţii cu atribuţii în serviciul public оn Aparatul Guvernului este la etapa discuţiilor conceptuale cu conducerea Aparatului Guvernului şi a Guvernului. Totodată, a demarat analiza funcţională a Aparatului Guvernului care va identifica rezervele existente.
A fost elaborat un proiect de Regulament al unităţii cu atribuţii în serviciul public, care va fi promovat odată cu crearea unităţii în cauză.
A fost prezentată o Notă Informativă către Prim-ministru cu argumentarea necesităţii creării acestei unităţi însă pînă la finalizarea analizei funcţionale a Aparatului Guvernului (se desfăşoară în iulie - august) nu este cu putinţă de a adopta vre-o decizie în acest sens.

12) Elaborarea propunerilor de creare a instituţiei de reprezentant al Guvernului în teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale
Semestrul I, 2006
Aparatul Guvernului
Unitatea de coordonarea a reformei administraţiei publice a elaborat proiectul organigramei şi statelor de personal a instituţiei de reprezentant al Guvernului în teritoriu, care au fost transmise pentru coordonare Preşedintelui Republicii Moldova. La etapa actuală, în loc de instituţia de reprezentant al Guvernului în teritoriu, s-a decis reorganizarea oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului în Direcţii pentru executarea controlului legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei publice locale, subordonate Ministerului Administraţiei Publice Locale.

13) Elaborarea proiectului legii privind administraţia publică centrală
Semestrul II, 2006
Ministerul Justiţiei, Aparatul Guvernului 
Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii privind administraţia publică centrală, care se definitivează cu suportul Grupului de experţi din cadrul Aparatului Guvernului, după care urmează a fi discutat şi transmis organelor administraţiei publice spre examinare şi avizare.
3. Focusarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice asupra elaborării şi coordonării strategice a politicilor sectoriale
1) Desemnarea în cadrul Aparatului Guvernului a unităţii cu atribuţii de analiză şi coordonarea politicilor, iar în cadrul unor ministere şi altor organe administrative centrale - a unităţii cu atribuţii de analiză şi planificare strategică ca proiect-pilot
2006
Aparatul Guvernului, AAPC
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 23 iunie 2006 „Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice ” a fost aprobată instituirea acestora în 6 ministere ca un proiect-pilot: Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Conform Hotărîrii Guvernului respective ministerele nominalizate elaborează modificări la regulamente. 
Sporirea capacităţilor (trainingul personalului + echipament) acestor unităţi din 6 ministere-pilot se va face în anul 2006 cu suportul PNUD/UNICEF/AEDC „Suport pentru elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor strategice în Republica Moldova”şi ulterior - din Fondul fiduciar.




Totodată, în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, prin Hotărîrea Guvernului nr.344-5 din 18.03.2002, cu modificările din 06.02.2006 (HG nr.124-4) a fost creată Direcţia analitică, prognoză şi prevenire.
După finalizarea analizei funcţionale în cadrul Aparatului Guvernului vor fi identificate lacunele existente în activitate şi rezervele existente pentru crearea unităţii cu atribuţii de analiză şi coordonarea politicilor în cadrul Aparatului Guvernului.
II. Procesul decizional

4. Sporirea capacităţii de elaborare a politicilor sectoriale, de analiză şi monitorizare a implementării acestora în AAPC
1) Elaborarea materialelor metodologice şi instructive în domeniul procesului decizional pentru funcţionarii publici 
Semestrul II, 2006
Aparatul Guvernului
Ca urmare a analizei procesului decizional în cadrul ministerelor şi altor autorităţi centrale de specialitate, au fost elaborate unele recomandări de perfecţionare a procesului respectiv. Unitatea RAP a iniţiat elaborarea materialelor metodologice respective.

2) Asigurarea instruirii continue a funcţionarilor publici în vederea dezvoltării capacităţii de planificare strategică şi de implementare a politicilor sectoriale
2006-2008
Aparatul Guvernului, AAPC, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
Au fost organizate vizite de studiu în Letonia de către Fundaţia SOROS cu participarea reprezentanţilor Parlamentului, administraţiei publice centrale, aleşilor locali, societăţii civile. Tematica vizitelor de studiu a fost „Procesul de luare a deciziilor democratic şi informat prin intermediul accesului publicului la informaţie şi participării şi consultărilor publice”. Planificarea strategică şi procesul de luare a deciziilor au fost subiectele cărora li s-a acordat o atenţie deosebită.
Totodată, Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice planifică organizarea vizitelor de studiu pentru viceminiştri în ţările baltice. Susţinerea financiară a acestor vizite va fi acordată de PNUD Moldova. 
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a întreprins vizita de studiu în România pentru studierea structurii instituţionale şi funcţionale ale administraţiei publice centrale şi în special în domeniul sănătăţii şi protecţiei sociale. 
Toate autorităţile administraţiei publice centrale asigură instruirea funcţionarilor publici în cadrul seminarelor, cursurilor de perfecţionare, meselor rotunde şi altor activităţi organizate de Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova şi de alte instituţii.
6. Îmbunătăţirea calităţii documentelor adoptate
1) Elaborarea cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul documentelor de planificare (concepţie, strategie, program, plan)
Semestrul I, 2006
Aparatul Guvernului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei şi Comerţului
A fost iniţiat procesul elaborării cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul documentelor de planificare, cu suportul experţilor internaţionali, locali, reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, Ministerului Economiei şi Comerţului, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
Ministerul Justiţiei a prezentat modificările care urmează a fi operate în Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, cît şi proiectul Regulilor de procedură şi cerinţe faţă de forma şi conţinutul documentelor de politici şi de programe.




În vederea îmbunătăţirii calităţii actelor normative au fost organizate o serie de seminare, precum:
- „Procesul şi tehnica legislativă. Aprecierea eventualelor consecinţe ale actelor normative” organizat de Fundaţia pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ) în colaborare cu Ministerul Justiţiei (22.05.2006);
- „Mecanismul de coordonare a procesului de armonizare a legislaţiei naţionale la cea europeană” organizat de Institutul de Politici Publice (8-9.06.2006);
- „Procesul de elaborare a actelor normative, neajunsuri şi lacune” organizat de Ministerul Justiţiei (16.06.2006).
7. Introducerea mecanismului de consultanţă între AAPC
1) Perfecţionarea procesului de comunicare şi coordonare intra- şi interministerial prin introducerea unor forme instituţionalizate de consultanţă a factorilor de decizie, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informaţionale
2006-2007
Aparatul Guvernului, AAPC
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice elaborează mecanismul de „consultanţă pe viu”, care va fi implementat şi testat în toate ministerele în semestrul II, 2006.


2) Îmbunătăţirea procesului de diseminare a informaţiei prin asigurarea operativităţii şi integrităţii procesului respectiv
2006-2007
Aparatul Guvernului, AAPC

Ministerul Educaţiei şi Tineretului a implementat schimbul de documente electronice cu Direcţiile generale raionale învăţămînt, tineret şi sport şi alte instituţii din subordine prin intermediul poştei electronice.
Este creat Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie. A fost creată reţeaua intranet.
8. Introducerea şi utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale
1) Întreprinderea unor măsuri suplimentare privind implementarea sistemului ”Guvernul electronic” în contextul Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", inclusiv  implementarea sistemului standardizat de evidenţă manuală şi electronică a documentelor
2006-2008
Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Aparatul Guvernului
Ministerul Dezvoltării Informaţionale a întreprins următoarele:
	 a elaborat  şi prezentat Guvernului spre aprobare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la Concepţia guvernării electronice”, aprobată prin HG 733 din 28 iunie 2006;

a elaborat proiectul Concepţiei sistemului integrat de circulaţie a documentelor electronice, care după definitivare, va fi prezentat Guvernului spre aprobare;
	a iniţiat elaborarea proiectului Concepţiei portalului guvernamental;
coordonează:
           -   crearea, în comun cu Ministerul Finanţelor, a modelului de portal guvernamental, care va asigura prestarea serviciilor publice prin intermediul mijloacelor electronice;
           -   pregătirea, în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, a propunerilor privind crearea Centrului de guvernare electronică şi prezentarea acestora spre examinare Guvernului.

2) Instruirea funcţionarilor publici în problemele utilizării tehnologiilor informaţionale
2006-2008
Aparatul Guvernului, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Informaţionale
Оn cadrul proiectului PNUD „Implementarea componentei e-guvernare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” de către Ministerul Dezvoltării Informaţionale au fost elaborate propuneri pentru Normele metodologice privind instruirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii şi al guvernării electronice, care urmează a fi definitivate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului în comun cu Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.
Ministerul Dezvoltării Informaţionale elaborează propuneri privind instituirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul guvernării electronice, cunoaşterii şi utilizării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale.




Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Informaţionale au participat la cursurile de instruire la distanţă cu genericul „Aspectele tehnice şi economice ale telefoniei IP”, desfăşurate la Colegiul Superior de Comunicaţii din Republica Belarus sub egida şi cu suportul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.

3) Elaborarea Regulamentului privind ţinerea lucrărilor de secretariat în AAPC
Semestrul I, 2006
Aparatul Guvernului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul de Stat Arhivă


Proiectul Regulamentului privind ţinerea lucrărilor de secretariat a fost definitivat în conformitate cu obiecţiile şi propunerile parvenite de la autorităţile administraţiei publice centrale şi urmează a fi coordonat cu Ministerul Justiţiei, după care va fi examinat în şedinţa Guvernului.
III. Managementul resurselor umane

9. Optimizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici
1) Elaborarea proiectului legii cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public 
Semestrul II, 2006
Aparatul Guvernului

La etapa actuală, Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice de comun cu Ministerul Justiţiei şi experţii internaţionali elaborează proiectul Legii cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public în contextul cerinţelor RAPC şi a principiilor de bună guvernare din ţările membre ale UE.

5) Crearea şi administrarea sistemului informaţional privind managementul personalului din serviciul public, inclusiv al Registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici 

2006-2008
Aparatul Guvernului,
Ministerul Dezvoltării Informaţionale, AAPC
Ministerul Dezvoltării Informaţionale a elaborat şi prezentat proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, care a fost avizat la ministerele de resort şi se definitivează pentru a fi prezentat în şedinţa Guvernului.
10. Perfecţionarea procedurilor existente privind managementul resurselor umane

1) Elaborarea Codului etic al funcţionarilor publici

Semestrul I, 2006
Ministerul Justiţiei, Aparatul Guvernului
Ministerul Justiţiei în comun cu Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice a elaborat proiectul Codului de conduită a funcţionarului public, care a fost discutat cu reprezentanţii Parlamentului, Guvernului, Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, societăţii civile, precum şi experţi internaţionali în cadrul mai multor şedinţe.
La etapa actuală Ministerul Justiţiei definitivează proiectul respectiv.
11. Formarea unui corp de funcţionari publici profesionist  

1) Identificarea necesităţilor de instruire a diferitelor categorii de funcţionari publici, elaborarea programelor de instruire pentru satisfacerea lor şi a planurilor de instruire
Anual
Aparatul Guvernului, AAPC, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
A fost efectuat un sondaj pentru a identifica necesităţile de instruire a diferitor categorii de funcţionari publici.
În baza rezultatelor, au fost studiate necesităţile de instruire a funcţionarilor publici din AAPC la nivelul instituţiilor publice şi la nivelul individual pentru personalul de conducere, pentru personalul de specialitate, stabil în funcţie.
Actualmente are loc elaborarea programelor tematice pentru instruirea funcţionarilor publici din cadrul AAPC.
12. Perfecţionarea sistemului de motivare (financiară şi nonfinanciară) a funcţionarilor publici 

1) Perfecţionarea sistemului de motivare, inclusiv a celui de salarizare a funcţionarilor publici (revizuirea clasificării funcţiilor publice, elaborarea politicii de salarizare, elaborarea proiectelor de acte normative necesare)



2006-2007
Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor, Aparatul Guvernului 
În scopul perfecţionării sistemului de salarizare a funcţionarilor publici, de către Ministerul Economiei şi Comerţului a fost elaborată şi aprobată de Guvern Hotărîrea nr.525 din 16 mai 2006 „Privind salarizarea funcţionarilor publici şi a persoanelor care efectuează deservirea tehnică”, prin care se reglementează salarizarea funcţionarilor publici la prima etapă de implementare a prevederilor Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
V. Participare şi comunicare

14. Consolidarea dialogului cu  factorii interesaţi  (funcţionarii publici, comunitatea donatorilor, sectorul privat, societatea civilă etc.) şi susţinerea participării acestora la implementarea şi monitorizarea reformei

1) Crearea, lansarea şi actualizarea permanentă a unei pagini web interactive, care va reflecta activităţile din cadrul reformei administraţiei publice centrale
2006-2008
Unitatea RAP
A fost elaborată concepţia paginii web privind reforma administraţiei publice centrale, care va avea drept scop informarea publicului despre derularea reformei şi colectarea on-line a fedback-ului vizavi de acţiunile întreprinse în cadrul reformei APC.

2) Efectuarea unor studii de evaluare a atitudinilor factorilor interesaţi privind reforma administraţiei publice centrale pentru elaborarea unor metode relevante de comunicare cu aceştia
Trimestrul I 2006, Trimestrul I 2007,
Trimestrul I 2008
Unitatea RAP
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice a desfăşurat un studiu de evaluare a atitudinii funcţionarilor publici şi a societăţii civile vizavi de reforma administraţiei publice centrale lansată. În cadrul studiului au participat 480 de funcţionari publici din 20 de autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice şi 10 organizaţii neguvernamentale, activitatea cărora are tangenţe cu administraţia publică.
Rezultatele studiului au servit la elaborarea Conceptului şi al Planului de comunicare al Unităţii de coordonare a reformei administraţiei publice cu factorii interesaţi în cadrul reformei APC.


3) Iniţierea şi menţinerea unui dialog cu factorii interesaţi prin publicarea şi distribuirea materialelor informative, precum şi acumularea opiniilor acestora
2006-2008
Unitatea RAP
Оn I semestru a fost publicat un pliant explicativ despre reforma administraţiei publice centrale (3 000 exemplare) care a fost distribuit pentru informare funcţionarilor publici din autorităţile administraţiei publice centrale. 
Pînă în prezent au fost elaborate şi expediate şase ediţii ale buletinului informativ electronic care se distribuie unei audienţe de circa 220 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, societăţii civile şi circa 40 de mijloace de informare în masă naţionale şi regionale.
Totodată, se informează cu regularitate Preşedinţia şi Parlamentul Republicii Moldova privind realizarea reformei administraţiei publice centrale.
Ministerele şi alte autorităţi centrale de specialitate ale administraţiei publice au desemnat persoanele din cadrul instituţiei responsabile de activităţile de informare şi participare în cadrul reformei administraţiei publice centrale, care vor asigura veriga de legătură între Unitatea RAP şi AAPC, cît şi vor asigura informarea funcţionarilor publici cu privire la rezultatele realizării reformei.
La 18 iulie 2006 s-a desfăşurat primul seminar cu reprezentanţii AAPC responsabili de activităţile de informare şi comunicare, pentru a aduce la cunoştinţă esenţa şi rezultatele atinse în realizarea reformei, responsabilităţile persoanelor respective cît şi pentru a stabili dialogul activ între Unitatea RAP şi AAPC.

4) Organizarea şi desfăşurarea atelierelor, seminarelor, meselor rotunde, cu participarea reprezentanţilor factorilor interesaţi în vederea discutării progreselor înregistrate, a opiniilor acestora asupra procesului de reformă şi determinării acţiunilor ulterioare 
2006-2008
Unitatea RAP
La 19 ianuarie anul curent a fost organizată o masă rotundă de lansare a Strategiei de reformă a APC la care au participat reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, administraţiei publice centrale, comunităţii donatorilor, societăţii civile. 
Au fost organizate 28 de prezentări ale Strategiei de reformă în cadrul şedinţelor colegiilor ministerelor, birourilor, agenţiilor şi serviciilor.
În I semestru s-au desfăşurat 15 prezentări în autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice cu privire la acţiunile realizate şi cele planificate în cadrul reformei APC. 
Totodată, au fost organizate un şir de întruniri, şedinţe de lucru cu reprezentanţii APC în contextul:
	elaborării cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul documentelor de planificare;

unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor;
îmbunătăţirii proiectului de lege cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public;
organizării unor vizite de studiu peste hotare pentru reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale etc;
elaborarea Registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici.


5) Menţinerea unui dialog activ al Unităţii RAP din cadrul Aparatului Guvernului cu mass media 
2006-2008
Unitatea RAP
În primul trimestru 2006 Unitatea RAP a organizat un briefing pentru mass-media în scopul asigurării dialogului constructiv pe parcursul realizării reformei. La briefing au participat 14 ziarişti din mass-media naţională. Mijloacelor de informare în masă li s-a propus să participe activ la informarea opiniei publice despre desfăşurarea reformei; monitorizarea rezultatelor reformei APC şi asigurarea feedback-ului (reacţiei de răspuns); facilitarea dialogului dintre Guvern şi factorii interesaţi de reforma APC; discutarea progreselor şi a problemelor ce apar în procesul de realizare a reformei.




Au fost scrise opt comunicate de presă şi expediate pentru publicare mass-media.
Au fost publicate circa 50 de articole, ştiri şi au fost difuzate de posturile TV şi radio peste 10 reportaje, interviuri despre reforma APC.
Au fost lansate rubrici permanente privind reforma administraţiei publice centrale în publicaţiile „Vremea” şi „Funcţionarul public”.
VI. Monitorizarea implementării

15. Identificarea progreselor şi problemelor în cadrul implementării reformei administraţiei publice centrale
1) Identificarea progreselor şi a problemelor în cadrul implementării reformei, utilizînd procesul participativ al factorilor interesaţi, inclusiv prin efectuarea unor studii necesare
2006-2008
Unitatea RAP
În vederea identificării progreselor şi a problemelor apărute în cadrul implementării reformei au fost realizate sondaje de opinii (studii), s-a menţinut dialogul permanent cu reprezentanţii administraţiei publice centrale, societăţii civile, comunităţii donatorilor prin intermediul şedinţelor de lucru, meselor rotunde, seminarelor organizate pe parcursul I semestru 2006. 
Ca urmare a acestor activităţi şi în scopul eficientizării realizării reformei, a fost elaborat Planul de acţiuni lunare privind realizarea reformei administraţiei publice centrale pentru perioada aprilie-iulie 2006.

2) Elaborarea şi prezentarea la Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale a rapoartelor trimestriale şi anuale privind mersul realizării reformei administraţiei publice centrale
2006-2008
Unitatea RAP
În cadrul şedinţelor Comisiei guvernamentale pentru reforma administraţiei publice centrale din 6 februarie şi 25 mai 2006 au fost examinate informaţiile privind mersul realizării reformei administraţiei publice centrale, cît şi metodologia etapei a II a analizei funcţionale .

4) Instituirea Comitetului  de  supraveghere (format din reprezentanţi ai Guvernului, Preşedinţiei, Parlamentului, comunităţii donatorilor, societăţii civile), abilitat cu funcţii consultative şi de monitorizare a realizării reformei administraţiei publice centrale
Semestrul I, 2006
Unitatea RAP
Оn I trimestru 2006 a avut loc prima şedinţă a Comitetului consultativ de supraveghere a reformei administraţiei publice centrale, în cadrul căreia a fost aprobat regulamentul şi componenţa nominală a acestuia. Comitetul este menit să asigure procesul transparent şi participativ de realizare a reformei administraţiei publice centrale.
16. Asigurarea mijloacelor financiare pentru realizarea reformei administraţiei publice centrale 
1) Întreprinderea acţiunilor în vederea atragerii asistenţei financiare şi tehnice necesare pentru realizarea reformei administraţiei publice centrale
2006-2008
Unitatea RAP
În vederea instituirii Fondului fiduciar pentru sprijinirea reformei administraţiei publice centrale a fost coordonat cu comunitatea donatorilor (Banca Mondială, PNUD Moldova, SIDA, UNICEF, Guvernul Olandei, DFID Marea Britanie) şi în luna iulie încheiat acordul de grant între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială. 
La moment are loc instituirea Oficiului de Suport Administrativ al Fondului fiduciar, care are drept menire facilita din punct de vedere administrativ realizarea Planului de implementare a reformei APC prin intermediul mijloacelor financiare disponibile оn Fondul fiduciar.
De asemenea se precizează planul de procurări pentru realizarea activităţilor planificate în cadrul Fondului fiduciar.
17. Consolidarea potenţialului Unităţii RAP 
1) Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Unităţii RAP prin consolidarea resurselor umane şi logistice ale acesteia
2006-2007
Aparatul Guvernului
PNUD Moldova efectuează finanţarea analizei funcţionale (pînă la 15 septembrie 2006) şi sporirea capacităţii Unităţii RAP.



