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LISTA ABREVIERILOR 
 
APC – Administraţia publică centrală 

AAPC – Autorităţile administraţiei publice centrale 

APL – Autorităţile administraţiei publice locale 

CIPS – Comitetul Interministerial pentru Planificarea Strategică 

DPC – Direcţia politica de cadre 

OSA – Oficiul de suport administrativ pentru implementarea reformei administraţiei 
publice centrale în Republica Moldova, pe lîngă Cancelaria de Stat  

SIDA – Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare  

DFID – Departamentul pentru Dezvoltarea Internaţională a Guvernului Regatului 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord  

FMI – Fondul Monetar Internaţional 

Î.S. –  Întreprindere de stat 

OCDE – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

UE – Uniunea Europeană 

Programul SIGMA – Sprijin pentru îmbunătăţirea guvernării şi managementului în 
ţările din Europa Centrală şi de Est 

SND – Strategia naţională de dezvoltare a Republicii Moldova pe anii 2008-2011 

SIA –  Sistemul informaţional automatizat  



REZUMAT 

Reforma administraţiei publice centrale se realizează în conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 cu privire la aprobarea Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova şi Hotărîrea 
Guvernului nr.194 din 18 martie 2010 „Cu privire la aprobarea Planului de 
activitate a Guvernului pentru anul 2010”.  

Priorităţile reformei  APC în anul 2010 sînt focusate pe şapte obiective: 
− Restructurarea administraţiei publice centrale în vederea creării unui cadru 

instituţional eficient, funcţional şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării 
unor servicii publice calitative populaţiei; 

− Asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace şi eficient; 

− Modernizarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei, eficientizarea şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact pozitiv maxim asupra cetăţenilor; 

− Asigurarea accesului extins al societăţii la informaţie statistică relevantă, 
calitativă, comparabilă la nivel internaţional, în special European; 

− Optimizarea managementului funcţiei publice; 

− Optimizarea managementului funcţionarilor publici; 

− Sporirea competenţei profesionale a personalului din autorităţile publice. 

Prezentul raport reprezintă o sinteză a principalelor rezultate obţinute de Guvern în 
semestrul I al anului 2010 în implementarea reformei APC, evaluează impactul 
acestor rezultate asupra grupurilor ţintă, scoate în evidenţă acţiunile problematice şi 
priorităţile pentru perioada următoare. Scopul raportului este de a informa 
autorităţile administraţiei publice centrale, partenerii de dezvoltare şi societatea 
civilă despre progresul realizării reformei APC în Republica Moldova.  

Raportul include trei capitole şi 5 anexe. Primul capitol conţine rezultatele realizării 
acţiunilor şi evaluarea impactului rezultatelor pentru fiecare obiectiv al reformei 
APC pentru anul 2010. Capitolul al doilea include progresul în utilizarea resurselor 
Fondului fiduciar multidonator. Capitolul al treilea conţine informaţii despre 
evaluarea reformei APC, efectuată de către societatea civilă cu suportul Fundaţiei 
SOROS - Moldova. Anexele includ actele normative aprobate şi reorganizările 
AAPC în perioada analizată, valoarea indicatorilor de monitorizare a implementării 
prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 şi Legii nr.239-XVI din 13 
noiembrie 2008.   

Raportul a fost elaborat cu contribuţia autorităţilor administraţiei publice centrale, 
precum şi în baza informaţiilor obţinute în timpul monitorizării ministerelor şi altor 
autorităţi administrative centrale. 

Progresul în realizarea reformei administraţiei publice centrale se manifestă  prin 
dezvoltarea cadrului legislativ în serviciul public. În acest context, au fost adoptate 
3 legi, inclusiv 2 legi  care  au adus legislaţia în vigoare în concordanţă cu Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Legea privind 



transparenţa în procesul decizional. De asemenea, a fost adoptată Legea nr.80 din 7 
iulie 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor care exercită 
funcţii de demnitate publică. 

35 hotărîri ale Guvernului au fost aprobate în perioada de raportare, prin care: 

− a fost dezvoltat şi completat cadrul normativ secundar al Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Legii privind transparenţa în 
procesul decizional; 

− au fost reorganizate 7 organe centrale de specialitate şi 3 instituţii subordonate 
acestora; 

− luate deciziile: a) de a institui Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 
şi Agenţia de Transplant; b) de a lichida Vistieria de Stat; c) de a reorganiza 
instituţia publică „Serviciul Pază de Stat”  în întreprindere de stat „Servicii 
Pază”; 

− stabilite competenţele unor organe centrale de specialitate în gestiunea 
patrimoniului public. 

Au fost atinse progrese în îmbunătăţirea procesului decizional în cadrul Guvernului 
prin aplicarea procesului de consultare a proiectelor de acte legislative şi normative 
cu societatea civilă.  

Progrese au fost înregistrate în delimitarea funcţiilor şi posturilor în administraţia 
publică centrală prin avizarea statelor de personal ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale de către Cancelaria de Stat.  

Eforturi au fost depuse în dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor publici din 
administraţia publică prin instruire, inclusiv cu suportul Fondului fiduciar 
multidonator şi DFID. 

Raportul, de asemenea, identifică acţiunile care n-au fost realizate sau au un mic 
grad de realizare. Guvernul urmează să depună eforturi pentru realizarea în termen a 
reformei APC în anul 2010 şi anii 2011-2012. 

I. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR REALIZĂRII 
REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE  

Prezentul raport include rezultatele mai importante obţinute în realizarea acţiunilor 
reformei APC şi impactul acestor rezultate asupra administraţiei publice centrale. 

1. Restructurarea administraţiei publice centrale în vederea creării unui cadru 

instituţional eficient, funcţional şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării 

unor servicii publice calitative populaţiei 

Progresul în realizarea acţiunilor 

1.1. În ianuarie-iunie 2010 a continuat reorganizarea administraţiei publice centrale, 
iniţiată de Guvern în trimestrul IV al anului 2009. Au fost delimitate competenţele, 
optimizate structurile şi efectivele-limită de personal ale autorităţilor administraţiei 



publice centrale. În acest context, au fost aprobate regulamentele (sau operate 
modificări în regulamente) ale 10 autorităţi, inclusiv 3 ministere, 4 autorităţi 
administrative centrale şi 3 instituţii publice (punctele 1-3 din anexa nr.3). Ca 
urmare, au fost obţinute progrese importante în delimitarea competenţelor şi 
stabilirii clare a funcţiilor şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale. 
În rezultat, 21 (din 24) organe centrale de specialitate au regulamente, elaborate în 
corespundere cu cadrul normativ în vigoare1.  

1.2. În perioada de raportare a demarat procesul de reorganizare a instituţiilor 
publice subordonate organelor centrale de specialitate (punctele 4 şi 5 din anexa 
nr.3). Acest proces, concomitent cu delimitarea competenţelor instituţiilor publice, a 
inclus instituirea unor instituţii publice, care  anterior erau planificate, dar n-au fost 
create, precum şi reorganizarea unor instituţii publice în întreprinderi de stat. În 
acest context, au fost luate deciziile: 

− a institui Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, subordonată 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, şi Agenţia de Transplant, 
subordonată Ministerului Sănătăţii; 

− a lichida Vistieria de Stat, subordonată Ministerului Finanţelor; 
− a reorganiza instituţia publică „Serviciul Pază de Stat”, subordonat 

Ministerului Afacerilor Interne, în întreprindere de stat „Servicii Pază”. 

1.3. Au fost desfăşurate acţiuni pentru îmbunătăţirea gestiunii patrimoniului 
statului. În acest context, au fost stabilite atribuţiile de fondator ale unor ministere, 
transferate obiectivele acvatice proprietate publică a statului în gestiunea  
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (30 obiective) şi Ministerului 
Mediului (38 obiective), transferată Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” în 
gestiunea Cancelariei de Stat. 

1.4. Proiectul legii privind administraţia publică centrală, re-avizat de către organele 
centrale de specialitate, a fost consultat cu experţii Programului SIGMA al OCDE şi 
Uniunii Europene în şedinţele din 5 mai, 9 şi 10 iunie 2010. Experţii au susţinut de 
principiu proiectul, menţionând că, în varianta propusă, prevederile proiectului legii 
în cauză reflectă situaţia existentă în domeniul organizării şi funcţionării APC în 
Republica Moldova şi recomandă restructurarea şi revizuirea proiectului, în 
corespundere cu practicile europene. Astfel, luînd în considerare poziţia şi 
recomandările partenerilor de dezvoltare, proiectul de lege privind APC urmează a 
fi revizuit. 

1.5. În vederea reglementării şi perfecţionării procedurilor administrative, au 
demarat activităţi privind inventarierea cadrului legal existent în Republica 
Moldova şi iniţiată analiza bunelor practici europene în domeniul în cauză, precum 
şi a studiilor relevante ale Programului SIGMA. 

Evaluarea rezultatelor şi impactului 
                                                 
1 Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii-tip a 
regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al 
administraţiei publice”.   

 



În perioada de raportare a fost întreprins un efort continuu în reorganizarea 
autorităţilor administraţiei publice centrale. Impactul reorganizărilor este substanţial  
nu numai prin aprobarea unui notabil număr de hotărîri ale Guvernului (35 titluri), 
dar şi prin profunzimea reorganizărilor realizate. În trimestrul IV anul 2009 – 
semestrul I anul 2010 s-a reuşit delimitarea funcţiilor de elaborare a politicilor 
publice de funcţiile de implementare a acestora în toate organele centrale de 
specialitate, ceea ce nu a fost realizat anterior în termenii stabiliţi. Astfel, au fost 
perfecţionate regulamentele, structurile şi efectivele-limită ale 21 (din 24) organe 
centrale de specialitate, în corespundere cu cerinţele cadrului normativ în vigoare.  

Un rezultat important al reorganizărilor efectuate în ianuarie-iunie 2010 este 
iniţierea reorganizărilor instituţiilor publice subordonate organelor centrale de 
specialitate şi revizuirea competenţelor ministerelor în gestiunea patrimoniului 
public. Reorganizarea instituţiilor publice a făcut paşi înainte importanţi odată cu 
crearea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, dizolvarea Vistieriei de 
Stat şi reorganizarea instituţiei publice „Serviciul Pază de Stat” în Î.S. „Servicii 
Pază”. Impactul acestora este încă prea devreme de evaluat, deoarece deciziile 
referitor la aceste reorganizări urmează de implementat pe parcursul anului 2010.   

Cu toate că rezultatele obţinute în reorganizarea AAPC au un efect notabil asupra 
îmbunătăţirii activităţii Executivului central, structura acestor autorităţi încă nu 
corespunde  practicilor europene, datorită lipsei cadrului legislativ unic privind 
APC, ajustat la bunele practici ale Uniunii Europene. În acest context, proiectul 
legii privind administraţia publică centrală urmează să fie revizuit şi ajustat la  
practicile europene. Persistă riscul că proiectul legii în cauză nu va fi promovat în 
anul curent.    

 Priorităţi  

• Continuarea eforturilor de reorganizare a instituţiilor publice subordonate 
organelor centrale de specialitate şi aprofundarea reformei APC în vederea  
asigurării unui impact pozitiv asupra eficientizării activităţii administraţiei 
publice. Necesită  eforturi în vederea aplicării consecvente a legislaţiei în 
vigoare. 

• Revizuirea proiectului de lege privind administraţia publică centrală, conform 
recomandărilor experţilor programului SIGMA al OCDE şi UE. 

• Dezvoltarea capacităţii Direcţiei politici, planificare strategică şi asistenţă 
externă a Cancelariei de Stat, inclusiv prin recrutarea de personal calificat. 

2. Asigurarea unui proces decizional transparent, echitabil, eficace şi eficient 

Progresul în realizarea acţiunilor 

2.1. Au fost obţinute progrese în asigurarea transparenţei în procesul decizional.  A 
fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la 
acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional”, care:  

− a aprobat Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în 
procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor; 



− a modificat şi completat Regulamentul cu privire la modul de publicare a 
informaţiei pe paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în 
reţeaua Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.668 din 19 iunie 2006; 

− a decis că Cancelaria de Stat va monitoriza prevederile Legii privind 
transparenţa în procesul decizional. 

2.2. A fost îmbunătăţit cadrul legislativ în vigoare prin adoptarea Legii nr.72 din 4 
mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Astfel, următoarele 
şase legi au fost aduse în concordanţă cu prevederile Legii privind transparenţa în 
procesul decizional: 

− Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, cu modificările 
ulterioare; 

− Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 
1996, cu modificările ulterioare; 

− Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul 
bugetar, cu modificările ulterioare; 

− Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi 
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu modificările 
ulterioare; 

− Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 
cu modificările ulterioare. 

2.3. A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului 
de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind accesul la 
documentele oficiale, încheiată la Tromsø la 18 iunie 2009, care a fost consultat cu 
autorităţile administraţiei publice central. Totodată, în contextual ratificării 
convenţiei respective a fost elaborat şi consultat proiectul decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova cu privire la delegarea deplinilor puteri reprezentantului 
Republicii Moldova la Consiliul Europei pentru semnarea Convenţiei respective. 
Proiectul hotărîrii Guvernului în cauză urmează să fie examinat de către  Executivul 
central după semnarea convenţiei menţionate. 

2.4. În spijinul autorităţilor administraţiei publice centrale de a implementa 
prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008,  au fost organizate: 

− seminarul metodologic din 20 februarie 2009, la care au participat funcţionarii 
publici din direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor şi din alte 
subdiviziuni ale AAPC, cărora le-au fost delegate atribuţiile referitor la 
asigurarea transparenţei în procesul decizional; 

− 22 de vizite pe teren la care au participat funcţionarii publici din 32 autorităţi 
administrative centrale, în cadrul cărora a fost acordată asistenţa metodologică 
necesară.  

Ca urmare, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au elaborat şi 
aprobat regulile interne de informare, consultare şi participare în procesul de 
elaborare şi adoptare a deciziilor, în conformitate cu noul cadru normativ. De 



asemenea, pe paginile web ale AAPC au fost create rubrici referitor la transparenţa 
în procesul decizional, unde sînt plasate proiectele de politici publice.  

2.5. Monitorizarea respectării procedurilor de consultare a deciziilor relevă 
următoarele progrese în  implementarea Legii privind transparenţa în procesul 
decizional. În perioada de raportare, organele centrale de specialitate  au adoptat 
circa 580 decizii de politici publice. Dintre acestea, 475 proiecte de decizii de 
politici publice sau 82% au fost consultate cu societatea civilă, comparativ cu 
38% în anul 2009 cînd a fost introdus acest mecanism de consultare. În procesul de 
consultare a proiectelor deciziilor, metodele mai frecvent folosite sînt plasarea 
proiectelor deciziilor propuse pe paginile oficiale web ale autorităţilor, organizarea 
consultărilor şi şedinţelor publice, în cadrul cărora se recepţionează recomandări la 
proiectele de decizii. Ministerele şi autorităţile administrative centrale au organizat 
427 de întruniri consultative, audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de 
lucru pe diverse domenii cu participarea reprezentanţilor asociaţiilor şi 
organizaţiilor, a cetăţenilor, precum şi a altor părţi interesate.  

Astfel, au fost depuse eforturi considerabile întru implicarea societăţii la procesul de 
luare a deciziilor, care s-au soldat cu recomandări de modificare şi completare a 
proiectelor deciziilor de politici publice. Pe parcursul perioadei de raportare, 
ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au recepţionat circa 3600 
recomandări, 51% recomandări au fost incluse în proiectele de decizii, iar 
recomandările parvenite la proiectul legii Codului educaţiei se află în proces de 
examinare. De menţionat că  în anul 2009 au fost recepţionate doar 1680 
recomandări. Recomandările care nu au fost acceptate sau au fost acceptate parţial, 
în mare parte, sînt nerelevante sau contravin prevederilor acquis-ului comunitar.  

Rezultatele respectării de către AAPC a procedurilor preconizate de legea în cauză 
sînt incluse în anexa nr.4 a raportului. 

2.6. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la asigurarea accesului la informaţie n-
a fost definitivat şi s-a luat decizia de a nu fi promovat, datorită insistenţei  societăţii 
civile. Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării societăţii civile 
2009-2011 a fost aprobat în şedinţa Consiliului Naţional de Participare din 8 iunie 
2010, totodată au fost create grupuri de lucru în vederea realizării acţiunilor 
preconizate.   

2.7. În scopul consolidării capacităţilor subdiviziunilor de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor din cadrul ministerelor şi altor autorităţi administrative 
centrale, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.168 din 9 martie 2010 şi aprobat 
un nou Regulament-cadru al unităţii de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice. 
Această hotărîre a substituit 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”.  

2.8. În sprijinul dezvoltării capacităţii ministerelor de elaborare a politicilor publice, 
se desfăşoară pilotarea proiectului Ghidului metodologic pentru evaluarea ex-ante a 
impactului politicilor publice în cinci ministere (Ministerul Economiei, Ministerul 



Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
Ministerul Sănătăţii). În rezultat, au fost elaborate cinci politici publice şi evaluat 
impactul ex-ante al politicilor publice înaintate de aceste ministere către CIPS. 
După testarea procedurilor stabilite în proiectul Regulamentului privind procedurile 
de elaborare, aprobare, monitorizare şi evaluare a politicilor, proiectul hotărîrii de 
Guvern urmează să fie definitivat şi promovat spre aprobare.   

2.9. A fost efectuată evaluarea rezultatelor şi identificate problemele în 
implementarea planurilor de dezvoltare instituţională a organelor centrale de 
specialitate. Constatările au fost reflectate în metodologia pentru elaborarea  
planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale. 
Metodologia menţionată se află încă în proces de revizuire, nefiind  stabilit rolul 
Planului de dezvoltare instituţională a autorităţii administraţiei publice centrale în 
sistemul de planificare strategică a autorităţilor, precum şi în sistemul planificării 
bugetare. De menţionat că ghidul pentru elaborarea planurilor de dezvoltare 
instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale urmează de elaborat după 
modificarea metodologiei în cauză. 

2.10. Guvernul a fortificat rolul planificării strategice în administraţia publică. În 
acest context, a fost animată activitatea Comitetului Interministerial pentru 
Planificare Strategică, respectiv, în perioada de raportare au fost organizate şi 
desfăşurate şase şedinţe ale CIPS. În scopul simplificării sistemului de raportare, 
monitorizare şi evaluare, a fost aprobat Planul de activitate al Guvernului pentru 
anul 2010, care conţine obiectivele, acţiunile şi subacţiunile ce urmează de realizat 
în vederea implementării Programului de stabilizare şi relansare economică pe anii 
2009-2011, acţiunilor revizuite ale SND, angajamentelor faţă de FMI şi alţi 
parteneri de dezvoltare.  

2.11. A fost creat Consiliul Naţional de Participare, care a instituit parteneriatul 
strategic între autorităţile publice şi societatea civilă pentru a facilita participarea 
părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi 
actualizare a documentelor de planificare strategică. În perioada de raportare au fost 
desfăşurate două şedinţe ale Consiliului Naţional de Participare. 

2.12. În sprijinul formării capacităţilor funcţionarilor publici din ministere, trei 
cursuri de instruire au fost elaborate şi desfăşurate, iar patru cursuri de instruire sînt 
în curs de elaborare:  

− Managementul public (17-28 mai 2010, 23 participanţi din ministere); 
− Abilităţi manageriale (31 mai – 11 iunie 2010, 28 participanţi din ministere); 
− Politici publice (21-25 iunie 2010, 26 participanţi din ministere şi instituţiile 

subordonate); 
− Planificarea strategică (30 august-10 septembrie 2010); 
− Evaluarea politicilor (13-24 septembrie 2010); 
− Bugetarea şi managementul financiar (27 septembrie-8 octombrie 2010); 
− Ciclul managementului de proiect (11-22 octombrie 2010). 

De asemenea, a fost organizat atelierul de lucru din 14-15 ianuarie 2010 referitor la 
ciclul de planificare strategică 2011-2013, la care au participat funcţionarii publici 



din direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, precum şi din 
subdiviziunile de finanţe şi contabilitate ale AAPC. Totodată, au fost organizate mai 
multe întruniri de lucru în domeniul politicilor publice la care au participat 
funcţionarii publici din AAPC. 

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

Procesul decizional al Guvernului este în proces de îmbunătăţire datorită  
modificării cadrului legislativ în vigoare şi implementării cadrului normativ 
secundar al Legii privind transparenţa în procesul decizional. Aprobarea acestui 
cadru normativ are un impact evident asupra asigurării transparenţei şi 
îmbunătăţirii procesului de consultare a politicilor publice. Datele relevă că în 
perioada de raportare organele centrale de specialitate au aplicat procesul de 
consultare pentru 82%  din proiectele de acte legislative şi normative care cad 
sun incidenţa acestei legi, comparativ cu 38% în anul 2009. Totodată, ministerele 
şi autorităţile administrative centrale au recepţionat peste 3600 de recomandări la 
proiectele de decizii de politici publice, comparativ cu 1680 recomandări în anul 
2009, ceea ce denotă o majorare substanţială a implicării societăţii civile în 
procesul decizional. De menţionat că în prezent nu există o instrucţiune 
metodologică clară de calculare a indicatorilor de monitorizare a transparenţei în 
procesul decizional, ceea ce generează o abordare diferită a acestor indicatori de 
către AAPC. 

Au continuat activităţile de pilotare a Ghidului metodologic de evaluare ex-ante a 
politicilor publice în cinci ministere. În rezultat, ministerele-pilot, cu asistenţa 
consultanţilor, au elaborat cinci politici publice şi evaluat impactul ex-ante al 
acestor politici. În proces de revizuire este metodologia pentru elaborarea 
planurilor de dezvoltare instituţională ale organelor centrale de specialitate. De 
menţionat că este nevoie de timp pentru a finaliza şi aproba noul sistem 
decizional. De aceea cea mai stringentă problemă în procesul decizional în cadrul 
Guvernului continuă să fie lipsa  unui cadru normativ integru în domeniu, similar 
practicilor europene.  

Priorităţi   

• Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale urmează să se conformeze 
la cerinţele Legii privind transparenţa în procesul decizional, inclusiv la 
cerinţele de plasare a proiectelor de acte legislative şi normative pe paginile 
web.  

• De elaborat o instrucţiune metodologică de calculare a indicatorilor de 
monitorizare a transparenţei în procesul decizional, în scopul acordării de 
asistenţă metodologică autorităţilor administraţiei publice. 

• Definitivarea în urma pilotării a proiectelor Regulamentului privind 
procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, a 
Ghidului metodologic cu privire la procesul decizional şi a Ghidului 
metodologic cu privire la analiza ex-ante a impactului  politicilor publice 
centrale. 



• Aplicarea Metodologiei de actualizare a Planurilor de dezvoltare instituţională 
ale organelor centrale de specialitate, elaborarea componentei de monitorizare 
şi evaluare a acestora; actualizarea Ghidului pentru elaborarea planurilor de 
dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice centrale. 
Actualizarea în anul 2011 a Planurilor de dezvoltare instituţională pentru anii 
2012-2014. 

3. Modernizarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei, eficientizarea şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact pozitiv maxim asupra cetăţenilor 

Progresul în realizarea acţiunilor 

3.1. A fost publicat anunţul şi solicitată informaţia despre companiile care au 
abilităţi şi interes în elaborarea programului de reformare complexă a serviciilor 
publice. Ca urmare au fost primite expresiile de interes ale 25 de companii şi 
persoane individuale, după evaluarea cărora urmează să fie desemnată şi angajată 
compania care va elabora programul menţionat. 

3.2. În scopul creării cadrului instituţional pentru dezvoltarea societăţii 
informaţionale şi prestării către cetăţeni a serviciilor electronice, a fost creată 
instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) în subordinea 
Cancelariei de Stat, prin Hotărîrea Guvernului nr.392 din 19 mai 2010.  Pentru 
organizarea şi funcţionarea Centrului menţionat a fost elaborat proiectul hotărîrii 
Guvernului cu privire la Regulamentul, structura şi efectuvul-limită ale acestuia, 
care a fost remis spre avizare autorităţilor administraţiei publice centrale. 

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

Prestarea serviciilor publice populaţiei continuă să rămînă o  problemă  stringentă, 
deoarece în administraţia publică centrală a Republicii Moldova lipseşte cadrul 
instituţional eficient, funcţional şi durabil, dedicat supremaţiei legii şi acordării unor 
servicii publice calitative populaţiei.  

Priorităţi 

• Analiza serviciilor acordate de către AAPC, revizuirea acestora şi elaborarea 
unor acţiuni concrete în scopul modernizării serviciilor publice. Elaborarea 
unui program de reformare complexă a serviciilor publice şi introducerea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile publice prin introducerea 
Guvernării electronice în toate autorităţile administraţiei publice centrale.  

4. Asigurarea accesului extins al societăţii la informaţie statistică relevantă, 
calitativă, comparabilă la nivel internaţional, în special European 

Progresul în realizarea acţiunilor 

4.1. Banca de date statistice PX-WEB (Statbank)  cu utilizarea tehnologiilor PC-
Axis a fost lansată la 27 mai 2010 de către Biroul Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova cu asistenţa tehnică a Oficiului de Statistică al Norvegiei. În 
acest scop, au fost create fişierele PC-Axis (metadatele şi datele statistice) pe baza 



tabelelor disponibile în format Excel şi elaborate soluţii noi (PX-Creator) pentru 
importarea datelor statistice din subsistemele informatice învechite (disponibile în 
formatul .dbf) în PC-Axis. 

Noua bancă de date statistice PX-Web (Statbank) conţine informaţie din 20 domenii 
şi 63 subdomenii statistice, prezentate în circa 350 tabele cu date statistice. Seriile 
temporale sînt prezentate, de regulă, pentru anii 2000-2009, iar pentru unii 
indicatori din domeniul statisticii demografice - din anul 1940, a statisticii 
agriculturii – din anul 1980.  

Dezvoltarea Instrumentului PC-Axis de către Biroul Naţional de Statistică prevede 
extinderea în continuare a băncii de date, inclusiv cu date în profil teritorial (pe 
regiuni de dezvoltare), cu indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.  

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

Noua  bancă de date statistice PX-Web (Statbank) oferă avantaje atît pentru 
utilizatorii de date statistice, cît şi pentru Biroul Naţional de Statistică.  Utilizatorii 
au obţinut posibilitatea de creare la dorinţă, prezentare şi salvare a tabelelor 
multidimensionale în mod facil, operativ şi comod. Datele sînt prezentate grafic şi  
integrate cu metadatele de referinţă. Biroul Naţional de Statistică a implementat un 
instrument eficient pentru crearea, editarea şi stocarea tabelelor. Banca de date, de 
asemenea, oferă disponibilitatea accesării datelor în limba engleză. Un avantaj mare 
al băncii de date statistice este posibilitatea de integrare în sistemul informatic 
utilizat în prezent în multe ţări cu nivel avansat de dezvoltare a statisticii, inclusiv al 
Norvegiei, care este unul din elaboratorii soft-urilor din familia PC-Axis.  

Priorităţi 

• Colaborarea între diferiţi producători de date statistice din Republica 
Moldova, inclusiv între instituţiile guvernamentale (Biroul Naţional de 
Statistică, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor etc.) şi Banca 
Naţională a Moldovei în scopul coordonării indicatorilor macroeconomici şi 
ajustării acestora la standardele EUROSTAT şi FMI.  

5. Optimizarea managementului funcţiei publice 

Progresul în realizarea acţiunilor 

5.1. A fost adoptată Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului 
din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. Pentru promovarea legii 
menţionate, s-a colaborat cu comisiile parlamentare. De asemenea, a fost elaborat 
proiectul legii cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate 
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 540 din 24 iunie 2010 şi înaintat 
Parlamentului. În rezultatul punerii în aplicare a acestei legi, vor fi delimitate 
funcţiile politice de funcţiile publice în serviciul public. 

5.2. A continuat procesul de elaborare şi avizare a statelor de personal ale AAPC. În 
perioada de raportare, Cancelaria de Stat a examinat şi avizat în total 114 state de 
personal, inclusiv 53 state de personal ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi 61 state ale entităţilor subordonate. Statele de personal ale acestor 



autorităţi au fost avizate pentru prima dată, astfel, au fost întreprinse măsuri pentru 
delimitarea clară a funcţiilor şi posturilor pentru toate categoriile de personal din 
cadrul autorităţilor. 

5.3. În scopul elaborării sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici”, a fost elaborat pachetul de documente pentru 
lansarea tenderului de selectare a unei companii care urmează să elaboreze acest 
sistem şi consultat cu Banca Mondială, a fost publicat anunţul referitor la 
organizarea  tenderului respectiv. 

5.4. În perioada de raportare, pentru prima dată a demarat acumularea şi 
generalizarea datelor despre funcţia publică în autorităţile administraţiei publice 
centrale (pentru început, în aparatele centrale ale acestora). În acest context, au fost 
elaboraţi indicatorii statistici referitor la funcţia publică şi formularele de colectare a 
datelor primare de la autorităţile administraţiei publice, stabilită metodologia de 
calculare a datelor secundare. Astfel, au fost colectate datele despre funcţia publică 
pentru trimestrul 1 al anului 2010 de la aparatele centrale ale organelor centrale de 
specialitate. Datele generalizate au fost folosite pentru întocmirea Raportului cu 
privire la implementarea prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public pentru ianuarie-martie 2010, care a fost prezentat conducerii şi 
plasat pe pagina http://www.rapc.gov.md. Astfel de rapoarte vor fi elaborate 
trimestrial.  

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

În perioada de raportare a fost dezvoltat cadrul legislativ în serviciul public prin 
elaborarea şi aprobarea de către Guvern a proiectului legii cu privire la statutul  
persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică. Noile prevederi legislative 
vor completa vidul  legislativ existent pentru circa 60% din funcţiile de demnitate 
publică.  

De asemenea, au fost obţinute rezultate importante în delimitarea funcţiilor şi 
posturilor în administraţia publică centrală prin avizarea statelor de personal, care 
au un impact important asupra delimitării tuturor categoriilor de personal. Astfel,  
22 (din 24) organe centrale de specialitate şi circa 90% din instituţiile subordonate 
acestora posedă state de personal avizate de către Cancelaria de Stat, la situaţia din 
1 iulie 2010.  

Un alt rezultat notabil este punerea în funcţiune a unui sistem de indicatori statistici 
despre funcţia publică în autorităţile administraţiei publice şi aprobarea acestui 
sistem în cadrul aparatelor centrale ale organelor centrale de specialitate, ceea ce va 
asigura o bază pentru planificarea efectivului-limită de personal în administraţia 
publică centrală. 

De menţionat că activităţile desfăşurate referitor la elaborarea SIA „Registrul 
funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici” nu s-au soldat cu rezultate. În 
elaborarea acestui sistem permanent se înregistrează întîrzieri care, împreună cu 
durata mare a procedurii de selectare a companiei în cauză, generează riscul că 
Registrul în cauză nu va fi elaborat pînă la finele anului 2010. 

Priorităţi 



• Continuarea activităţilor referitor la avizarea statelor de personal pentru toate  
autorităţile administraţiei publice centrale şi entităţile subordonate în scopul 
delimitării clare a funcţiilor şi posturilor pentru toate categoriile de personal.  

• Reluarea activităţilor privind reformarea sistemului de salarizare a 
funcţionarilor publici, inclusiv elaborarea şi aprobarea noului Clasificator  
unic al funcţiilor publice din autorităţile publice, iar în baza acestuia 
elaborarea noii legi a salarizării funcţionarilor publici.  

• Continuarea activităţilor referitor la elaborarea SIA „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici”. 

• Dezvoltarea sistemului de indicatori statistici despre funcţia publică în 
conformitate cu cadrul legislativ în vigoare, care, ulterior, urmează de 
încorporat în SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”. 

• Consolidarea capacităţii Direcţiei politica de cadre prin suplimentarea de 
personal şi dezvoltarea profesională în vederea realizării obiectivelor privind 
managementul funcţiilor publice. 

6. Optimizarea managementului funcţionarilor publici 

Progresul în realizarea acţiunilor 

6.1. În perioada de raportare, a fost adoptată Legea nr.98 din 28 mai 2010 privind 
modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public. Astfel, prin această lege a fost perfecţionat 
cadrul legislativ în serviciul public, inclusiv au fost efectuate următoarele 
modificări: 

− Funcţiile de vicepreşedinte al raionului, viceprimar al municipiului şi 
viceprimar al satului (comunei), sectorului, oraşului au fost excluse din 
categoria funcţiilor publice de conducere, fiind incluse în categoria funcţiilor 
de demnitate publică; 

− Obţinerea calificativului „nesatisfăcător” la evaluarea performanţelor 
profesionale de către un funcţionar public va avea ca efect destituirea acestuia 
din funcţia publică; 

− Condiţiile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante nu vor mai trebui să fie publicate în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, ci într-o publicaţie periodică.  

De asemenea, a fost iniţiată elaborarea unui nou proiect de lege care urmează să 
modifice şi să completeze Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, ca urmare a sesizărilor şi propunerilor parvenite de la 
autorităţile publice. 

6.2. În scopul aducerii legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prevederile Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a fost elaborat proiectul 
de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, care a fost 



aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.166 din 9 martie 2010 şi prezentat 
Parlamentului spre examinare. Proiectul de lege în cauză include modificări şi 
completări la 27 acte legislative în vigoare, inclusiv la actele legislative speciale în 
vigoare. 

6.3. A continuat procesul de dezvoltare a cadrului normativ secundar pentru 
implementarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 
inclusiv: 

− Regulamentul comisiei de disciplină a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.519 din 22 iunie 2010. Astfel, Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 
2009 a fost completată cu anexa nr.7, care preconizează formarea comisiilor de 
disciplină în autorităţile publice, care vor examina abaterile disciplinare şi vor 
propune sancţionarea funcţionarilor publici, în cazul sesizării acestora. 

− Proiectul Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale 
ale funcţionarilor publici a fost avizat de autorităţile administraţiei publice, 
supus expertizei anticorupţie de către Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei şi expediat Ministerului Justiţiei pentru expertiza 
juridică. 

− Proiectul Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea serviciului 
resurse umane din autoritatea publică a fost elaborat şi urmează a fi expediat 
spre avizare autorităţilor publice cointeresate. 

− Proiectul Regulamentului cu privire la dezvoltarea profesională a 
funcţionarilor publici este în curs de elaborare. 

6.4. În scopul optimizării cheltuielilor bugetare, au fost aprobate limitele numărului 
de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2010 prin Hotărîrea 
Guvernului nr.99 din 16 februarie 2010. 

6.5. A fost acordat suportul metodologic autorităţilor administraţiei publice în 
aplicarea şi promovarea prevederilor noului cadru normativ în serviciul public. În 
acest context, au fost elaborate, editate, publicate şi remise în adresa  părţilor 
interesate: 

− broşura „Realizarea activităţilor de informare / instruire a personalului din 
autoritatea publică prin prisma specificului de instruire a adulţilor. 
Recomandări metodice” (1500 ex.); 

− pliantul „Încadrarea în serviciul public” (10 000 ex.); 

− posterul „Drepturi şi obligaţii ale funcţionarului public” (5 000 ex.); 

− Buletinul lunar informativ ”Managementul funcţionarilor publici” (şase 
numere), plasat pe pagina web http://www.rapc.gov.md. 

6.6. Au fost îndeplinite activităţi referitor la monitorizarea şi evaluarea aplicării în 
autorităţile administraţiei publice centrale a prevederilor Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public şi a cadrului normativ privind 
implementarea acestei legi. În acest context, serviciile resurse umane din cadrul 



aparatelor centrale ale organelor centrale de specialitate au fost asigurate cu 
următoarele instrumente de monitorizare: 

− formularul „Date generale despre personalul din autorităţile publice”, softul în 
Microsoft Excel de calculare a indicatorilor de monitorizare şi instrucţiunea 
metodologică pentru completarea formularului; 

− softul în Microsoft Excel „Matricea de evidenţă şi monitorizare a instruirii 
personalului în anul 2010” (implementată în aparatele centrale ale 20 AAPC); 

− formulare de monitorizare şi evaluare a implementării a patru proceduri de 
personal – elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului; ocuparea 
funcţiei publice vacante prin concurs; perioada de probă; evaluarea 
performanţelor profesionale. 

6.7. Au fost efectuate 53 vizite de monitorizare pe teren la organele centrale de 
specialitate, în cadrul cărora a fost monitorizată conformitatea aplicării procedurilor 
de personal la prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public şi acordată asistenţă metodologică AAPC în implementarea 
instrumentelor de monitorizare. 

6.8. În baza rezultatelor monitorizării şi evaluării aplicării prevederilor noului cadru 
legal în serviciul public şi contribuţiei aparatelor centrale ale organelor centrale de 
specialitate, pentru prima dată a fost elaborat Raportul cu privire la implementarea 
prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în 
ianuarie-martie 2010, care analizează managementul funcţionarilor publici, folosind 
statistici şi indicatori de monitorizare.  

Indicatorii privind implementarea în ianuarie-iunie 2010 a prevederilor Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în aparatele centrale ale 
organelor centrale de specialitate sînt prezentaţi în anexa nr.5 a raportului. 

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

În perioada de raportare au fost obţinute rezultate importante în dezvoltarea 
cadrului legislativ şi a cadrului normativ secundar referitor la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public. Aceste rezultate vor contribui substanţial la 
îmbunătăţirea calităţii cadrului legislativ în serviciul public. Astfel, unele prevederi 
ale Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public vor putea fi 
implementate uniform în urma punerii în aplicare a Legii nr.98 din 28 mai 2010; 
cadrul legislativ în vigoare, inclusiv cadrul legislativ special, va fi adus în 
concordanţă cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008. Totodată, 
completarea cadrului normativ secundar cu o nouă procedură, ce prevede crearea 
comisiei de disciplină în fiecare autoritate publică cu atribuţia de a se expune asupra 
sancţiunii disciplinare aplicabilă funcţionarului public (la sesizarea acesteia), va 
avea un impact pozitiv asupra asigurării transparenţei activităţii funcţionarului 
public.   

Activităţile de monitorizare şi evaluare a implementării Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public, iniţiate în anul curent de către Cancelaria 
de Stat a Republicii Moldova, au un impact important asupra perfecţionării 



managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Astfel, autorităţile 
publice au început să aplice instrumentele de monitorizare şi să ofere date 
cantitative şi calitative despre modalitatea de implementare a legii în cauză. 
Activităţile de monitorizare şi de evaluare a datelor colectate s-au soldat cu 
elaborarea Raportului cu privire la implementarea prevederilor Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public pentru ianuarie-martie 2010.  

Priorităţi 

• Dezvoltarea cadrului normativ secundar de punere în aplicare a Legii cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Analiza 
implementării noilor proceduri de personal şi relevarea elementelor care 
necesită îmbunătăţire.   

• Aplicarea consecventă şi uniformă în autorităţile administraţiei publice a 
prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
Continuarea implementării în autorităţile publice a instrumentelor de 
monitorizare şi evaluare a prevederilor legii menţionate. Introducerea de noi 
instrumente de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici şi autorităţilor 
publice, conform bunelor practici europene.  

• Acordarea în continuare de asistenţă metodologică serviciilor resurse umane şi 
conducătorilor subdiviziunilor autorităţilor administraţiei publice centrale în 
aplicarea noilor proceduri de personal, inclusiv în domeniul evaluării 
performanţelor funcţionarilor publici. 

7. Sporirea competenţei profesionale a personalului din autorităţile publice 

Progresul în realizarea acţiunilor 

7.1. Capacitatea personalului din autorităţile publice a fost dezvoltată cu suportul 
financiar al donatorilor şi din mijloace bugetare în cadrul următoarelor forme de 
perfecţionare: 

− cursuri de instruire cu suportul Fondului fiduciar multidonator; 

− cursuri de instruire cu suportul financiar al DFID (vezi acţiunea 2.12);   

− cursuri de perfecţionare în cadrul comenzii de stat din mijloace bugetare, 
desfăşurate de către Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova. 

În cadrul acestor forme de instruire au fost instruiţi circa 1780 funcţionari, inclusiv 
66.4% din APC şi 33.6% din APL. Suportul acordat de către Fondul fiduciar 
multidonator în realizarea reformei APC, în ianuarie-iunie 2010, a contribuit 
substanţial la formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti, în special, a 
funcţionarilor publici din administraţia publică centrală   (fig. nr.1-2).  



 Fig. 1. Structura numărului de funcţionari   
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Sursa: Elaborat în baza datelor DPC şi AAP 

 Fig. 2. Structura numărului de funcţionari  
instruiţi din APL,  în sem.1 2010
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7.2. În perioada de raportare, cu suportul financiar al Fondului fiduciar 
multidonator au fost instruiţi 1006 funcţionari, inclusiv 823 funcţionari din APC 
şi 183 funcţionari din APL de nivelul II.  În acest scop, au fost organizate şi 
desfăşurate: 

− 20 cursuri de perfecţionare, inclusiv 18 pentru APC şi 9 pentru APL (406 
participanţi, inclusiv 223 persoane din APC şi 183 persoane din APL), 
coordonate de către  Direcţia politica de cadre. Cursurile menţionate au 
contribuit la formarea abilităţilor profesionale ale funcţionarilor publici, 
inclusiv a persoanelor din cadrul serviciilor resurse umane, 7 cursuri fiind 
organizate pentru colaboratorii serviciilor resurse umane din APC şi APL.   

− 7 cursuri de perfecţionare (200 participanţi din APC), coordonate de către 
Ministerul Finanţelor. Aceste cursuri au contribuit la formarea capacităţilor 
funcţionarilor publici în managementul financiar, audit şi control intern.    

− Cursuri de studiere a limbii engleze (400 participanţi din administraţia 
publică centrală) desfăşurate de către Centrul european de studiere a limbilor 
străine Quo Vadis. În perioada de raportare, funcţionarii publici din toate 35 
grupe de studiere a limbii engleze au finalizat primul modul de 40 ore (din 3 
module cu un număr total de 120 ore). 

7.3. În sprijinul modernizării AAPC, Direcţia politica de cadre, cu suportul 
Fondului fiduciar multidonator şi al Programului SIGMA al OCDE şi UE, la 6 mai 
2010 a organizat la Chişinău Conferinţa internaţională „Evaluarea performanţelor 
funcţionarilor publici: realizări şi perspective”, în cadrul cărora experţii 
Programului SIGMA al OCDE şi UE,  specialiştii-practicieni din România (Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici), Serbia (Institutul de Drept Comparat), Albania  
şi Republica Moldova (conducătorii autorităţilor administraţiei publice şi şefii 
serviciilor resurse umane ale acestora) au discutat despre practica unor ţări şi a 
Republicii Moldova în evaluarea performanţelor funcţionarilor publici şi 
perspectivele reformării cadrului normativ autohton în acest domeniu.  

7.4. În sprijinul consolidării capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici din 
administraţia publică, cu suportul Fondului fiduciar, Direcţia politica de cadre a 
coordonat şi organizat 10 activităţi de informare a diferitor categorii de personal din 
administraţia publică, inclusiv, 4 întruniri au fost organizate pentru personalul din 
SRU ale organelor centrale de specialitate, din care 2 întruniri trimestriale (din 11 



februarie şi 29 aprilie 2010) şi întrunirea referitor la rezultatele implementării Legii 
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în perioada ianuarie-
martie 2010 (din 27 mai 2010).  

În scopul asigurării calităţii activităţilor de instruire, Direcţia politica de cadre a 
coordonat 26 programe de instruire din cadrul comenzii de stat şi 11 programe  de 
instruire pentru cursurile realizate cu suportul Fondului fiduciar, a delegat 10 
formatori pentru 19 cursuri de perfecţionare cu finanţare din comanda de stat şi 
pentru 17 cursuri de perfecţionare cu suportul financiar al Fondului fiduciar 
multidonator.  

7.5. În ianuarie-iunie 2010, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova,  în cadrul comenzii de stat, a realizat 26 cursuri de instruire la 
care au participat 699 de funcţionari (9 cursuri pentru 284 participanţi din APC şi 
17 cursuri pentru 415 participanţi din APL).  

7.6. Conform datelor prezentate de organele centrale de specialitate, în ianuarie-
iunie 2010 au fost instruiţi 68%  din numărul funcţionarilor publici din aparatele 
centrale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale, totodată, 49%  
din funcţionarii publici au fost instruiţi cel puţin 40 ore, conform cerinţelor stabilite 
prin Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  

Evaluarea rezultatelor şi impactului 

În anul 2010, Fondul fiduciar multidonator reprezintă principala sursă financiară de 
instruire externă a funcţionarilor publici din administraţia publică centrală. Astfel, 
ponderea personalului instruit cu suportul Fondului fiduciar multidonator a 
constituit circa 70% din cadrul aparatelor centrale ale ministerelor şi altor autorităţi 
administrative centrale. 

Aplicarea noului cadru legal în serviciul public şi dezvoltarea capacităţilor 
funcţionarilor publici au un impact pozitiv asupra managementului resurselor 
umane în AAPC. În perioada de raportare, serviciile resurse umane au continuat să 
îmbunătăţească procedurile de personal în vigoare şi au aplicat noile proceduri de 
personal. Astfel, SRU ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale au 
propus 218 funcţii publice vacante şi au organizat 49 concursuri de angajare în 
funcţie publică. În rezultat, prin concurs au fost angajate 143 persoane sau 28 la 
sută din numărul de persoane angajate în funcţii publice în ianuarie-iunie 2010, 
comparativ cu 16% în total pe anul 2009, un sfert în anul 2008 şi o treime în anul 
2007 (în aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate).   

Priorităţi 

• Dezvoltarea în continuare a capacităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
suportul Fondului fiduciar multidonator, atît în cadrul cursurilor de 
perfecţionare, cît şi  în cadrul vizitelor de studii peste hotare.  În acest context, 
se propune organizarea unor vizite de studii şi schimb de experienţă în ţările 
din Europa Centrală pentru reprezentanţii serviciilor resurse umane din cadrul 
administraţiei publice centrale.  



II. UTILIZAREA FONDULUI FIDUCIAR MULTIDONATOR  

Susţinerea financiară a reformei APC este asigurată cu suportul Fondului fiduciar 
multidonator, creat conform Acordului de Grant din 11 iulie 2006, semnat între 
Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare. 
Asistenţa tehnică este acordată de donatori  (SIDA, DFID şi Guvernul Olandei) în 
conformitate cu Planul de procurări. În ianuarie-iunie 2010 Oficiul de suport 
administrativ a organizat şi desfăşurat  10 tendere de procurare a serviciilor de 
consultanţă, de elaborare a site-ului Guvernului şi Cancelariei de Stat, de editare a 
materialelor promoţionale. În rezultatul evaluării ofertelor primite, OSA a încheiat 
12 contracte, inclusiv cu 6 consultanţi locali, 2 consultanţi internaţional şi 4 
companii naţionale.  

OSA, în comun cu Direcţia politica de cadre, cu asistenţa consultantului 
internaţional, a pregătit şi coordonat cu Banca Mondială documentaţia tehnică 
pentru instalarea „Registrului funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici: software 
şi hardware”. A demarat tenderul pentru angajarea unei companii care urmează să 
elaboreze sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici”. În acest context, a fost elaborat mecanismul organizării 
tenderului, care preconizează că tenderul în cauză va fi petrecut în două etape. La 
prima  etapa vor fi colectate ofertele tehnice ale companiilor şi întocmită lista de 
companii („short list”), în rezultatul evaluării ofertelor primite. La etapa a doua va fi 
concretizată sarcina tehnică, va fi anunţat concursul ofertelor tehnice şi financiare 
pentru companiile care au prezentat ofertele tehnice la prima etapă, în rezultatul 
evaluării ofertelor primite va fi angajată compania cîştigătoare. În perioada de 
raportare a fost publicat anunţul pentru petrecerea primei etape a tenderului. 

A fost angajat consultantul internaţional care urmează să efectueze evaluarea 
reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova şi să propună 
acţiunile de reformă pentru perioada ulterioară. În acest context, a fost elaborat 
Raportul iniţial de evaluare a reformei administraţiei publice centrale, care 
stabileşte scopul, sarcinile şi metodologia de evaluare externă a reformei APC în 
Republica Moldova. 

În ianuarie-iunie 2010 au fost efectuate 75 vizite pe teren la 32 autorităţi ale 
administraţiei publice centrale în cadrul cărora a fost acordată asistenţă 
metodologică, inclusiv în monitorizarea realizării reformei APC şi implementarea  
reglementărilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 
Legii privind transparenţa în procesul decizional.  

În perioada de raportare, a fost întocmit Raportul de monitorizare şi evaluare a 
realizării reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova pentru anul 
2009, care este plasat pe pagina http://www.rapc.gov.md. Rezultatele  realizării 
reformei administraţiei publice centrale în Republica Moldova în anii 2006-2009 şi 
acţiunile prioritare ale reformei APC pentru anii 2010-2012 (prima jumătate a 
anului) au fost examinate la şedinţa cu partenerii de dezvoltare din 2 martie 2010, la 
care a participat Prim-ministrul Republicii Moldova şi ministrul de stat. 



Trimestrial a fost solicitată informaţia de la 27 autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova, şi semianual de la 35 de autorităţi ale administraţiei publice locale de 
nivelul II despre implementarea prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008. În 
baza informaţiei primite a fost elaborat Raportul cu privire la implementarea 
prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
pentru ianuarie-martie 2010 şi o Notă informativă despre situaţia din APL pentru 
anul 2009.  

Utilizarea resurselor Fondului fiduciar multidonator în anii 2006-2010, inclusiv în 
ianuarie-iunie 2010 este prezentată în tabelul nr.1. 

Tabelul nr.1. Utilizarea resurselor Fondului fiduciar multidonator, dolari SUA 

Denumirea Anii 2006-2010 Ianuarie-iunie 2010 

Bunuri şi servicii – în total utilizate 3,435,417.68 318,572.55 
 Inclusiv:    

 Servicii de consultanţă 2,693,878.97 190,995.40 

 Bunuri  197,723.91 16,989.34 

 Cursuri de instruire 454,437.22 79,154.48 

 Cheltuieli operaţionale   89,377.58 31,433.33 

Total buget 3,833,786.84 795,125.00 

Gradul de executare a bugetului, % 89.6% 40.0% 

 
Datele relevă că resursele utilizate din Fondul fiduciar multidonator au constituit în 
anii 2006-2010 3,435,417.68 dolari SUA la 30.06.2010 sau  89.6% din bugetul 
total, inclusiv în perioada de raportare - 318,572.55 dolari SUA sau 40.0% din 
bugetul anual. 



III. REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE PRIN PRISMA  
EVALUĂRII DE SOCIETATEA CIVILĂ 

În aprilie 2010, Fundaţia SOROS – Moldova a lansat Raportul „Evaluarea 
performanţelor implementării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale 
în Republica Moldova”. Raportul a fost întocmit de un grup independent de experţi 
locali, majoritatea dintre care au activat anterior în funcţie de consultanţi locali sau 
funcţionari publici în implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice 
centrale în Republica Moldova.  

Scopul declarat al studiului a fost examinarea rezultatelor atinse în procesul de 
implementare a reformei administraţiei publice centrale şi evaluarea gradului de 
implementarea a obiectivelor Strategiei de reformă APC. Raportul pune în evidenţă 
unele rezultate şi insuccese ale reformei administraţiei publice centrale în Republica 
Moldova în perioada 2006 – 2008 şi parţial în anul 2009, nefiind analizată perioada 
de activitate a Guvernului actual. 

Documentul subliniază faptul că obiectivele Strategiei au fost atinse parţial, iar 
impactul acţiunilor realizate asupra administraţiei publice centrale este unul 
moderat. Documentul a relevat acţiunile importante, realizate pe parcursul perioadei 
de implementare, care au pus bazele modernizării administraţiei publice centrale şi 
au avut un impact pozitiv asupra acesteia.    

Raportul conclude că reforma administraţiei publice centrale urmează de continuat 
şi vine cu diverse recomandări care, în opinia autorilor, vor contribui la 
aprofundarea impactului pozitiv al acţiunilor, care urmează de întreprins, în vederea 
modernizării acesteia. 

  



Anexa nr.1. Lista actelor legislative adoptate în anul  2010 
 

1. Legea nr.72 din 4 mai 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative. 

2. Legea nr.80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul 
persoanelor cu funcţii de demnitate publică. 

3. Legea nr.98 din 28 mai 2010 privind modificarea şi completarea Legii 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public. 

 
Anexa nr.2. Lista actelor normative cu referinţă la APC aprobate în anul  2010 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr.2 din 16 ianuarie 2010 „Cu privire la crearea unei 
întreprinderi de stat”. 

2. Hotărîrea Guvernului nr.11 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la crearea 
Consiliului Naţional pentru Participare”. 

3. Hotărîrea Guvernului nr.20 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. 

4. Hotărîrea Guvernului nr.43 din 2 februarie 2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Relaţii 
Interetnice, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”. 

5. Hotărîrea Guvernului nr.50 din 3 februarie 2010 „Cu privire la structura şi 
efectivul-limită ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei ”. 

6. Hotărîrea Guvernului nr.58 din 4 februarie 2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului Centrului de Medicină Legală”. 

7. Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea 
Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură”. 

8. Hotărîrea Guvernului nr.84 din 13 februarie 2010 „Cu privire la transmiterea 
unei întreprinderi de stat”. 

9. Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la acţiunile de 
implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 
în procesul decizional”. 

10. Hotărîrea Guvernului nr.99 din 16 februarie 2010 „Cu privire la aprobarea 
limitelor numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în 
sectorul bugetar pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe 
anul 2010”. 

11. Hotărîrea Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia”.  

12. Hotărîrea Guvernului nr.166 din 9 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”. 

13. Hotărîrea Guvernului nr.168 din 9 martie 2010 „Cu privire la unitatea de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului 
central de specialitate al administraţiei publice”. 



14. Hotărîrea Guvernului nr.170 din 9 martie 2010 „Cu privire la modificarea şi 
completarea Hotărîri Guvernului nr.939 din 16 august 2007”. 

15. Hotărîrea Guvernului nr.194 din 18 martie 2010 „Cu privire la aprobarea 
Planului de activitate al Guvernului pentru anul 2010”. 

16. Hotărîrea Guvernului nr.215 din 23 martie 2010 „Cu privire la modificarea, 
completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”. 

17. Hotărîrea Guvernului nr.242 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modificarea 
anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.256 din 9 martie 2006”. 

18. Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 aprilie 2010 „Cu privire la modificarea 
punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007”. 

19. Hotărîrea Guvernului nr.274 din 13 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. 

20. Hotărîrea Guvernului nr.374 din 6 mai 2010 „Cu privire la modificarea unor 
hotărîri ale Guvernului”. 

21. Hotărîrea Guvernului nr.383 din 12 mai 2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare 
şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia”.  

22. Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”. 

23. Hotărîrea Guvernului nr.386 din 14 mai 2010 „Cu privire la instituirea 
Agenţiei de Transplant”. 

24. Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită 
ale aparatului central al acestuia”.  

25. Hotărîrea Guvernului nr.391 din 15 martie 2010 „Cu privire la modificarea şi 
completarea Hotărîri Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009”. 

26. Hotărîrea Guvernului nr.392 din 19 martie 2010 „Cu privire la crearea 
Centrului de Guvernare Electronică (E-Government)”. 

27. Hotărîrea Guvernului nr.410 din 25 mai 2010 „Cu privire la transmiterea 
unor obiecte acvatice şi a unei întreprinderi de stat din gestiunea Agenţiei 
„Moldsilva”. 

28. Hotărîrea Guvernului nr.446 din 28 mai 2010 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului”. 

29. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 2 iunie 2010 „Cu privire la crearea 
Comitetului Naţional de Stabilizare Financiară”. 

30. Hotărîrea Guvernului nr.516 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. 

31. Hotărîrea Guvernului nr.518 din 22 iunie 2010 „Cu privire la reorganizarea 
unei instituţii publice”. 

32. Hotărîrea Guvernului nr.519 din 22 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea  
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 
2009”. 



33. Hotărîrea Guvernului nr.540 din 24 iunie 2010 „Pentru aprobarea proiectului 
de lege cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate 
publică”. 

34. Hotărîrea Guvernului nr.546 din 25 iunie 2010 „Cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.99 
din 16 februarie 2010”. 

35. Hotărîrea Guvernului nr.549 din 28 iunie 2010 „Cu privire la dizolvarea 
Vistieriei de Stat, modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale 
Guvernului”.  

 
Anexa nr.3. Reorganizările în administraţia publică centrală 

 
În semestrul I al anului anul 2010 au continuat reorganizările instituţionale şi 
funcţionale ale organelor centrale de specialitate şi instituţiilor publice subordonate 
acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative  din anexa nr.2. Astfel:  

1) Au fost aprobate Regulamentele, structurile şi efectivele-limită ale următoarelor 
ministere şi autorităţi administrative centrale:  

1. Biroul Relaţii Interetnice; 
2. Agenţia „Moldsilva”; 
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; 
4. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. 

2) Au fost operate modificări în regulamentele, structurile şi efectivele-limită ale 
următoarelor AAPC: 

5. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; 
6. Ministerul Apărării; 
7. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;  
8. Serviciul Fiscal de Stat, subordonat Ministerului Finanţelor – optimizat 

(redus) numărul de personal cu 142 unităţi; 
9. Biroul Naţional de Statistică, concomitent a fost aprobată structura 

Serviciului informaţional al rapoartelor financiare. 

3) A fost aprobat regulamentul instituţiei publice: 
10. Centrul de Medicină Legală. 

4) Au fost instituite / lichidate următoarele instituţii publice: 
Instituite: 

11. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare; 

12. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” şi  
13. Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” prin reorganizarea prin divizare a 

instituţiei publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie”, subordonat 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;  

14. Agenţia de Transplant, în subordinea Ministerului Sănătăţii; 
Lichidate: 



15. Luată decizia de dizolvare, cu iniţierea procedurii de lichidare, a Vistieriei 
de Stat din subordinea Ministerului Finanţelor cu transferul unor funcţii 
către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău şi Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.  

5) Au fost delimitate funcţiile publice de funcţiile de prestare a serviciilor: 
16. Iniţiat procesul de reorganizate a instituţiei publice „Serviciul Pază de Stat”, 

subordonat Ministerului Afacerilor Interne, prin contopirea Direcţiei 
generale Pază de Stat şi a subdiviziunilor teritoriale şi luată decizia de creare 
a Î.S. „Servicii Pază”. 

6) Au fost delimitate competenţele unor autorităţi ale administraţiei publice  
centrale în gestiunea patrimoniului statului: 

17. Î.S. „Centrul de Telecomunicaţii Speciale” a fost transmisă în gestiunea 
Cancelariei de Stat. 

18. Au fost transferate în gestiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Alimentare treizeci de obiective acvative proprietate publică a statului, Î.S. 
pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice 
„Acvacultura-Moldova” şi pachetele de acţiuni ale S.A. „Frăsineţ”, or. 
Glodeni, şi S.A. „Victoria”, or. Edineţ. 

19. Au fost transferate în gestiunea Ministerului Mediului treizeci şi opt de 
obiective acvative proprietate publică a statului. 

20. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a preluat atribuţiile de 
fondator al Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Bălţi” şi Î.S. 
„Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Paşcani”. 

7) Au fost instituite următoarele organe colegiale: 
21. Consiliul Naţional de Participare; 
22. Centrul de Guvernare Electronică (E-Government). 
23. Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară. 
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Anexa nr.4. Indicatorii privind implementarea prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional în AAPC în 
ianuarie-iunie 2010 

N/o Denumirea AAPC Procesul de elaborare a politicilor Contestaţii / sancţiuni 

    
Decizii 

elaborate*) 
Decizii 

adoptate 
Proiecte 

consultate 

Decizii care nu 
cad sub 

incidenţa legii 
Întruniri 

consultative 
Recomandări 

primite 
Recomandări 

incluse 

Decizii contestate 
în instanţă de 

judecată 
Sancţiuni 
aplicate 

1 Ministerul Economiei 61 42 54 4 76 99 67 0 0 
2 Ministerul Finanţelor 59 35 52 258 57 453 364 0 0 
3 Ministerul Justiţiei 26 13 20 1 8 500 375 0 0 
4 Ministerul Afacerilor Interne 36 9 28 2 34 17 17 0 0 

5 
Ministerul Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene 7 3 3 4 6 18 9 2 0 

6 Ministerul Apărării 12 0 4 203 0 0 0 0 0 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 1 1 9 0 1 0 0 0 0 

8 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 52 14 52 0 4 104 83 0 0 

9 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 6 1 6 196 12 14 8 0 0 

10 Ministerul Mediului 63 63 17 7 12 59 18 0 0 
11 Ministerul Educaţiei 17 13 15 2 48 1073 18 0 0 
12 Ministerul Culturii 24 15 19 1 5 130 90 0 0 

13 
Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei  42 23 43 0 50 501 310 0 0 

14 Ministerul Sănătăţii  84 54 80 0 1 6 2 0 0 

15 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului  14 6 14 0 53 250 207 0 0 

16 

Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 18 12 12 2 37 321 237 0 0 

  Total 522 304 428 680 404 3545 1805 2 0 
  Pondere, % 100 58.2 82.0     100 50.9     



 28 

17 Biroul Naţional de Statistică  10 2 6 0 4 2 2 0 0 

18 
Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru  17 2 12 140 10 40 15 0 0 

19 Biroul Relaţii Interetnice  3 2 3 0 2 0 0 0 0 
20 Serviciul Grăniceri  9 0 9 241 0 0 0 0 0 
21 Agenţia “Moldsilva”**)                    
22 Agenţia Rezerve Materiale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Agenţia Turismului 3 1 3 2 7 17 11 0 0 

24 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei 14 5 14 1 0 1 1 0 0 

  Total 56 12 47 384 23 60 29 0 0 
  Pondere, % 100 21.4 83.9     100 48.3     

  
Total organele centrale de 
specialitate 578 316 475 1064 427 3605 1834 2 0 

  Pondere, % 100 54.7 82.2     100 50.9     

 
*): Indicatorul „Decizii elaborate” include numărul deciziilor de politici publice şi acte administrative care au impact economic, social şi de mediu. 
**): Agenţia „Moldsilva” n-a prezentat informaţie. 
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Anexa nr.5. Indicatorii privind implementarea prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public în aparatele centrale ale AAPC în ianuarie-iunie 2010 

 
Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs Perioada de probă pentru debutanţi 

inclusiv inclusiv N/o  
  

Denumirea AAPC  
  

Funcţii  
propuse conducere execuţie Anunţuri Concursuri Aplicaţii conducere execuţie Angajaţi Debutanţi Confirmaţi Eliberaţi Instruiţi 

1 Ministerul Economiei 27 7 20 2 2 104 19 85 16 10 0 3 5 
2 Ministerul Finanţelor 10 2 8 5 8 34 2 38 14 25 10 0 29 
3 Ministerul Justiţiei 2 0 2 1 1 23 0 23 2 15 9 0 10 
4 Ministerul Afacerilor Interne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   1 

5 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 10 3 7 1 0 37 9 28 5 1 0 0 1 

6 Ministerul Apărării 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 24 7 17 2 2 19 6 13 19 8 0 0 7 

8 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 3 

9 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 25 9 16 1 2 75 29 46 11 7 0   7 

10 Ministerul Mediului 11 4 7 3 3 81 29 52 11 6 0   0 
11 Ministerul Educaţiei 10 3 7 1 10 17 4 13 0 6 0 0 1 
12 Ministerul Culturii 3 0 3 1 1 6 0 6 3 5 0 1 5 

13 
Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei  12 1 11 3 1 73 1 72 10 17 1 0 17 

14 Ministerul Sănătăţii  25 6 19 3 3 30 7 23 22 13 0 0 11 

15 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului  23 6 17 2 1 97 17 80 11 9 1 0 8 

16 

Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 3 1 2 1 0 27 0 27 0 0 0   0 

17 Biroul Naţional de Statistică  13 7 6 5 5 34 22 12 3 3 5 0 3 
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18 
Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   0 

19 Biroul Relaţii Interetnice  4 2 2 1 3 6 2 4 3 1 0 0 0 
20 Serviciul Grăniceri  0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 Agenţia “Moldsilva”*)                            
22 Agenţia Rezerve Materiale  6 2 4 1 1 5 2 3 2 0 0 0 0 
23 Agenţia Turismului 10 4 6 6 6 39 12 27 9 8 0 0 3 

24 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8   0 

  
Total organe centrale de 
specialitate 218 64 154 44 49 707 161 552 143 153 40 4 111 

  Pondere, % 100 29.4 70.6     3.2 2.5 3.6 65.6   27.2   75.5 
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Continuare 
 

Fişa postului Munca prin cumul Statul Angajamente Obiective individuale 

N/o  
  

Denumirea AAPC   
  Total 

Fişe 
revizuite 

Numărul 
funcţionarilor 

publici  

Numărul 
reprezentanţilor 

statului 
State 

avizate 
Angajamente 

întocmite 

Numărul 
funcţionarilor 

publici  

Pondere în 
funcţii 

ocupate, % 

  
Funcţii 
ocupate 

1 Ministerul Economiei 161 154 0 19 0 0 124 82.7 150 
2 Ministerul Finanţelor 208 60 0 115 1 0 160 89.9 178 
3 Ministerul Justiţiei 105 15 1 0 6 0 67 72.0 93 

4 
Ministerul Afacerilor 
Interne 141 141 0 0 1 0 14 100.0 14 

5 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 148 0 0 0 0 0 148 93.7 158 

6 Ministerul Apărării 27 27 0   1 1 6 33.3 18 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 74 0 0 0 0 0 60 85.7 70 

8 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 95 95 0 22 0 1 73 81.1 90 

9 
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor 54 54 0 25 0 0 28 66.7 42 

10 Ministerul Mediului 39 39 0   0 0 39 100.0 39 
11 Ministerul Educaţiei 58 0 10 0 0 2 47 87.0 54 
12 Ministerul Culturii 37 4 5 6 0 0 33 86.8 38 

13 

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei  104 0 1 0 0 0 104 99.0 105 

14 Ministerul Sănătăţii  95 82 1 10 0 0 62 77.5 80 

15 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului  24 24 1 0 0 0 10 32.3 31 

16 

Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 39 0 0   0 0 38 92.7 41 
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17 
Biroul Naţional de 
Statistică  107 11 0 0 5 8 101 100.0 101 

18 
Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru  37 0 0   0 0 31 100.0 31 

19 Biroul Relaţii Interetnice  17 17 0   0 0 15 83.3 18 
20 Serviciul Grăniceri  150 150 0 1 0 0 115 85.2 135 
21 Agenţia “Moldsilva”*)                    
22 Agenţia Rezerve Materiale  31 31 0   1 0 18 69.2 26 
23 Agenţia Turismului 13 0 4   1 0 10 55.6 18 

24 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei 453 453 0   1 0 453 97.0 467 

  
Total organe centrale de 
specialitate 2217 1357 23 198 17 12 1756   1997 

  Pondere, %   61.2         87.9   100 

 
*): Agenţia „Moldsilva” n-a prezentat informaţie. 
 


