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INTRODUCERE 
 
Reforma administraţiei publice centrale este o prioritate majoră a Guvernului 
Republicii Moldova, care a fost stabilită şi 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”, ale 
cărei compartimente sînt:  
• Reorganizarea administraţiei publice centrale; 
• Optimizarea procesului decizional; 
• Perfecţionarea managementului resurselor umane; 
• Perfecţionarea managementului finanţelor publice. 

În rezultatul implementării Strategiei, administraţia publică centrală din ţară 
urmează să corespundă standardelor europene, caracterizîndu-se prin transparenţă, 
predictibilitate, responsabilitate şi eficienţă. O administraţie publică reformată în 
baza celor mai bune practici internaţionale va contribui la îmbunătăţirea imaginii 
Republicii Moldova atît în ţară, cît şi în exterior.  
Pentru asigurarea faptului că Strategia de reformă a administraţiei publice centrale 
(APC) se realizează eficient în termenii stabiliţi şi cu resursele financiare 
planificate, a fost creat mecanismul de implementare a Strategiei, care preconizează 
realizarea Planului de implementare a Strategiei de reformă APC, examinarea 
mersului reformei APC de către Comisia guvernamentală pentru reforma APC şi 
Comitetul consultativ de supraveghere a reformei a APC, precum şi instituirea unei 
subdiviziuni în cadrul Aparatului Guvernului (Grupul de experţi / Direcţia de 
analiză a coordonării politicilor), care asigură coordonarea permanentă a acţiunilor 
planificate în Planul de implementare a Strategiei de reformă APC şi execută în 
practică  deciziile Comisiei guvernamentale pentru reforma APC. 
Raportul de monitorizare a realizării reformei APC pentru anul 2007  a fost întocmit 
în conformitate cu punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 
2005 şi prevederile Hotărîrii Guvernului nr.54 din 18 ianuarie 2007 „Cu privire la 
aprobarea Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a administraţiei 
publice centrale pentru anul 2007” pe baza informaţiei anuale prezentate de 
ministere şi alte autorităţi administrative centrale şi a informaţiilor obţinute în 
timpul vizitelor de monitorizare pe teren a autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi instituţiilor din subordinea acestora.  
Structura raportului este determinată de structura Strategiei de reformă a APC şi a 
Planului de implementare a acesteia, şi cuprinde   trei capitole şi două anexe, 
inclusiv progresul în realizarea obiectivelor Strategiei şi a acţiunilor preconizate de 
Planul de implementare integral şi pe compartimente ale reformei, evaluarea 
impactului reformei APC, lista reorganizărilor în autorităţile administraţiei publice 
centrale. 
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1. PROGRESUL REALIZĂRII REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
CENTRALE  

 
Pe parcursul anului 2007 Aparatul Guvernului, ministerele şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale au desfăşurat activităţi în vederea îndeplinirii 
obiectivelor Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale şi a Planului de 
implementare a acesteia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 
decembrie 2005, precum şi a Planului detaliat de implementare a Strategiei de 
reformă a APC pentru anul 2007, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.54 din 18 
ianuarie 2007, care s-au soldat cu rezultate concrete. Cele mai importante activităţi 
desfăşurate şi rezultate obţinute  pe compartimente ale Strategiei de reformă APC 
sînt următoarele. 

1.1. Reorganizarea administraţiei publice centrale 
 
În vederea racordării structurii autorităţilor administraţiei publice centrale cu 
obiectivele principalelor documente strategice ale statului, au fost redefinite 
funcţiile şi atribuţiile, modificate efectivul-limită şi structura ministerelor şi altor 
autorităţi administrative centrale, delimitate competenţele între autorităţile 
administraţiei publice centrale, între organele centrale de specialitate şi instituţiile 
din subordinea acestora, create şi lichidate autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi instituţii din subordine. Pe parcursul anului 2007, 83 de acţiuni concrete 
de reorganizare au fost implementate şi încă 8  acţiuni sînt în proces de realizare 
(vezi Anexa 1 a raportului). Evoluţia anuală a numărului total de reorganizări în 
comparaţie cu anul precedent este prezentată în figura 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Evoluţia anuală a numărului de reorganizări efectuate în APC 
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Ca rezultat al reorganizărilor a fost optimizat efectivul-limită de personal din 
autorităţile administraţiei publice centrale (AAPC) şi instituţiile din subordine. În 
aparatele centrale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale 
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majorarea-netă a personalului a constituit 65 de unităţi în anul 2007. Reducerea şi 
suplimentarea personalului în autorităţile administraţiei publice centrale în anul 
2007 este prezentată în figura 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Reducerea şi suplimentarea de personal în APC în anul 2007, unităţi
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În rezultatul optimizării personalului, efectivul-limită în administraţia publică 
centrală s-a redus substanţial. Totodată, în anul 2007 comparativ cu anul 2006 în 
aparatele centrale ale unor ministere şi altor autorităţi administrative centrale s-a 
înregistrat o uşoară majorare a efectivului-limită ca rezultat al delimitării 
competenţelor şi transferului funcţiilor de elaborare a politicilor de la instituţiile din 
subordine (cu transferul efectivului-limită respectiv) către aparatele centrale ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale. Evoluţia efectivului-limită (unităţi) în 
total pe aparatele centrale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale 
în perioada anilor 2004-2007 este prezentată în figura 3. 

Figura 3. Evoluţia efectului-limita în APC, unităţi
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În scopul optimizării funcţiilor de control din cadrul autorităţilor administraţiei 
publice centrale au fost aprobate Hotărîrea Guvernului nr.1163 din 25 octombrie 
2007 „Cu privire la optimizarea numărului de personal al autorităţilor administraţiei 
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publice centrale abilitate cu funcţii de control” şi Hotărîrea Guvernului  nr.1479 din 
26 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în unele hotărîri ale Guvernului”, în rezultat, în instituţiile din subordinea 
ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale efectivul-limită a fost redus cu 
115 unităţi.  
Întru asigurarea planificării eficiente în cadrul administraţiei publice centrale, a fost 
aprobată Dispoziţia Guvernului nr.2-d din 23 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor 
administraţiei publice centrale”. Planul de dezvoltare instituţională va integra 
stabilirea politicilor prioritare, planificarea financiară şi organizaţională a autorităţii 
într-un singur cadru de management. Au fost selectaţi şi angajaţi consultanţi locali 
şi internaţionali pentru a acorda asistenţă ministerelor în procesul de elaborare a 
planurilor de dezvoltare instituţională cu suportul Fondului fiduciar multi-donator. 
În scopul eficientizării sistemului de coordonare, planificare, elaborare, 
monitorizare şi evaluare a politicilor la nivel central, în cadrul Aparatului 
Guvernului a fost instituită Direcţia de analiză a coordonării politicilor prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1004 din 10 septembrie 2007 “Cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului”. 
Totodată, în 12 organe centrale de specialitate ale administraţiei publice au fost 
create direcţii/secţii cu funcţii de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor.  
A fost consolidată capacitatea direcţiei coordonare şi monitorizare a programelor de 
dezvoltare din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului şi a direcţilor de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul a şapte ministere-pilot prin 
asigurarea cu echipament modern şi materiale metodologice, precum şi prin 
organizarea a douăsprezece cursuri de instruire referitor la elaborarea, analiza, 
monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici (vezi rubrica „Comentarii” la 
obiectivul 5, acţiunea 2 din Anexa 2 a raportului).  
Ministerul Justiţiei a definitivat proiectul legii privind administraţia publică centrală 
conform propunerilor parvenite de la organele de resort, care a fost prezentat 
Guvernului şi urmează a fi examinat conform procedurii.  
Probleme identificate în Reorganizarea administraţiei publice centrale 

• Unele funcţii şi atribuţii ale ministerelor şi altor autorităţi administrative 
centrale  nu sînt clar definite, se dublează, în unele cazuri politicile se 
elaborează de instituţiile din subordine, persistă cazuri cînd angajaţii 
îndeplinesc alte atribuţii decît cele stabilite de regulamentul direcţiei sau cînd 
angajaţii din instituţiile din subordine îndeplinesc unele atribuţii ale 
ministerului; reducerea efectivului-limită a ministerelor n-a fost întotdeauna 
urmată de transmiterea de la aparatele centrale a atribuţiilor ce ţin de 
executarea politicilor în competenţa instituţiilor din subordine sau  serviciilor 
desconcentrate. 

• Autorităţile administraţiei publice centrale, concomitent cu planul anual de 
activitate, au multe planuri-anexe care nu sînt încadrate într-un plan strategic 
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de activitate; planul anual de activitate al autorităţii administraţiei publice 
centrale nu este standardizat, include sumarul activităţilor planificate ale 
subdiviziunilor; lipseşte cadrul metodologic pentru planificarea activităţii 
ministerelor şi altor APC. 

• Funcţionarii publici din direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor din unele ministere, concomitent cu atribuţiile de bază, îndeplinesc 
unele responsabilităţi nespecifice. 

Recomandări şi priorităţi în Reorganizarea administraţiei publice centrale 

• Autorităţile administraţiei publice centrale vor elabora planurile  de dezvoltare 
instituţională care vor preconiza delimitarea funcţiilor de elaborare a 
politicilor sectoriale de funcţiile de implementare a acestora şi de prestare a 
serviciilor publice cu modificarea ulterioară a regulamentelor.   

• Direcţia de analiză a coordonării politicilor va elabora cerinţele unificate faţă 
de structura-tip a regulamentului organului administrativ din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice centrale. 

• Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului,  
în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, va acorda asistenţa 
metodologică necesară şi va contribui la consolidarea capacităţii direcţiilor de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul ministerelor. 

• Ministerul Justiţiei, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei Publice Locale, 
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale vor urgenta completarea cu 
personal a direcţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor. 
Totodată, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Transporturilor şi 
Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,  
Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului vor 
perfecţiona regulamentele acestor direcţii şi fişele de post  ale funcţionarilor 
publici din aceste subdiviziuni în vederea excluderii funcţiilor şi atribuţiilor 
nespecifice regulamentului-cadru, aprobat 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”. 

1.2. Procesul decizional 
 
Au fost aprobate regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de 
politici (concepţie, strategie, program şi plan), prin Hotărîrea Guvernului nr.33 din  
11 ianuarie 2007 „Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 
documentele de politici”, ceea ce a contribuit la îmbunătăţirea calităţii  
documentelor de politici.  
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Sistemul informaţional unic de evidenţă şi circulaţie a documentelor între 
autorităţile administraţiei publice centrale este în proces de elaborare. În acest scop 
au fost aprobate: Planul de acţiuni pentru implementarea guvernării electronice în 
anul 2007 (Hotărîrea Guvernului nr.606 din 01.06.2007), Concepţia Sistemului 
integrat al circulaţiei documentelor electronice (Hotărîrea Guvernului nr.844 din 
26.07.2007), Concepţia „Portalul Guvernamental” (Hotărîrea Guvernului nr.916 din 
06.09.2007), Regulamentul privind Sistemul de poştă electronică al APC (Hotărîrea 
Guvernului nr.969 din 23.08.2007) şi Regulamentul privind ţinerea lucrărilor de 
secretariat (Hotărîrea Guvernului nr.721 din  23.07.2007). 
Au fost iniţiate activităţi în scopul eficientizării sistemului de planificare şi 
raportare a documentelor de politici. În acest context, Ministerul Economiei şi 
Comerţului cu asistenţa PNUD, UNICEF şi AEDC a efectuat analiza sistemului 
existent de raportare în APC. În anul 2008 urmează să fie elaborat mecanismul de 
simplificare a sistemului de raportare în administraţia publică centrală.  
Sporirea capacităţii de planificare strategică şi de luare a deciziilor a funcţionarilor 
publici a fost realizată prin intermediul instruirilor şi studierii bunelor practici în 
cadrul cursurilor de perfecţionare, seminarelor şi a schimbului de experienţă (vezi 
rubrica „Comentarii” la obiectivul 4, acţiunea 1 şi obiectivul 5, acţiunea 2 din 
Anexa 2 la raport).  
Probleme identificate în optimizarea Procesului decizional 

• Sistemul informaţional care se aplică în AAPC este nedezvoltat. La circa un 
sfert din numărul total de  autorităţi administrative publice centrale fluxul de  
documente se procesează pe registre în mod manual, ceea ce îngreunează 
controlul asupra executării actelor normative. Totodată, nu sînt stabilite 
termenele-limită de implementare a sistemului informaţional unic privind 
evidenţa şi circulaţia documentelor între autorităţile administraţiei publice 
centrale.  

• Fluxul de documente în cadrul administraţiei publice centrale este excesiv, 
calitatea unor documente elaborate este joasă, se deplasează termenele de 
executare a acestora, deseori aceste termene  sînt foarte restrînse, ceea ce 
generează probleme în consultarea proiectelor de documente de politici cu 
autorităţile administraţiei publice centrale. Continuă situaţia cînd funcţionarii 
publici din ministere alocă o parte substanţială de timp la soluţionarea 
problemelor ad-hoc,  apare conflictul de interese, care încă nu este reglementat 
de cadrul normativ.  

• Cadrul metodologic al elaborării documentelor este încă nedezvoltat, 
concomitent cu capacităţile reduse ale funcţionarilor publici. Sistemul de 
raportare în APC a devenit ineficient, greoi şi consumă o parte substanţială din 
timpul funcţionarilor publici. Numărul mare de rapoarte şi raportarea 
frecventă afectează calitatea rapoartelor / informaţiei prezentate.  

 

 7



Recomandări şi priorităţi  în optimizarea Procesului decizional 

• Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în comun cu Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale, vor întreprinde acţiuni concrete în vederea 
implementării tehnologiilor informaţionale în aparatele centrale ale APC, 
instituţiile subordonate şi serviciile desconcentrate, precum şi instruirii 
funcţionarilor publici în utilizarea tehnologiilor informaţionale. Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale urmează să stabilească termene concrete privind 
implementarea în cadrul administraţiei publice centrale a unui sistem 
informaţional unic privind evidenţa şi circulaţia documentelor între 
subdiviziunile ministerului (autorităţii administrative centrale) şi instituţiile 
subordonate.  

• Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului, 
în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi ministerele coordonatoare, 
urmează să elaboreze cerinţele faţă de sistemul de raportare în APC care va 
preconiza eliminarea dublărilor, unificarea termenelor de raportare, 
abrogarea actelor normative depăşite, stabilirea tipurilor şi formelor-standard 
de rapoarte, a procedurilor de elaborare a rapoartelor şi de conlucrare între 
AAPC.  

• Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului  
urmează să elaboreze Metodologia de evaluare a performanţelor activităţii  
ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale. 

 

1.3. Managementul resurselor umane 
 
Întru crearea cadrului normativ privind serviciul public, proiectul legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public a fost aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1311 din 20 noiembrie 2007 şi transmis Parlamentului spre 
examinare şi adoptare în modul stabilit. Proiectul în cauză a fost definitivat în 
conformitate cu practicile de bună guvernare din Uniunea Europeană,   cu 
propunerile autorităţilor administraţiei publice centrale şi ale Aparatului 
Preşedintelui Republicii Moldova, experţilor Programului SIGMA al OCDE, Băncii 
Mondiale şi altor factori interesaţi.  
Pentru optimizarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici a 
fost definitivată Sarcina tehnică şi elaborată  documentaţia de tender, care este în 
proces de coordonare cu Banca Mondială, pentru angajarea companiei care va 
elabora sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici”.  
Se consolidează capacitatea funcţionarilor publici prin instruire în cadrul cursurilor 
de perfecţionare, prin vizite de studii peste hotare (cu asistenţa donatorilor) şi 
diseminarea bunelor practici. Au fost instruiţi circa 390 funcţionari publici din 
administraţia publică centrală în cadrul cursurilor de perfecţionare, conform 
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Hotărîrii Guvernului nr.129 din 8 februarie 2007 „Cu privire la comanda de stat 
pentru anul 2007 referitor la perfecţionarea profesională a personalului din 
administraţia publică în Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova ”. A fost depus un efort substanţial pentru a acoperi necesităţile 
de instruire a  funcţionarilor publici din administraţia publică centrală. Cu suportul 
reformei administraţiei publice centrale şi resursele Fondului fiduciar a fost 
organizată instruirea funcţionarilor publici. Circa 480 persoane au fost instruite  în 
cadrul a 25 cursuri de instruire cu tematica  „Metode şi tehnici de elaborare a 
actelor normative”, „Tehnologii informaţionale”, „Managementul resurselor 
umane”, „Management şi planificare strategică”, „Management şi elaborarea 
programelor” şi „Managementul schimbărilor şi dezvoltare organizaţională”. În 
cadrul vizitei de studii în SUA, cu asistenţa USAID, 10 funcţionari publici au 
studiat bunele practici şi experienţa în domeniul managementului resurselor umane 
în serviciul public. În rezultatul activităţilor desfăşurate, aproape 70 la sută din 
funcţionarii publici din administraţia publică centrală au fost instruiţi în anul 2007 
sau de două ori mai mult decît în anul 2006. De menţionat, că circa jumătate din 
numărul total de funcţionari publici au fost instruiţi cel puţin 40 de ore (normativ 
stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 26 iulie 2004 „Cu privire la 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici”). 
Totodată, pentru formarea abilităţilor funcţionarilor publici de cunoaştere şi aplicare 
în activitate a limbii engleze, au fost lansate cursurile de studiere a limbii engleze la 
care participă peste  370 de funcţionari publici din ministere şi alte autorităţi 
administrative centrale.  
În vederea perfecţionării sistemului de motivare financiară a funcţionarilor publici, 
a fost elaborat proiectul Concepţiei cu privire la clasificarea funcţiilor publice şi 
salarizarea funcţionarilor publici, transmis Ministerului Economiei şi Comerţului şi 
examinat în cadrul grupului de lucru cu participarea Prim-viceprim-ministrului şi a 
unor miniştri. Totodată, au fost iniţiate activităţi întru elaborarea Metodologiei de 
evaluare a performanţelor funcţionarilor publici. Întru continuarea activităţilor a fost 
petrecut tenderul pentru angajarea unei companii de consultanţă internaţională care 
urmează să elaboreze noul sistem de clasificare şi gradare a funcţiilor publice, care 
va sta la baza noului sistem de salarizare a funcţionarilor publici. În prezent, se 
efectuează evaluarea ofertelor prezentate de companiile de consultanţă.  
Probleme identificate în Managementul resurselor umane 

• Persistă o fluctuaţie relativ înaltă a funcţionarilor public în administraţia 
publică centrală (se eliberează în special persoanele tinere după obţinerea unei 
experienţe de lucru). În unele autorităţi ale administraţiei publice centrale 
persistă o pondere mare a locurilor vacante (de exemplu, Biroul Relaţii 
Interetnice - 33%, Ministerul Sănătăţii - 18%, Ministerul Justiţiei - 16%, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene - 13%, Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economie şi Corupţiei - 13%, Ministerul Industriei şi 
Infrastructurii - 12%), sînt posturi vacante de conducători (vicedirector, şef şi 
şef-adjunct de direcţie, şef de secţie). Ministerele şi alte autorităţi 
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administrative centrale duc lipsa funcţionarilor publici care au abilităţi în 
planificarea strategică, care posedă limba engleză, fapt ce împiedică 
realizarea obiectivelor ce ţin de armonizarea legislaţiei naţionale cu aquis-ul 
comunitar.  

• În majoritatea instituţiilor din administraţia publică centrală nu există criterii 
de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici pentru a fi aplicate la 
stabilirea adaosului la salariu şi la premierea angajaţilor. Angajarea 
personalului în APC continuă să se efectueze prin transfer de la alte AAPC, 
prin relaţii personale şi mai puţin prin concurs deschis. Angajarea prin 
competiţie deschisă a înregistrat circa o treime din numărul total de angajări 
în anul  2007. Lipseşte unitatea cu atribuţii în serviciul public la nivel central 
care să elaboreze politicile în domeniu şi să coordoneze implementarea 
acestora, inclusiv activităţile de instruire şi angajare prin concurs.   

• În cadrul AAPC cu un efectiv mic de personal există probleme privind sporirea 
capacităţilor funcţionarilor publici, deoarece nu are cine să execute atribuţiile 
personalului care urmează să participe la instruire pe perioada cursurilor 
respective. În cazul cînd funcţionarii publici participă la cursurile de 
perfecţionare, ei sînt frecvent rechemaţi la serviciu. Există probleme de 
organizare a instruirilor interne în autorităţile în care persoana responsabilă 
de resurse umane cumulează şi alte funcţii şi nu are capacitate, şi nici timp, să 
organizeze programe de instruire. 

Recomandări şi priorităţi  în Managementul resurselor umane 

• Instituirea subdiviziunii cu atribuţii în serviciul public la nivel central în scopul 
optimizării managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. 

• Oficiul de suport administrativ va urgenta definitivarea documentaţiei şi 
organizarea tenderului  pentru selectarea companiei care va elabora sistemul 
informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici”. 

•  Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor continua formarea 
unui corp profesionist de funcţionari publici prin instruire şi extinderea 
practicii de angajare prin concurs. Totodată este necesară introducerea 
evaluării performanţelor funcţionarilor publici.  

•  Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 
va prezenta mecanismul de coordonare a procesului de instruire a personalului 
din autorităţile administraţiei publice centrale realizat de către diferiţi 
prestatori de servicii în domeniu.   

1.4. Managementul finanţelor publice 
 
Se consolidează capacitatea de planificare strategică şi de evaluare a impactului 
politicilor (inclusiv a impactului financiar) a direcţiilor de analiză, monitorizare şi 
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evaluare a politicilor, precum şi a subdiviziunilor de planificare bugetară din 
administraţia publică centrală. În acest scop, în procesul elaborării Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 şi a Cadrului de Cheltuieli pe 
Termen Mediu, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor  au 
organizat şedinţe de lucru, seminare şi mese rotunde.  
Probleme identificate în Managementul finanţelor publice 

• Există probleme referitor la termenii de realizare a obiectivului 13, acţiunea 3  
„Introducerea practicii de raportare anuală despre eficienţa utilizării 
resurselor financiare ca urmare a programelor sectoriale”, compartimentul IV 
al Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă APC (Hotărîrea 
Guvernului nr.54 din 18.01.2007) dat fiind faptului că Ministerul Finanţelor, în 
conformitate cu graficul stabilit, implementează treptat, pînă în anul 2009, 
planificarea resurselor bugetare pe programe. 

Recomandări şi priorităţi  în Managementul finanţelor publice 

• Ministerul Finanţelor, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului, va 
urgenta iniţierea practicii de raportare anuală despre eficienţa utilizării 
resurselor financiare pe programe. 

1.5. Participare şi comunicare 
 
Pentru a asigura accesul la informaţia despre reforma APC, se asigură participarea 
şi comunicarea permanentă  cu autorităţile administraţiei publice centrale, donatorii, 
societatea civilă şi mass-media. În vederea asigurării transparenţei procesului de 
reformă a APC, a fost lansată pagina web în limbile moldovenească, rusă şi engleză, 
care se actualizează permanent. Pe pagina web a reformei APC sînt plasate proiecte 
de acte normative, materiale metodologice, rapoarte cu privire la mersul realizării 
reformei APC şi alte informaţii. Pe parcursul anului 2007 pagina web a fost vizitată 
de circa 26900 persoane.  
Mersul realizării reformei APC este examinat în comun cu funcţionarii publici din 
cadrul ministerelor şi altor autorităţi administrative  centrale. În acest context, în 
perioada 16 februarie – 7 martie 2007 şi 6-28 noiembrie 2007 în cadrul autorităţilor 
administraţiei publice centrale au fost efectuate 56 de prezentări referitor la 
rezultatele reformei APC şi activităţile prioritare planificate, la care au participat 
funcţionari publici din aparatele centrale ale 32 autorităţi. Au fost organizate cinci 
întruniri (din 20 aprilie, 10 mai, 21 iunie, 26 iunie şi 23 august 2007) cu 
funcţionarilor publici din AAPC pentru diseminarea informaţiei şi a bunelor practici 
în cadrul reformei APC. 
Au fost transmise 16 comunicate de presă şi publicate 51 ştiri, articole şi interviuri; 
editate şi distribuite un pliant despre direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor şi o broşură referitor la realizările şi perspectivele reformei administraţiei 
publice centrale; distribuite 12 ediţii ale Buletinului informativ electronic „Noutăţile 
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reformei APC” factorilor interesaţi în realizarea reformei APC (circa 450 de 
beneficiari).  
Rezultatele reformei administraţiei publice centrale şi dificultăţile întîmpinate în 
procesul de realizare a obiectivelor Strategiei de reformă a APC au fost abordate în 
timpul şedinţelor informative cu participarea reprezentanţilor comunităţii 
donatorilor din 23 august şi 9 octombrie 2007. 
Rubrica „Realizarea reformei APC” a fost instituită în Buletinul informativ al 
Guvernului (începînd cu nr.6 (11), 2007) care se editează lunar. O rubrică similară 
se menţine permanent în ziarul „Funcţionarul public”, editat de către Academia de 
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. 
Probleme identificate în Participare şi comunicare 

• Persistă problema lipsei de transparenţă în activitatea unor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale. Pînă în prezent, nu toate autorităţile posedă 
pagina web (Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”); unele autorităţi nu 
actualizează permanent paginile web (Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului, Ministerul Reintegrării, Biroul Relaţii Interetnice); paginile web 
ale unor autorităţi conţin informaţii şi anunţuri comerciale, şi link-uri care nu 
se referă la funcţiile şi atribuţiile AAPC (Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a 
Teritoriului); în unele autorităţi funcţionarii publici nu au acces sau au acces 
limitat la Internet (Serviciul Standardizare şi Metrologie, Biroul Relaţii 
Interetnice; Ministerul Industriei şi Infrastructurii).  

• Unele autorităţi ale administraţiei publice centrale n-au planificat pentru anul 
2007 acţiunile necesare întru realizarea Planului detaliat de implementare a 
Strategiei de reformă APC, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.54 din 18 
ianuarie 2007 (Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”, Biroul Relaţii 
Interetnice, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova). În rezultat, aceste autorităţi includ în Informaţia trimestrială privind 
mersul realizării reformei APC doar realizarea acţiunilor de instruire a 
personalului, ceea ce este insuficient pentru eficientizarea activităţii APC. 

Recomandări şi priorităţi  în Participare şi comunicare 

• Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale (inclusiv Ministerul 
Reintegrării, Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, Biroul Relaţii 
Interetnice) vor actualiza permanent paginile web pentru asigurarea 
transparenţei şi menţinerea dialogului cu factorii interesaţi, vor asigura 
accesul funcţionarilor publici la Internet. Agenţia Agroindustrială „Moldova-
Vin” va urgenta crearea şi lansarea paginii web.  

• Autorităţile administraţiei publice centrale vor asigura baza tehnico-materială 
necesară în scopul utilizării Internetului şi actualizării permanente a paginilor 
web. 
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1.6. Monitorizarea implementării 
 
Susţinerea financiară a activităţilor preconizate în Strategia de reformă a 
administraţiei publice centrale este asigurată din mijloacele Fondului fiduciar multi-
donator, creat conform Acordului de Grant din 11 iulie 2006, semnat între Guvernul 
Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Banca Mondială, 
Guvernul Olandei, DFID, SIDA).  
Oficiul de suport administrativ (OSA),  creat prin Hotărîrea  Guvernului nr.1018 din 
5 septembrie 2006 „Cu privire la Oficiul de suport administrativ pentru asistenţă la 
implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica 
Moldova”, asistă Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului în gestionarea 
resurselor financiare din Fondul fiduciar.  Prin Dispoziţia Guvernului nr.6 din 12 
ianuarie 2007 au fost instituite două comisii de tender pentru evaluarea ofertelor de 
bunuri, lucrări şi servicii – în valoare de peste 100 mii de dolari SUA, şi în valoare 
mai mică sau egală cu 100 mii de dolari SUA.  
OSA a organizat şi petrecut tendere de procurare a serviciilor şi mărfurilor, ca 
rezultat au fost efectuate  55 de procurări de servicii de consultanţă şi bunuri în 
conformitate cu planul de procurări.  
Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul Aparatului Guvernului 
coordonează activitatea OSA, permanent analizează progresul în realizarea 
acţiunilor preconizate în planurile de activitate ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale, identifică problemele şi bunele practici în realizarea acţiunilor în 
timpul vizitelor trimestriale  de monitorizare pe teren la  ministere şi alte autorităţi 
administrative centrale şi acordă suportul necesar. Au fost vizitate 32 autorităţi 
(trimestrial) şi 18 instituţii din subordine.  
Direcţia de analiză a coordonării politicilor a elaborat Rapoartele cu privire la 
mersul realizării reformei APC pentru anul 2006, trimestrul 1, semestrul 1 şi 
trimestrul 3 al anului 2007, în baza informaţiei primite de la autorităţile 
administraţiei publice centrale şi a rapoartelor de monitorizare pe teren. Rapoartele 
nominalizate au fost  prezentate Prim-ministrului, membrilor Comisiei 
guvernamentale pentru reforma APC, Parlamentului şi Preşedinţiei Republicii 
Moldova. Mersul realizării reformei a fost examinat în şedinţele Comisiei 
guvernamentale pentru reforma APC şi a Comitetului consultativ de supraveghere a 
reformei APC, precum şi în şedinţa din 17 iulie 2007 prezidată de Preşedintele ţării 
cu participarea Preşedintelui Parlamentului, Prim-ministrului şi a unor miniştri. 

 13



2. EVALUAREA SUCCESULUI ŞI IMPACTULUI REFORMEI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 

 

2.1. Gradul de realizare a Planului de implementare a Strategiei de 
reformă a APC 

 
Analiza realizării Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a APC 
şi a acţiunilor prevăzute în planurile de activitate ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale relevă că în anul 2007 majoritatea acţiunilor au fost realizate, în 
fond, conform termenelor stabilite. A fost depistată realizarea cu întîrziere a unor 
acţiuni referitor la instituirea unităţii cu atribuţii în serviciului public la nivel central 
(obiectivul 1, acţiunea 3), elaborarea ghidului în domeniul procesului decizional 
(obiectivul 4, acţiunea 2), crearea sistemului informaţional „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici” (obiectivul 8, acţiunea 1) şi introducerea 
practicii de raportare anuală despre eficienţa utilizării resurselor financiare ca 
urmare a programelor sectoriale (obiectivul 13, acţiunea 3 a Planului detaliat de 
implementare a Strategiei de reformă APC).  

Gradul de realizare a acţiunilor preconizate în Planul detaliat de 
implementare a Strategiei de reformă a APC pentru anul 2007 a constituit 91%, 
inclusiv pe compartimente:  

I. Reorganizarea administraţiei publice centrale – 89%; 
II. Procesul decizional – 90%;  
III. Managementul resurselor umane – 87%; 
IV. Managementul finanţelor publice – 83%; 
V. Participare şi comunicare – 100%; 
VI. Monitorizarea implementării – 100%. 

În Planul de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă a APC pentru anul 2008 
au fost incluse acţiuni corective referitor la acţiunile realizate cu întîrziere (parţial) 
în anul 2007.  
Analiza realizării Planului detaliat de implementare a Strategiei de reformă a APC 
pentru anul 2007 este prezentată în Anexa 2 a raportului.  

2.2. Evaluarea performanţelor autorităţilor administraţiei publice 
centrale privind realizarea reformei APC 

 
Performanţa generală a realizării reformei APC integral se evaluează conform 
Metodologiei de monitorizare şi evaluare ca media ponderată a performanţelor 
atinse în realizarea reformei APC de către ministere şi alte autorităţi administrative 
centrale evaluate de Direcţia de analiză a coordonării politicilor din cadrul 
Aparatului Guvernului şi a gradului de realizare a acţiunilor preconizate în 
planurile de activitate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale 
evaluate de însăşi autorităţile administraţiei publice centrale.  
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Performanţele anuale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale în 
realizarea reformei APC, evaluate de către Direcţia de analiză a coordonării 
politicilor, se determină ca media performanţelor trimestriale evaluate de către 
echipa de monitorizare în timpul vizitelor de monitorizare pe teren efectuate la 
autorităţi, folosind ratele numerice.  
Gradul de realizare a acţiunilor preconizate în planurile de activitate ale ministerelor 
şi altor autorităţi administrative centrale au fost evaluate de către grupurile de lucru 
create în cadrul acestora, în conformitate cu decizia Comisiei Guvernamentale 
pentru reforma administraţiei publice centrale (punctul 5 al Procesului verbal nr.01-
2505-01 din 06.02.06), folosind criteriile de evaluare care se referă la calitatea şi 
termenele de realizare a acţiunilor.  Rezultatele evaluării performanţelor realizării 
reformei APC obţinute de ministere şi alte autorităţi administrative centrale pentru 
anul 2007 sînt prezentate în tabelul 1.  

Tabelul 1. Performanţele şi gradul de îndeplinire a acţiunilor reformei APC 
preconizare de către AAPC în planurile anuale de activitate, anul 2007 

 
N
r.  

Denumirea autorităţii administraţiei 
publice centrale 

 

Media anuală a ratelor 
numerice trimestriale* 

Gradul de realizare 
a acţiunilor  stabilit 
prin autoevaluare 

Media 
ponderată 

  Eficienţă înaltă – 3 
Eficient - 2 
Mai puţin eficient – 1 
ineficient – 0 

% Rata 
numerică** 

Pondere 
50/50 

1 Ministerul Economiei şi Comerţului 2,0 90,0 2,7 2,4 
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei 

Alimentare 
2,0 80,0 2,4 2,2 

3 Ministerul Industriei şi Infrastructurii 2,0 100 3,0 2,5 
4 Ministerul Finanţelor 2,0 90,0 2,7 2,4 
5 Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei 

Drumurilor 
1,8 88,0 2,6 2,2 

6 Ministerul Educaţiei şi Tineretului 2,0 77,2 2,3 2,2 
7 Ministerul Culturi şi Turismului 1,3 90,0 2,7 2,0 
8 Ministerul Sănătăţii  2,0 100 3,0 2,5 
9 Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 

Copilului 
1,3 100 3,0 2,1 

10 Ministerul Ecologiei şi Resurselor 
Naturale 

1,5 100 3,0 2,3 

11 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene 

2,0 80,0 2,4 2,2 

12 Ministerul Justiţiei 2,0 83,3 2,5 2,2 
13 Ministerul Dezvoltării Informaţionale 2,0 90,0 2,7 2,4 
14 Ministerul Afacerilor Interne 2,0 80,0 2,4 2,2 
15 Ministerul Apărării 2,0 75,0 2,3 2,1 
16 Ministerul Administraţiei Publice Locale 1,5 80,0 2,4 2,0 
17 Ministerul Reintegrării 1,0 80,0 2,4 1,7 
18 Biroul Naţional de Statistică 2,0 92,0 2,8 2,4 
19 Biroul Relaţii Interetnice 1,0 100 3,0 2,0 
20 Serviciul Standardizare şi Metrologie 1,5 80,0 2,4 2,0 
21 Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” 1,5 80,0 2,4 2,0 
22 Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a 1,5 80,0 2,4 2,0 
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Teritoriului 
23 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 2,0 80,0 2,4 2,2 
24 Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 

Publice şi Ajutoare Umanitare 
2,0 75,0 2,3 2,1 

25 Camera de Licenţiere 2,0 90,0 2,7 2,4 
26 Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei 
2,0 62,5 1,9 1,9 

27 Serviciul Vamal 2,0 75,0 2,3 2,1 
28 Serviciul Grăniceri 2,0 90,0 2,7 2,4 
29 Agenţia Sportului 1,8 86,0 2,6 2,2 
30 Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin” 1,0 100 3,0 1,6 
 TOTAL 1,9 85,3 2,6 2,2 

*  Ratele numerice au fost evaluate trimestrial în timpul vizitelor de monitorizare pe teren. 
**Pentru calcularea mediei ponderate, ponderea în % a fost convertită în rate numerice. 

 
Analiza performanţelor şi a gradului de îndeplinire a acţiunilor reformei APC în 
cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale relevă că pentru anul 2007 
ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au depus eforturi şi au 
implementat acţiunile necesare întru realizarea obiectivelor Strategiei de reformă a 
APC. Totodată, există unele rezerve. Este evidentă necesitatea implicării mai active 
a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale în realizarea 
obiectivelor Strategiei de reformă a APC. Ministerele şi alte autorităţi 
administrative centrale trebuie să acorde o atenţie sporită dezvoltării complexe a 
capacităţilor sale, inclusiv de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare 
a politicilor, asigurării transparenţei, optimizării procesului decizional şi 
implementării tehnologiilor informaţionale.  
 

2.3. Sumarul cheltuielilor efectuate din Fondul fiduciar 
 
În anul 2007 cu asistenţa Fondului Fiduciar au fost procurate servicii de consultanţă 
şi bunuri în valoare de 714052 dolari SUA şi achitată suma de 536090 dolari SUA. 
Structura utilizării resurselor Fondului fiduciar pe categorii este următoarea: 

− Categoria 1 „Servicii de consultanţă”: pentru procurarea serviciilor de 
consultanţă străină şi locală au fost folosite 361190 dolari SUA, ceea ce 
constituie    67 % din suma planificată; 

− Categoria 2 „Bunuri”:  83016 dolari SUA sau  16 % din suma planificată; 
− Categoria 3 „Cursuri de instruire”:  75898 dolari SUA (inclusiv 29183 dolari 

SUA pentru petrecerea a 25 cursuri de instruire de către Academia de 
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova) sau   14%  din 
suma planificată; 

− Categoria 4 „Cheltuieli operaţionale”: pentru rechizite, telecomunicaţii, cursuri 
de instruire, comision bancar, impozit pe servicii, anunţuri în ziar şi cheltuieli 
neprevăzute - 15986 dolari SUA sau  3% din suma planificată în anul 2007. 
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Gradul de executare a devizului de cheltuieli al Fondului fiduciar (raportul dintre 
suma achitată şi bugetul planificat) constituie  71,1%  în anul 2007.  
 

2.4. Succesul şi impactul reformei administraţiei publice centrale 
 

Evaluarea generală a succesului realizării reformei APC integral a fost efectuată  
folosind criteriile de evaluare stabilite de Metodologia de monitorizare şi evaluare a 
reformei APC în baza rezultatelor referitor la gradul de îndeplinire a acţiunilor din 
Planul detaliat de implementare a Strategiei de reformă APC, performanţa generală 
a realizării reformei APC în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
eficacitatea utilizării resurselor financiare din Fondul fiduciar. Criteriile de 
evaluare, sursele de date, metodele de calculare şi ratele numerice de evaluare a 
succesului reformei APC integral sînt prezentate în tabelul 2.  

Tabelul 2. Criteriile, ponderea şi ratele de evaluare a succesului reformei APC, anul 2007 
 

Pondere Gradul de 
realizare a 
acţiunilor  

Criteriile de evaluare Sursa de date, 
metoda de  
calculare 

% % În rate* 

Valoarea 
numerică a 

ratelor  

1 2 3 4 5 6 
(c.l.6=c..3xc.5) 

A. Eficacitatea generală şi gradul 
de îndeplinire a acţiunilor din 
Planul de implementare  

Anexa 2 la raport 45% 91% 2,7 1,2 

B. Performanţa generală a realizării 
reformei APC în cadrul AAPC 

Tabelul 1 din raport 35% 85% 2,5 0,9 

C. Eficacitatea utilizării resurselor 
financiare  pentru reforma APC 
(din Fondul fiduciar) 

Paragraful 2.3 din 
raport 

20% 71% 2,1 0,4 

TOTAL: MPA – media anuală 
ponderată 

MPA este media 
ponderată  a           
A, B şi C 

100% x x 2,5 

EVALUAREA GENERALĂ A 
REFORMEI APC  
Cu succes înalt (SÎ): MPA este > 2.5. 
Cu succes (S): MPA este între 1.6 ≤ S ≤ 
2.5. 
Cu puţin succes  (PS): MPA este 
între  0.6 ≤P S ≤ 1.6. 
Insucces (NS): MPA este < 0.6. 

MPA=2,5                                             
Concluzie. Deci reforma APC în anul 2007 a fost 
realizată cu succes (S).  
 

* sistemul este compus din patru rate numerice:  
0 – ineficient, 1 – mai puţin eficace, 2 – eficacitate, 3 – eficacitate înaltă. 

 
Datele din tabelul 2 relevă că în anul 2007 reforma administraţiei publice centrale  
integral a fost realizată cu succes.  
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Impactul reformei APC asupra beneficiarilor şi societăţii se evaluează anual în 
conformitate cu Metodologia de monitorizare şi evaluare prin combinarea analizei 
multilaterale cu analiza documentelor elaborate de autorităţile administraţiei publice 



centrale, folosind indicatorii de măsurare a impactului reformei APC şi a 
capacităţilor administraţiei publice centrale.    Concomitent pot fi folosite studii, 
chestionare şi alte instrumente de evaluare a rezultatelor şi impactului reformei 
APC. În acest context, în curs de organizare este un sondaj de opinii referitor la 
reforma APC. Impactul reformei administraţiei publice centrale integral este 
prezentat în tabelul 3. 

Tabelul 3.  Impactul reformei administraţiei publice centrale, anul 2007 
 

Indicatori de impact şi capacitate a APC Compartimen-
tele Strategiei 

de reformă 
APC 

Indicatori / 
Rezultat 

Comentarii / Date Valoarea ţintă la 
finele reformei  
(la 31.12.2008) 

I. Reorganizarea 
administraţiei 
publice centrale. 

R1. Capacitate 
majorată a 
administraţiei 
publice 
centrale 
 

Jumătate din numărul AAPC au efectuat 
reorganizarea funcţională, toate ministerele 
au iniţiat reorganizarea instituţională. În 
rezultat, s-a majorat capacitatea 
administraţiei publice centrale, ceea ce a  
avut un impact pozitiv asupra eficienţei 
activităţii acestora, 27 (din 32) de autorităţi  
au atins cel puţin 80% din scopuri stabilite în 
anul 2007. 

AAPC au atins 
cel puţin 80% 
din  scopuri.  
 

II. Optimizarea 
procesului 
decizional. 

R2. Creşterea 
eficienţei  
sistemului de 
planificare şi 
raportare 
 

Introducerea standardelor unificate faţă de 
documentele de politici şi crearea în 12 
autorităţi a direcţiilor/secţiilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor, a avut 
un impact pozitiv asupra majorării calităţii 
documentelor de politici (concepţie, strategie, 
program, plan). În anul 2007 circa 80 la sută 
din documentele de politici elaborate de 
AAPC satisfac cerinţelor unificate stabilite 
prin H.G. nr.33 din 11.01.2007.  

Prezentarea la 
termen, conform 
standardelor 
unificate a 
documentelor 
de politici şi a 
rapoartelor. 

III. 
Perfecţionarea 
managementului 
resurselor 
umane. 

R3. Sistem 
eficient de 
management al 
resurselor 
umane 

Demararea procesului de perfecţionare a 
managementului resurselor umane în 
serviciul public relevă un impact  pozitiv 
asupra personalului, care se manifestă prin 
majorarea numărului de personal care a fost 
a) angajat prin concurs, ponderea acestora 
fiind de circa o treime din total; b) instruit, 
ponderea cărora a înregistrat aproape 70 la 
sută din total, circa  o jumătate din 
funcţionarii publici au fost instruiţi cel puţin 
40 de ore.  

Funcţionarii 
publici au 
responsabilităţi 
clar definite şi 
anual se 
evaluează 
performanţele 
funcţionarilor 
publici. 

IV. 
Perfecţionarea 
managementului 
finanţelor 
publice. 

R4. Majorarea 
eficienţei 
programelor 
sectoriale 

Performanţele administraţiei publice centrale 
în raport cu mărimea resurselor alocate vor fi 
evaluate concomitent cu introducerea 
planificării resurselor financiare pe 
programe. În prezent a demarat procesul de 
formare a capacităţilor   funcţionarilor publici 
în domeniul respectiv. 

Toate 
programele 
sectoriale au 
atins cel puţin 
90% din 
scopuri. 
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3. EXAMINAREA REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 
 

3.1. Examinarea reformei APC de către Preşedintele Republicii 
Moldova 

 
Mersul realizării reformei administraţiei publice centrale a fost examinat de 
Preşedintele Republicii Moldova în şedinţa din 17 iulie 2007 cu participarea 
Preşedintelui Parlamentului, Prim-ministrului şi unor miniştri. Conform indicaţiei 
Preşedintelui ţării şi a Prim-ministrului au fost întreprinse acţiuni de eficientizare şi 
accelerare a realizării reformei APC care au fost luate în consideraţie la elaborarea 
Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de reformă a administraţiei publice 
centrale în anul 2008 (Hotărîrea Guvernului nr.59 din 25 ianuarie 2008).  
 

3.2. Deciziile Comisiei guvernamentale pentru reforma  APC 
 
Comisia guvernamentală pentru reforma APC în cadrul a patru şedinţe (2 februarie, 
19 mai,  20 septembrie  şi 12 octombrie 2007) a examinat realizarea reformei APC 
şi a luat decizii corespunzătoare, cele mai importante fiind: 
1) Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului: 
- va efectua o analiză suplimentară a volumului de lucru, timpului de lucru şi 

distribuirii funcţiilor în cadrul Aparatului Guvernului; 
- va întreprinde acţiuni în vederea impulsionării procesului de instruire a 

funcţionarilor publici. 
2) Conducerea Aparatului Guvernului va examina şi prezenta propuneri privind 
modificarea statelor de personal şi competenţa funcţională în scopul: 
- creării Unităţii de analiză şi coordonare a politicilor în cadrul Aparatului 

Guvernului; 
3)  Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale: 
- vor coordona cu Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului toate 

modificările operate în regulamentele de activitate, structura şi efectivul-limită 
ale acestora; 

- vor continua delimitarea atribuţiilor între ministere şi instituţiile din subordine 
pentru a focusa ministerele asupra sarcinilor strategice. 

(Procesul verbal nr.01-2505-07 din 02.02.2007)  
4) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor acorda suportul necesar 
consultanţilor internaţionali şi locali şi vor elabora în comun planuri proprii de 
modernizare şi delimitare strictă a funcţiilor de elaborare a politicilor sectoriale de 
funcţiile de executare a acestora. 
 5) Ministerul Economiei şi Comerţului va analiza şi va propune eficientizarea 
sistemului actual de raportare în administraţia publică centrală. 
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6) Grupul de experţi va asigura organizarea cursurilor de limba engleză pentru 
funcţionarii publici din autorităţile  APC. 
(Procesul verbal nr.01-2505-08 din 19.05.2007)  
7) Se acceptă de principiu proiectul Metodologiei de elaborare a Planurilor de 
dezvoltare a ministerelor. 
8) Ministerul Economiei şi Comerţului de comun cu Ministerul Finanţelor şi Grupul 
de experţi va definitiva Metodologia în conformitate cu obiecţiile şi propunerile 
membrilor Comisiei şi ministerelor şi o va prezenta spre  aprobare. 
9) Ministerele se vor implica mai activ în procesul de definitivare şi implementare a 
Metodologiei respective, elaborînd într-un mod uniform Planurile de dezvoltare a 
instituţiei. 
(Procesul verbal nr.01-2505-11 din 20.09.2007)  
10) Ministerul Sănătăţii va urgenta indicaţia Prim-ministrului de delimitare a 
funcţiilor administrative de funcţiile de conducere (manageriale) în toate instituţiile 
medicale din subordinea ministerului. 
11) Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului va elabora şi prezenta 
proiectul de hotărîre al Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acţiuni 
privind realizarea Strategiei de reformă a APC în anul 2008. 
(Procesul verbal nr.01-2505-12 din 12.10.2007)  

3.3. Activitatea Comitetului consultativ de supraveghere a reformei 
administraţiei publice centrale 

 
Comitetul consultativ de supraveghere a reformei APC în şedinţele din 15 februarie, 
13 iunie şi 9 octombrie 2007 a discutat rezultatele implementării reformei APC şi a 
solicitat Grupului de experţi să întreprindă unele măsuri adiţionale, inclusiv: 
- să propună grupului de lucru, care elaborează Planul Naţional de Dezvoltare a 

ţării pentru anii 2008-2011, includerea obiectivelor ce ţin de modernizarea 
administraţiei publice centrale; 

- să contribuie la menţinerea statutului de „filtre de calitate” a direcţiilor de 
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, create în şapte ministere; 

- să angajeze consultanţii internaţionali şi locali pentru autorităţile administraţiei 
publice centrale care urmează să elaboreze în comun cu ministerele şi alte 
autorităţi administrative centrale planuri de dezvoltare a instituţiilor; 

- să urgenteze, de comun cu Ministerul Justiţiei, elaborarea legii privind 
administraţia publică centrală; 

- să asigure din sursele Fondului fiduciar angajarea consultanţilor locali şi 
internaţionali pentru fiecare minister.  
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ANEXA 1. LISTA REORGANIZĂRILOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ ÎN ANUL 2007 

 

Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

• În cadrul SV1 au fost reorganizate: 
1. aparatul central - efectivul-limită redus  cu 4 persoane, aprobată 

structura şi Regulamentul SV, modificate regulamentele 
direcţiilor (H.G. nr.4 din 02.01.2007); 

2.  birourile şi posturile vamale  - efectivul-limită în organele 
vamale teritoriale a fost redus cu 200 persoane (H.G. nr.4 din 
02.01.2007). 

• A fost modificată structura ministerelor prin instituirea direcţiilor 
de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor: 
3. MJ2 (H.G. nr.670 din 15.06.2007) - secţie; 
4. MS3 (H.G. nr.283 din 14.03.2007); 
5. MPSFC4 (H.G. nr.326 din 21.03.2007); 
6. MAI5 (H.G. nr.1199 din 06.11.2007) - Direcţia analiză, 

monitorizare şi planificare strategică; 
7. MERN6 (H.G. nr.1418 din 17.12.2007); 
8. MAPL7 (H.G. nr.1426 din 18.12.2007). 

• În cadrul MAIA8 au fost reorganizate:  
9. Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare 

prin dezmembrare (divizare): transmise a) funcţiile de instruire  
către UASM9; b)  funcţiile de cercetare în domeniul agrar  cu 
statele de personal către IEFS10 al AŞM; c) căminul „Plai” (str. 
Alexandrescu nr.5) la balanţa Î.S. „Întreprinderea de reparaţie şi 
exploatare auto” a MAIA, conform H.G. nr.264 din 06.03.2007; 

10. Inspectoratul de stat pentru selecţie şi reproducere în 
zootehnie în Inspectoratul Zootehnic de Stat;  

11. Majorat efectivul-limită al MAIA cu 5 unităţi (H.G. nr.216 
din 27.02.2007) – în Direcţia zootehnie, în contextul ajustării 
complexului zootehnic la cerinţele UE; 

12. ÎS „Întreprinderea de Reparaţie şi Exploatare AUTO” prin 
fuziune (absorbţie) cu ÎS „Combinatul de instruire nr.7” (H.G. 

• În cadrul SV au fost: 
1. transmise unele competenţe de la 

SV către birourile vamale (ordinul 
SV nr.201 din 08.06.2007); 

• MAEIE22: 
2. aprobat Regulamentul cu privire la 

activitatea misiunilor diplomatice 
ale R.M., prin H.G. nr.744 din 
29.07.2007; 

3. modificat şi completat 
Regulamentul privind activitatea 
administrativ-financiară a 
instituţiilor serviciului diplomatic al 
R.M. peste hotare, prin H.G. nr.871 
din 03.08.2007; 

4. aprobat Regulamentul privind 
modul de încasare, utilizare şi 
evidenţă a taxelor şi serviciilor 
consulare  prestate de MAEIE, prin 
H.G. nr.1036 din 17.09.2007; 

5. Direcţia Biroul Naţional al Pactului 
de Stabilitate pentru Europa de Sud-
Est a fost modificată în Direcţia 
Cooperare Regională (ord. Nr.857-
b-233 din 23.07.2007). 

• SSM – prin H.G. nr.13 din 17.01.2008 
a fost aprobat: 
6. Regulamentul Inspectoratului 

Principal de Stat pentru 
Supravegherea Pieţei, Metrologie şi 

• În subordinea SV a 
fost: 
1. creată Î.S. 

„Vamtehinform” 
cu funcţii în 
tehnologii 
informaţionale 
(H.G. nr.346 din 
28.03.2007); 

2. creat Centrul de 
instruire a 
colaboratorilor 
vamali (ordinul 
nr.407-o din 
19.10.2007); 

• creată: 
3. Agenţia „Apele 

Moldovei”  
(AAM26) cu 
efectiv-limită 40 
persoane, care a 
preluat de la 
ACDT efectivul-
limită de 5 
persoane şi 
competenţele ce 
ţin de politica în 
domeniul 
aprovizionării cu 
apă şi canalizare şi 

• În subordinea 
MA a fost: 
1. lichidat 

Departament
ul 
Administrati
v – Militar, 
conform 
H.G. nr.246 
din 
02.03.2007.  

2. În curs de 
examinare 
este  
lichidarea 
Serviciului 
de Stat 
pentru 
Problemele 
Cultelor şi 
transmiterea 
funcţiilor 
către MJ. 

• În cadrul MJ: 
3. lichidat 

Centrul 
pentru 
pregătirea şi 
perfecţionare
a cadrelor cu 



Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

nr.849 din 27.07.2007) şi respectiv modificat regulamentul 
MAIA. 

13. elaborat proiectul H.G. cu privire la aprobarea 
regulamentului, structurii şi efectivului-limită al Inspectoratului 
General Agricol, care după avizare la ministere, este în proces 
de definitivare.  

• În cadrul MET11 au fost reorganizate: 
14. prin fuziune (contopire) Palatul Naţional de Creaţie a Copiilor şi 

Adolescenţilor, Centrul Tinerilor Turişti din Moldova, Centrul 
Republican al Tinerilor Naturalişti şi Centrul de Creaţie 
Tehnico-Ştiinţifică a Elevilor din Moldova în Centrul 
Republican pentru Copii şi Tineret, prin H.G. nr.757 din 
02.07.2007; 

15. Î.S. „Centrul Ştiinţific, Metodic şi Editorial „Univers 
Pedagogic” prin absorbţia Î.S. de Producţie şi Comerţ 
„Didactica”. 

• În subordinea AS12 au fost reorganizate prin contopire: 
16. Laboratorul ştiinţific în domeniul sportului, Centrul republican 

de medicină sportivă, Baza sportivă de canotaj, Baza sportivă 
„Speranţa”, Şcolile republicane de măiestrie sportivă superioară 
nr.1 şi nr.2, şi Clubul republican sportiv „Olimpia”, în Centrul 
sportiv de pregătire a loturilor naţionale (H.G. nr.985 din 
30.08.2007). 

• În subordinea SSM13:  
17. aprobată decizia de reorganizare a Institutului Naţional de 

Standardizare prin divizare în INSM14 şi INMM15 aprobată în 
prin H.G. nr.13 din 17.01.2008; 

18. redus efectivul-limită cu 9 unităţi al Inspectoratului Principal de 
Stat în Standardizare, metrologie şi Protecţia Consumatorilor 
(H.G. nr.1479 din 26.12.2007). 

• MDI16: 
19. iniţiate modificări privind statutul Camerei Înregistrării de Stat  

prin modificarea Legii nr.1265-XIV din 05.10.2000 cu privire la 

Protecţia Consumatorilor. 
• MEC23: 

7. MEC i-au fost atribuite 
responsabilităţi de elaborare a 
politicilor privind dezvoltarea 
demografică, evaluarea impactului 
asupra situaţiei sociale în funcţie de 
tendinţele demografice şi 
monitorizarea indicatorilor 
relevanţi, cu  majorarea efectivului-
limită de la 154 la 156 de unităţi. 

8. A fost aprobată structura, efectivul-
limită şi Regulamentul Agenţiei 
Proprietăţii Publice de pe lîngă 
MEC (H.G. nr.1008 din 
10.09.2007), care este succesorul 
Agenţiei Privatizare. 

9. A fost modificat Regulamentul 
ministerului cu un alineat nou care 
„asigură activitatea Secretariatului 
Comisiei naţionale pentru consultări 
şi negocieri colective” (H.G. 1098 
din 09.10.2007). 

10. Au fost transmise către MEC de 
la MS competenţele de administrare 
a S.A. „SanfarmPrim” cu 
modificarea structurii ministerului 
(H.G. nr.1270 din 21.11.2007). 

• În subordinea MF: 
11. Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat a preluat funcţiile Consiliului 
Creditorilor (conform Legii R.M. 
nr.223-XVI din 14.07.2006);  

a Concernului 
Republican pentru 
Gospodărirea 
Apelor „Apele 
Moldovei” din 
subordinea MAIA. 

• În subordinea MCT27 
se creează: 
4. Agenţia pentru 

administrarea 
zonelor turistice 
naţionale (H.G. 
nr.356 din 
03.04.2007); 

5. Întreprinderea de 
stat „Satul 
Moldovenesc 
„Buciumul” 
(H.G.nr.761 din 
02.07.2007). 

• În subordinea MS: 
6.  a fost elaborat 

proiectul H.G. cu 
privire la crearea 
Agenţiei 
Infrastructurii şi 
Dispozitive 
Medicale şi 
expediat  
Guvernului (scr. 
nr.01-4.2/523 din 
17.03.2007).  

• În cadrul MJ a fost: 

transmiterea 
bunurilor 
către 
Institutul 
Naţional de 
Justiţie, prin 
H.G. nr.127 
din 
07.02.2007. 

• Lichidat: 
4. Comitetul 

Naţional 
pentru 
Adopţii, 
conform 
H.G. nr.52 
din 
14.07.2007. 

• În cadrul 
MERN: 
5. lichidat 

Serviciul 
ecologic 
specializat 
(H.G. nr. 
1479 din 
26.12.2007). 

• În cadrul 
ACDT: 

6. dizolvat 
Inspectoratul 
de Stat 
pentru 
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Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, care au 
fost  aprobate prin H.G. nr.909 din 10.08.2007 şi transmise la 
Parlament.  

• În subordinea MF17: 
20. Efectivul-limită al Trezoreriei de Stat a fost modificat de la 280 

persoane la 257 persoane (H.G. nr.1005 din 10.09.2007). 
21. A demarat reorganizarea Visteriei de Stat  - numărul de 

persoane s-a redus de la 41 la 13 unităţi. Concomitent, se 
efectuează lucrări de sortare şi unificare privind valorificarea 
fondului de stat.    

22. A fost redus efectivul-limită cu 52 unităţi în Inspectoratul fiscal 
de stat teritorial (H.G. nr.1479 din 26.12.2007); 

• În subordinea BNS18: 
23. A fost reorganizată Direcţia generală recensămîntul populaţiei, 

începînd cu 01.04.2007, în Direcţia recensăminte, cu un efectiv 
de 7 persoane. Au fost aprobate Regulamentul Comisiei 
republicane pentru recensămîntul general agricol şi  
Regulamentul Consiliului pentru statistică prin H.G. nr.839 din 
25.07.2007 şi H.G. nr.905 din 09.08.2007, respectiv. 

• MSPS19 a fost reorganizat în MS şi MPFC, inclusiv aprobate 
structura, efectivul-limită şi regulamentele acestor ministere: 

24.  pentru aparatul MS efectivul-limită a fost stabilit în număr de 
82 unităţi şi al personalului de deservire a clădirii în număr de 
12 unităţi prin H.G. nr.283 din 14.03.2007; 

25. A fost modificat Regulamentul MS cu majorarea efectivului-
limită cu 1 unitate cu introducerea postului al treilea de 
viceministru (H.G. nr.1241 din 14.11.2007). 

26. Centrul ştiinţifico-practic pentru sănătate publică şi 
management sanitar a fost reorganizat în Centrul Naţional de 
Management în Sănătate. prin H.G. nr.1247 din 16.11.2007, 
care a modificat şi completat H.G. nr.326 din 21.03.2007.  

27. efectivul-limită pentru aparatul MPSFC a fost stabilit în număr 
de 69 unităţi prin H.G. nr.326 din 21.03.2007. 

12. Prin H.G. nr.1005 din 10.09.2007 
„Cu privire la modificarea H.G. 
nr.1138 din 01.11.2005” au fost 
transferate 23 unităţi de consultanţi 
în informatică de la Trezoreria de 
Stat la Întreprinderea de stat 
„Fintehinform”.  

• În cadrul MERN: 
13. MERN a preluat funcţia de 

efectuare a controlului geologic de 
stat de la SSM (conform H.G. 
nr.1500 din 29.12.2006) şi i-au fost 
atribuite competenţele în domeniul 
poluanţilor radioactivi (H.G. nr.328 
din 23.03.2007); 

14. Inspectoratului Ecologic de Stat i-au 
fost atribuite competenţe în 
domeniul controlului geologic (H.G. 
nr.1500 din 29.12.2006); 

15. În subordinea MERN a fost 
instituită ANRANR24 cu efectivul-
limită de 14 persoane. 

•  MPFC: 
16. a preluat funcţiile de protecţie a 

copilului de la MET şi funcţiile de 
adopţie a copilului de la Comitetul 
Naţional pentru Adopţii, care a fost 
dizolvat, conform H.G. nr.52 din 
14.07.2007; 

În MII25: 
17. au fost reactualizate regulamentele 

subdiviziunilor în concordanţă cu 
noua structură, conform H.G. 

7. creat Centrul de 
Informaţii Juridice 
(efectiv-limită 14 
unităţi) prin 
contopirea  
Centrului de 
Informaţii Juridice 
şi Centrului de 
Evidenţă a Gajului 
şi aprobat 
Regulamentul 
privind aplicarea 
apostilei, prin H.G. 
nr.163 din 
15.02.2007;  

8. creat Centrul 
pentru 
armonizarea 
legislaţiei  cu 
modificarea 
Regulamentului de 
funcţionare a MJ, 
prin H.G. nr.190 
din 21.01.2007, 
efectuate  
modificări prin 
H.G. nr.1201 din 
06.11.2007 cu 
privire la 
aprobarea 
modificărilor şi 
completărilor ce se 
operează în unele 

Navele de 
Tonaj Mic  
(H.G. 
nr.1175 din 
31.10.2007). 
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Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

• În cadrul MAI au fost reorganizate: 
28. Au fost efectuate modificări în structura organizatorică, limita 

efectivului-limită şi regulamentul MAI (conform H.G. nr.154 
din 25.01.2007), inclusiv: din structura Departamentului 
serviciilor operative al MAI a fost exclusă Direcţia delicte 
transfrontaliere  şi informaţionale; 

29. concomitent, a fost introdusă poziţia „Direcţia poliţie 
economică”, efectivul-limită a acesteia a fost redus cu 94 unităţi 
(de la 294 la 200 unităţi).  

30. Efectuate modificări în structura MAI (ordinul nr.65 din 
28.02.2007): creată Direcţia investigaţii în cadrul 
Departamentului trupelor de carabinieri, creat un pluton de 
carabinieri, gardă de corp-salvatori prin contract. 

31. Serviciul poliţiei economice reorganizat în Serviciul investigare 
a fraudelor, pentru a elimina dublările în activitate cu CCCEC, 
prin H.G. nr.534 din 15.05.2007, conform căreia efectivul 
poliţienesc a fost redus cu 809 unităţi (ord. Nr.267 din 
10.07.2007). 

32. Clubul sportiv central „Dinamo” al MAI şi Serviciul de 
Informaţii şi Securitate al R.M. reorganizat în Clubul sportiv 
central „Dinamo” al MAI, prin H.G. 834 din 24.07.2007;  

33. Departamentul situaţii excepţionale a fost reorganizat în 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale prin Legea 
nr.93-XVI din 05.04.2007.  

34. Au fost efectuate modificări în Regulamentul MAI, inclusiv: 
− inclusă poziţia „Punctul Naţional de Contact Europol” (H.G. 

nr.1085 din 04.10.2007); 
− substituit „Departamentul situaţii excepţionale” cu 

„Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale” şi 
instituită Direcţia analiză, monitorizare şi planificare 
strategică (H.G. nr.1199 din 06.11.2007).  

35. A fost redus efectivul-limită cu 20 unităţi în Subdiviziunile 
poliţiei investigare a fraudelor (H.G. nr.1479 din 26.12.2007). 

nr.1246 din 30.10.06. 
În cadrul ACDT au fost:  

18. operate  modificări în structura 
organizaţională  prin  introducerea 
postului al doilea de vice-director 
general pe problemele 
implementării proiectelor 
investiţionale, prin H.G. nr.162 din 
14.02.2007; 

19. modificat efectivul-limită al ACDT 
de la 15 persoane la 16 persoane, 
prin H.G. nr.1002 din 10.09.2007; 

20. transmise competenţele 
Inspectoratului de Stat pentru 
Navele de Tonaj Mic în domeniul 
supravegherii situaţiei navigaţiei 
către instituţiile din cadrul MTGD ( 
Căpitania Portului Giurguleşti şi  ÎS 
„Registrul Vamal”) şi MAI 
(Serviciul Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale) în legătură 
cu dizolvarea acestuia (H.G. nr.1175 
din 31.10.2007); 

21. transmise politicile de aprovizionare 
cu apă şi canalizare şi efectivul-
limită de 5 persoane cu fondul 
respectiv de salarizare de la ACDT 
către Agenţia „Apele Moldovei”, 
instituită prin H.G. nr.904 din 
09.08.2007. 

• În cadrul MJ au fost: 
22. transmise MJ competenţele referitor 

la organizarea şi ţinerea evidenţei 

hotărîri ale 
Guvernului; 

9. creat 
Departamentul de 
administrare 
judecătorească 
întru  
eficientizarea 
activităţii (H.G. 
nr.670 din 
15.06.2007), 
aprobat 
Regulamentului  
departamentului 
prin H.G. nr.1202 
din 06.11.2007; 

• În cadrul MET:  
10. a fost creat Centrul 

Tehnologii 
Informaţionale şi 
Comunicaţionale 
în Educaţie. 
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Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

36. Iniţiate activităţile privind crearea poliţiei comunitare şi poliţiei 
fluviale.  

• MERN 
37. Au fost modificate structura, efectivul-limită şi Regulamentul 

MERN, inclusiv instituită Direcţia analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor cu majorarea efectivului-limită cu 8 unităţi 
concomitent cu reducerea efectivului-limită cu 11 unităţi în 
instituţiile din subordine (din care în Serviciul 
Hidrometereologic de Stat cu 5 unităţi, Agenţia Ecologică şi 
Inspecţia ecologică cu 3 unităţi, Asociaţia de Stat de Producţie 
pentru Explorări Geologice a R.M AGeoM cu 3 unităţi) 
(H.G.nr.1418 din 17.12.2007).   

38. efectivul-limită a fost redus cu 27 unităţi în instituţiile din 
subordinea ministerului, inclusiv redus cu 40 unităţi în 
rezultatul excluderii din structura ministerului a Serviciului 
ecologic specializat cu transferul a 13 unităţi către  Agenţia 
Ecologică şi Inspecţia Ecologică (H.G. nr.1479 din 26.12.2007); 

• ACDT20 
39. A fost modificat Regulamentul, structura şi efectivul-limită a 

ACDT prin crearea Direcţiei pentru implementarea Proiectului 
de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase 
localităţi ale R.M. cu efectiv-limită 5 unităţi, care va activa pînă 
la finalizarea proiectului în cauză (H.G. nr.1096 din 
08.10.2007).  

40. A fost redus efectivul-limită cu 7 unităţi în Inspecţia de stat în 
construcţii (H.G. nr.1479 din 26.12.2007); 

• MAPL 
41. A fost modificată structura, efectivul-limită al MAPL prin 

crearea Direcţiei dezvoltare regională. 
42. Efectuate modificări în structura ministerului: modificată 

„Secţia relaţii internaţionale şi integrare europeană”  în „Secţia 
relaţii internaţionale şi comunicare”, instituită Direcţia analiză, 
monitorizare şi evaluare a politicilor şi majorat efectivul-limită 

deciziilor şi hotărîrilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, 
pronunţate în cauzele în care R.M. 
are calitatea de pîrît şi transmiterea 
spre publicare în Monitorul Oficial. 

23. majorat efectivul-limită al MJ de la 
99 la 107 unităţi cu preluarea 
atribuţiilor în domeniul informaţiei 
şi a unităţilor de personal de la MDI 
(4 persoane), MAEIE (2 persoane) 
şi MET (1 persoană) prin H.G. 
nr.163 din 15.02.2007. 

24.  Departamentul de executare din 
subordinea MJ a primit competenţe 
adiţionale cu majorarea efectivului 
limită cu 125 de unităţi, conform 
H.G. nr.44 din 12.01.2007 care a 
modificat pct.1 din H.G. nr.1305 din 
12.12.2005 cu privire la unele 
măsuri de implementare a Codului 
de executare;  

MAI: 
25. adoptată Legea nr.137-XVI din 

21.06.2007 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative ca 
urmare a transmiterii către MAI a 
unor atribuţii de la Biroul Naţional 
de Migraţiune, care a fost lichidat în 
anul 2006.  

• MA: 
26. au fost delegate unele atribuţii către  

Marele Stat Major al AN, în cadrul 
căruia au fost reorganizate 3 
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Reorganizate Delimitate competenţe Create Lichidate 

cu 7 unităţi  (H.G. nr.1426 din 18.12.2007); 
• MA21: 
43. A fost aprobat Regulamentul MA, structura organizatorică, lista 

instituţiilor din subordine, prin H.G. nr.939 din 16.08.2007, 
conform căreia efectivul-limită a fost stabilit în număr de 50 
persoane (în loc de 105 persoane); iniţiate modificări în 
Regulamentul Marelui Stat Major care urmează să fie prezentat 
spre aprobare către 01.11.2007.  

• În cadrul MJ a fost: 
44. reorganizată Direcţia de executare a documentelor penale 

nonprivative de libertate în Direcţia probaţiune;  
45. modificat şi completat Regulamentul Departamentului de 

executare din subordinea MJ prin instituirea serviciului de 
probaţiune (H.G. nr.44 din 12.01.2007); aprobat Regulamentul 
Secţiei de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor; 

46. redus efectivul-limită al MJ de la 107 persoane la 103 persoane 
în contextul creării Departamentului de administrare 
judecătorească şi eficientizării activităţii (H.G. nr.670 din 
15.06.2007).  

subdiviziuni.  
• Agenţia pentru Silvicultură 

„Moldsilva”: 
27. a preluat de la MAIA competenţele 

de administrare a obiectelor acvatice 
şi a unei întreprinderi proprietate 
publică a  statului (H.G. nr.1196 din 
05.11.2007). 

 

În total 89 de reorganizări şi delimitări ale competenţelor ministerelor şi altor autorităţi administrative publice centrale şi instituţiilor din subordine, de creare  
şi lichidare a instituţiilor publice (din care 83 realizate şi 6 în curs de realizare). 
Inclusiv: 
46 de acţiuni de reorganizare (42 realizate şi 4 în curs de realizare); 
27 delimitării ale competenţelor (27 realizate). 
10  creări  de instituţii publice (9 decizii aprobate şi 1 în curs de realizare). 
6  lichidări a instituţiilor publice (5 realizate şi 1 în curs de realizare). 
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ANEXA 2. ANALIZA REALIZĂRII PLANULUI DETALIAT DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE REFORMĂ 
APC ÎN ANUL 2007   

(Conform H.G. nr.1402 din 30.12.2005 şi H.G. nr.54 din 18.01.2007) 
 
 

Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
I. Reorganizarea administraţiei publice centrale 

1) Elaborarea Mecanismului 
de implementare a 
recomandărilor aplicabile ale 
analizei funcţionale a 
administraţiei publice centrale  

Trimestrul I, 
2007 

 Aparatul 
Guvernului  
(Unitatea 
RAP28), 
AAPC29

Realizat • A fost elaborat mecanismul de implementare a 
recomandărilor aplicabile ale analizei funcţionale ale APC 
şi iniţiată reorganizarea instituţională a ministerelor.   

1. Optimizarea 
instituţională şi 
funcţională a 
Executivului central 

2) Elaborarea planurilor de 
reorganizare a autorităţilor 
administraţiei publice centrale, 
utilizînd Mecanismul de 
implementare a 
recomandărilor aplicabile ale 
analizei funcţionale a 
administraţiei publice centrale 

Trimestrul I, 
2007 

AAPC, 
Unitatea RAP 

În curs de 
realizare  

• AAPC au realizat reorganizări în conformitate cu 
recomandările aplicabile ale analizei funcţionale (vezi 
Anexa 1 la raport). 

• Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice 
au demarat procesul de elaborare a Planurilor de dezvoltare 
instituţională pentru perioada 2008-2010, în acest context în 
cadrul ministerelor au fost formate grupurile de lucru 
responsabile de elaborarea acestor planuri.  

• Au fost angajaţi consultanţi naţionali şi unii consultanţi 
internaţionali, care acordă asistenţă ministerelor în 
elaborarea Planurilor de dezvoltare instituţională.  

• A fost redus efectivul-limită a organelor cu funcţii de 
control din cadrul AAPC cu 115 unităţi  (Dispoziţia 
Guvernului  nr. 90-d din 28.09.2007 cu privire la aprobarea 
Concepţiei optimizării numărului angajaţilor din sectorul 
bugetar în anii 2009-2011,  H.G. nr.1163 din 25.10.2007 
„Cu privire la optimizarea numărului de personal al AAPC 
abilitate cu funcţii de control”, H.G.  „Cu privire la 
aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în 
unele hotărîri ale Guvernului” nr.1479 din 26.12.2007).  
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
3) Desemnarea unităţii cu 
atribuţii în serviciul public la 
nivel central 

Trimestrul I, 
2007 

Aparatul 
Guvernului 

În curs de 
realizare cu 
întîrziere 

Direcţia cu atribuţii în  serviciului public la nivel central va fi 
instituită după adoptarea legii cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public. 

2. Delimitarea 
funcţiilor de 
elaborare a politicilor 
de cele de 
implementare a 
acestora 

Modificarea regulamentelor în 
vederea delimitării funcţiilor 
de elaborare a politicilor 
sectoriale şi funcţiilor de 
implementare a politicilor 
sectoriale între ministere, alte 
autorităţi administrative 
centrale,  instituţiile şi 
serviciile publice din 
subordine  

Trimestrele 
II-IV, 2007 

AAPC 
 

Realizat Ca rezultat al delimitărilor funcţiilor ministerelor şi altor 
AAC30,  modificării structurii şi efectivul-limită ale acestora, 
au fost modificate regulamentele următoarelor AAPC:  SV 
(H.G. nr.201 din 02.01.2007), MJ (H.G. nr.670 din 
15.06.2007), MA (H.G. nr.939 din 16.08.2007), ACDT (H.G. 
nr.1002 din 10.09.2007), MS (H.G. nr.283 din 14.03.2007) şi 
MPSFC (H.G. nr.326 din 21.03.2007), MEC (H.G. nr.1098 
din 09.10.2007 şi H.G. nr.1270 din 21.11.2007), MERN 
(H.G.nr.1418 din 17.12.2007 şi H.G. nr. 1479 din 
26.12.2007), ACDT (H.G. nr.1175 din 31.10.2007 şi H.G. 
nr.1096 din 08.10.2007), MS (H.G. nr.1241 din 14.11.2007), 
MAI  (H.G. nr.1199 din 06.11.2007 şi H.G. nr.1479 din 
26.12.2007),  MAPL (H.G. nr.1426 din 18.12.2007). 
Totodată, unele autorităţi administrative publice centrale au 
modificat regulamentele instituţiilor din subordine, vezi 
Anexa 1 la Raport.   

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 de analiză şi 
coordonare a politicilor.   
Întreprinderea acţiunilor 
ulterioare pentru funcţionarea 
acesteia (elaborarea 
regulamentului, angajarea 
personalului etc.) 

Trimestrul I, 
2007 

Aparatul 
Guvernului, 
URAP 

Realizat • În cadrul Aparatului Guvernului a fost instituită Direcţia de 
analiză a coordonării politicilor care acorda asistenţă 
metodologică AAPC în elaborarea şi evaluarea impactului 
documentelor de politici, contribuie la promovarea 
documentelor de politici, implementează reforma 
administraţiei publice centrale (H.G. nr.1004 din 
10.09.2007). A fost elaborat regulamentul şi planul de 
activitate a direcţiei în cauză pentru anul 2008. 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
2) Consolidarea capacităţii 
unităţilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor în:  
− Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare; 
− Ministerul Industriei şi 

Infrastructurii;  
− Ministerul Transporturilor şi 

Gospodăriei Drumurilor;  
− Ministerul Educaţiei şi 

Tineretului; 
− Ministerul Sănătăţii; 
− Ministerul Protecţiei Sociale, 

Familiei şi Copilului; 
− Ministerul Justiţiei 

Trimestrul 
II, 

2007 

MEC,  
AAPC, 
Aparatul 
Guvernului 
 

Realizat • Direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 
din cadrul a şapte ministere au fost echipate cu tehnică de 
calcul modernă şi copiatoare, cu asistenţa financiară 
PNUD. 

• Personalul unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor din cadrul acestor ministere cu suportul PNUD şi 
a experţilor internaţionali şi locali a primit materiale 
metodice referitor la elaborarea şi implementarea 
documentelor de politici, la completarea propunerilor 
pentru Planul de acţiuni al SND31 (10 seturi de materiale) şi 
asistenţă metodologică în cadrul cursurilor de instruire şi a 
sesiunilor organizate de MEC.  

 

3) Desemnarea în cadrul 
celorlalte ministere şi ale altor 
organe ale administraţiei 
publice centrale a unităţilor de 
analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor, ţinînd 
cont de rezultatele activităţii 
unităţilor similare  

Trimestrele 
II-IV, 
2007 

Aparatul 
Guvernului, 
AAPC 

Realizat • Pe baza H.G. 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 ” au fost instituite direcţii/secţii în ministerele:  
- MJ (H.G. nr.163 din 15.02.2007); 
- MS (H.G. nr.283 din 14.03.2007); 
- MPSFC (H.G. nr.326 din 21.03.2007) 
- MAI (H.G. nr.1199 din 06.11.2007) - Direcţia analiză, 

monitorizare şi planificare strategică; 
- MERN (H.G. nr.1418 din 17.12.2007); 
- MAPL (H.G. nr.1426 din 18.12.2007). 
• Totodată în cadrul: 
- CCCEC32 a fost creată Direcţia analitică, prognoză şi 

prevenire; 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
    - SV, subdiviziunii Aparatului directorului general i-au 

fost atribuite responsabilităţi în analiza politicilor, 
planificarea strategică şi elaborarea propunerilor de 
perfecţionare şi dezvoltare a activităţii (H.G. nr.4 din 
02.01.2007). 

• În cadrul unor ministere (MA, MCT33) au fost iniţiate 
activităţi de instituire a direcţiilor respective.  

 
4) Instruirea specializată a 
personalului autorităţilor 
administraţiei publice centrale 
implicat în procesul de 
elaborare a politicilor 
sectoriale  

2007 AAPC,  
Aparatul 
Guvernului,  
AAP34  

Realizat • 35 de funcţionari publici au fost instruiţi referitor la 
procesul de elaborare a politicilor în cadrul seminarului din 
20-22 martie 2007, organizat de MEC cu asistenţa Băncii 
Mondiale. 

• 487 funcţionari publici au fost instruiţi în cadrul a 25 cursuri 
de instruire cu tematica  „Metode şi tehnici de elaborare a 
actelor normative”, „Tehnologii informaţionale”, 
„Managementul resurselor umane” „Management şi 
planificare strategică”, „Management şi elaborarea 
programelor” şi „Managementul schimbărilor şi dezvoltare 
organizaţională”. 

5) Modificarea şi elaborarea 
actelor normative ca urmare a 
eventualei adoptări a Legii cu 
privire la administraţia publică 
centrală, Legii cu privire la 
serviciul public şi statutul 
funcţionarului public 

2007 AAPC, 
Aparatul 
Guvernului 

În curs de 
realizare 

• MJ a elaborat un proiect de lege privind modificarea Legii 
nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern întru 
reflectarea răspunderii ministeriale, conform indicaţiei 
Guvernului nr.1512-244 din 19.03.2007. 

• MJ a definitivat proiectul Legii privind  administraţia 
publică centrală, ţinînd cont de opiniile factorilor interesaţi, 
şi l-a prezentat Guvernului pentru examinare în modul 
stabilit. 

II. Procesul decizional 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
4. Sporirea 
capacităţii de 
elaborare a politicilor 
sectoriale, de analiză 
şi monitorizare a 
implementării 
acestora în AAPC

1) Asigurarea instruirii 
continue a funcţionarilor 
publici în vederea dezvoltării 
capacităţii de planificare 
strategică, analiză şi 
monitorizare  
 

2007 
 

AAPC,  
AAP, Aparatul 
Guvernului  

Realizat • A fost organizat seminarul „Îmbunătăţirea eficacităţii 
alocării strategice de resurse în conformitate cu priorităţile 
Guvernului”, au participat miniştri, viceminiştri, consilieri, 
reprezentanţi din Aparatul Guvernului, Banca Mondială, 
FMI, DFID, SIDA, PNUD, Olanda, Suedia, România, 
Lituania, Letonia, Israel şi Canada (la 19.01.2007). 

• În scopul familiarizării cu experienţa UE, a fost organizat 
atelierul de lucru  pentru miniştri  „Planificarea strategică în 
ministere şi coordonarea politicilor” la care au participat 
directorul Cancelariei de Stat a Letoniei, dna G. Veismane 
şi consultanţi internaţionali (la 27.09.2007). 

• Au fost determinate necesităţile de instruire, semnat 
Contractul de prestare a serviciilor dintre OSA35 şi AAP şi 
instruiţi funcţionarii publici din AAPC în cadrul a 25 de 
cursuri de instruire profesională 

• Proiectul „Managementul finanţelor publice” a angajat prin 
tender Institutul  Suedez pentru Administraţia Publică 
SIPU36 din Suedia,  care a elaborat 3 (din 18) module de 
instruire şi efectuează instruirea funcţionarilor publici, în 
comun cu AAP. 

• În proces de  implementare este Sistemul informaţional 
automatizat „Registrul unic de licenţiere” întru simplificarea 
procedurii de licenţiere (conform H.G. nr.606 din 
01.06.2007).  

• MA, în comun cu Centrul Relaţii Civil-militare şi Centrul 
European de Studii în domeniul Securităţii „George C. 
Marshal”, a organizat 5 ateliere de lucru în domeniul 
reformării politicilor în domeniul apărării.  
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
     • MEC a contribuit la formarea capacităţii funcţionarilor 

publici în domeniul planificare strategică, analiză şi 
monitorizare a politicilor prin organizarea: 
− 4 sesiuni referitor la întocmirea propunerilor pentru SND  

pentru 92 persoane (19-22 iunie 2007); 
− 3 seminare referitor la evaluarea politicilor pentru 51 

persoane (19-21 iunie 2007). 
 2) Elaborarea ghidului în 

domeniul procesului 
decizional care defineşte 
procesul de elaborare a 
politicilor sectoriale, 
responsabilităţile instituţionale 
şi mecanismul de consultanţă 
„pe viu”  

Trimestrul 
II, 2007 

Aparatul 
Guvernului, 
Unitatea RAP, 
MEC 

În curs de 
realizare cu 
întîrziere 

Proiectul ghidului privind coordonarea şi consultarea intra şi 
inter ministerială a proiectelor de acte normative 
(mecanismul de consultanţă pe „viu”) este în proces de 
elaborare şi urmează să fie finalizat în anul 2008 ca parte 
componentă a Regulamentului cu privire la modul de  
elaborare, coordonare, aprobare, implementare a 
documentelor de politici, precum şi despre procedurile de 
monitorizare, evaluare şi raportare.   

5. Eficientizarea 
sistemului de 
planificare şi 
raportare 

1) Introducerea sistemului de 
planificare a activităţii în baza 
planurilor strategice de 
dezvoltare a domeniului, care 
conţin şi planificarea bugetară 

2007 Aparatul 
Guvernului, 
MF,  
AAPC 

În curs de 
realizare 

AAPC au elaborat planurile strategice de cheltuieli pentru 
elaborarea CCTM pentru anii 2008-2010 în domeniile de 
care sînt responsabile şi propunerile la SND pentru anii 
2008-2011, şi au iniţiat elaborarea Planurilor de dezvoltare 
instituţională care vor constitui documentul unic de 
planificare a activităţilor, cheltuielilor şi rezultatelor scontate. 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
2) Sporirea capacităţii 
unităţilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor prin participarea la 
instruiri, schimb de experienţă, 
vizite de studiu etc. 

2007 MEC,  
AAPC,  
Unitatea RAP 

Realizat • MEC, cu asistenţa PNUD, UNICEF şi AEDC şi experţilor 
internaţionali, a organizat pentru funcţionarii publici din 
cadrul MEC şi a 7 ministere, în care au fost instituite 
direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 
12 cursuri de instruire:  
Elaborarea documentelor de politici; Metode de evaluare a 
politicilor; Instrucţiuni de întocmire a propunerilor privind 
elaborarea SND; Bazele managementului strategic; Analiza 
politicilor şi implicaţiile bugetului; Analiza Cost-Beneficiu; 
Abilităţi de comunicare; Abilităţi de întocmire şi scriere a 
rapoartelor şi notelor informative; Managementul calităţii, 
inclusiv utilizarea CAF; Bazele statisticii; Abilităţi de lucru 
la calculator; Limba engleză. Cursurile au fost petrecute de 
CPCM37 „ARIA” în perioada 12 iunie-20 iulie 2007 şi 11 
septembrie – 4 octombrie 2007; 
• Funcţionarii publici din Direcţiile de analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor au efectuat vizite de studii la unităţile 
de politici din cadrul ministerelor din ţările Europei centrale 
(Ungaria, România, Letonia).  

• Au fost petrecute trei sesiuni pentru 35 funcţionari publici 
din MF  şi direcţiile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor din 7 ministere referitor la planificarea strategică 
şi corelarea acesteia cu planificarea bugetara (20-22 martie 
2007). 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
3) Discutarea, aprobarea şi 
utilizarea ghidului în domeniul 
procesului decizional care 
defineşte procesul de elaborare 
a politicilor sectoriale, 
responsabilităţile instituţionale 
şi mecanismul de consultanţă 
„pe viu”  

Trimestrele 
III-IV, 
2007 

Unitatea RAP, 
AAPC, 
Aparatul 
Guvernului 

În curs de 
realizare 

A fost elaborat proiectul mecanismului de coordonare şi 
consultare intra şi interministerială, folosind experienţa altor 
ţări (Letonia, Lituania şi România) referitor la procesul de 
luare a deciziilor, elaborarea avizelor şi coordonarea 
proiectelor de acte normative şi a documentelor de politici. 
Proiectul ghidului în domeniul procesului decizional  
urmează să fie încorporat în Regulamentul  cu privire la 
modul de  elaborare, coordonare, aprobare, implementare a 
documentelor de politici, precum şi despre procedurile de 
monitorizare, evaluare şi raportare 

4) Elaborarea unui mecanism 
privind simplificarea 
sistemului existent de 
raportare, inclusiv prin 
stabilirea tipurilor, formelor-
standard de rapoarte şi 
utilizarea sistemului 
automatizat de schimb de 
documente 

Trimestrul 
IV, 2007 

MEC, BNS, 
Aparatul 
Guvernului, 
Unitatea RAP,  
AAPC 

În curs de 
realizare 

• MEC cu asistenţa financiară a PNUD, UNICEF şi AEDC a 
angajat un consultant naţional care a analizat sistemul actual 
de raportare în administraţia publică centrală şi a elaborat 
unele recomandări. În anul 2008 urmează să fie elaborate 
formele standard faţă de raportare în APC.  

• MAEIE a introdus sistemul de planificare şi raportare a 
activităţii misiunilor diplomatice, de prezentare a 
informaţiei operative de către aceste misiuni despre vizitele 
peste hotare a conducerii de vîrf a ţării. În cadrul misiunilor 
diplomatice au fost create Centre de informare a cetăţenilor 
care se află peste hotare. 

• SV a implementat programul „Finansist”  ca formă de 
raportare zilnică privind evidenţa contabilă în corespundere 
cu executarea bugetului de stat. 

6. Îmbunătăţirea 
calităţii 
documentelor 
adoptate 

 Perfecţionarea mecanismului 
de evaluare a eventualului 
impact al proiectelor de acte 
normative, inclusiv prin 
elaborarea metodologiei şi a 
materialelor instructive pentru 
sporirea calităţii documentelor 
emise de către AAPC 

Trimestrul 
IV, 

2007 

AAPC, 
Aparatul 
Guvernului  

În curs de 
realizare 

MJ a iniţiat modificări la Legea cu privire la Guvern nr.64-
XII din 31 mai 1990,  a elaborat proiectul de lege privind 
introducerea responsabilităţii ministeriale, care la 05.10.2007 
a fost expediat, conform procedurii, pentru expertiza 
anticorupţie. 

7. Introducerea Testarea şi implementarea Trimestrele AAPC, În curs de Proiectul mecanismului de coordonare şi consultare intra şi 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
mecanismului de 
consultanţă între 
AAPC 

mecanismului de coordonare şi 
consultare intra şi 
interministerială (consultanţă 
pe „viu”), întru eficientizarea 
procesului decizional în cadrul 
Guvernului 

III-IV, 
2007 

Aparatul 
Guvernului 

realizare interministerială urmează să fie discutat cu AAPC, testat şi 
implementat în activitatea acestora. Totodată, AAPC au 
început să aplice mecanismul de consultanţă „pe viu”: 
− SV a utilizat mecanismul de consultanţă „pe viu” cu 

MAIA şi MAI la elaborarea H.G. nr.590 din 28.05.2007 
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 
implementarea recomandărilor Organizaţiei Mondiale a 
Vămilor în conformitate cu Standardele Cadru privind 
Securitatea şi Facilitarea Comerţului Mondial. 

− MEC a aplicat procesul de participare a ministerelor şi 
altor APC în vederea elaborării şi prezentării 
propunerilor şi costurilor aferente referitor la Planul de 
Acţiuni al SND pentru 2008-2011 (15-29 iulie 2007).   

8. Introducerea şi 
utilizarea 
tehnologiilor 
informaţionale şi 
comunicaţionale 

1) Definitivarea elaborării 
sistemului informaţional unic 
privind evidenţa şi circulaţia 
documentelor între autorităţile 
administraţiei publice centrale  

Trimestrul 
III, 

2007 

MDI,  
Aparatul 
Guvernului 

În curs de 
realizare 

• A fost aprobată Concepţia Sistemului integrat de circulaţie a 
documentelor electronice, prin  H.G. nr.844 din 26.07.2007. 

• A fost aprobată Concepţia Portalului guvernamental întru 
realizarea portalului e-guvernare, prin H.G. nr.916 din 
06.09.2007.  

• Întru realizarea prevederilor Concepţiei guvernării 
electronice, MDI a elaborat Planul de acţiuni pentru 
implementarea guvernării electronice în anul 2007, aprobat 
prin H.G. nr. 606 din 01.06.2007. 

• A fost aprobat Regulamentul privind Sistemul de poştă 
electronică al APC prin H.G. nr.969 din 23.08.2007. 

• În cadrul AAPC funcţionează sistemul „Intranet” care 
facilitează executarea documentelor în colaborare între 
autorităţi, precum şi între subdiviziunile din cadrul acestora. 
AAPC beneficiază de serviciile bazei de date „Jurist”, 
paginile web ale AAPC se perfecţionează permanent şi se 
completează cu informaţii actualizate (MAEIE, 
ARMAPAU38, MAIA etc.). 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
    • Regulamentul privind ţinerea lucrărilor de secretariat a fost 

aprobat prin H.G. nr.721 din  23.07.2007, dar încă n-a fost 
publicat în Monitorul Oficial.  

 

2) Instruirea funcţionarilor 
publici în utilizarea sistemului 
informaţional unic privind 
evidenţa şi circulaţia 
documentelor între autorităţile 
administraţiei publice centrale 

Trimestrul 
IV, 

2007 

AAP, MDI,  
Aparatul 
Guvernului 

Realizat Funcţionari publici din APC sînt instruiţi  în utilizarea 
tehnologiilor informaţionale: 
− 20 de persoane în cadrul MDI (12-30 martie 2007); 
− 40 persoane în cadrul AAP -  cu asistenţa Fondului 

fiduciar (aprilie-iunie 2007); 
− 21 persoane - cu asistenţa proiectului „Edificarea 

Guvernării Electronice” cu asistenţa PNUD; 
− 59 persoane din MAIA -  cu asistenţa financiară USAID; 
− Personalul BNS -  în cadrul programului intern de 

instruire. 
III. Managementul resurselor umane 

9. Optimizarea 
managementului 
funcţiei publice şi al 
funcţionarilor publici 

Instruirea funcţionarilor 
publici în utilizarea sistemului 
informaţional automatizat 
privind managementul 
personalului din serviciul 
public, inclusiv al Registrului 
funcţiilor publice şi al 
funcţionarilor publici  

Trimestrele 
III-IV, 

2007 
 

MDI, Aparatul 
Guvernului, 
AAPC  

În curs de 
realizare cu 
întîrziere 

Se realizează activităţile preconizate în Planul de 
implementare a Concepţiei sistemului informaţional 
automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici”, aprobat prin H.G. nr.1373 din 01.12.2006. Astfel a 
fost definitivată „Sarcina tehnică (crearea şi implementarea 
sistemului informaţional automatizat unic centralizat)” 
elaborată de Centrul de Telecomunicaţii Speciale la comanda 
MDI; în curs de coordonare cu Banca Mondială este 
documentaţia de tender pentru angajarea companiei care 
urmează să elaboreze sistemul informaţional. 

10. Perfecţionarea 
procedurilor 
existente privind 
managementul 
resurselor umane 
 

1) Promovarea normelor de 
conduită a funcţionarilor 
publici, inclusiv prin instruirea 
personalului 

2007 AAPC,  
Aparatul 
Guvernului 
 

În curs de 
realizare  

Punerea în aplicare a Codului de conduită a funcţionarilor 
publici va fi efectuată după adoptarea legii respective de către 
Parlamentul R.M. Totodată, în unele AAPC se aplică codul 
etic profesional:  
− în cadrul MJ şi BNS se promovează normele de conduită 

prin organizarea discuţiilor de grup asupra aspectului 
etico-profesional;  

− în sistemul penitenciar se aplică normele de conduită din 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
Codul Etic, aprobat prin ordinul MJ nr.307 din 
04.08.2005; 

    − în MEC, prin scrisoarea internă nr.14-1099 din 
27.02.2007, a fost remis spre informare şi uz intern 
manualul „Protocol, ceremonial, etichetă” de O. Tărîţă; 

− în SV au fost aprobate Codul de conduită etică şi 
Regulamentul privind Comisia de conduită etică în 
cadrul birourilor vamale (ordinul SV nr.755-p din 
28.06.2007);  36 colaboratori vamali, angajaţi în anul 
2007, au fost instruiţi referitor la etică. 

− CCCEC la 17-18 iulie 2007 a petrecut un seminar cu 
participarea experţilor naţionali şi experţilor din Lituania 
referitor la Codul etic în organele de drept şi control, 
instrumentele de măsurare a conformităţii 
colaboratorilor.   

 

2) Perfecţionarea 
managementului resurselor 
umane în serviciul public, 
inclusiv prin instruirea 
conducătorilor serviciilor 
resurse umane din autorităţile 
administraţiei publice centrale 

2007 AAP, Aparatul 
Guvernului 

În curs de 
realizare 

• Funcţionarii publici (10 persoane) cu atribuţii în resurse 
umane din  Unitatea RAP, MAIA, MEC, MII, MS, MERN, 
MAI, MET, MTGD şi IFPS39 în perioada 7-28 martie 2007 
au participat la o stagiere  cu deplasare  în SUA,  în  
Managementul resurselor umane în serviciul public (cu 
asistenţa Community Connections, USAID). 

• 99 de funcţionari publici (şefi  ai serviciilor şi specialişti din 
domeniul resurse umane, şefi de subdiviziuni) din AAPC au 
fost instruiţi în cadrul AAP. 

• MJ a aprobat Regulamentul cu privire la atestarea 
funcţionarilor publici şi componenţa nominală a Comisiei 
de atestare, conferirea gradelor de calificare şi stabilire a 
vechimii de muncă (ordinul nr.96 din 6.03.2007).  
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
    • În MAIA a fost instituită funcţia de şef al Serviciului 

resurse umane (ordinul nr.114-p din 01.06.2007). 
• MA a elaborat recomandări metodice privind contractul de 

îndeplinire a serviciului militar, instrucţiuni cu privire la 
atestarea militarilor prin contract şi regulamentul cu privire 
la concursul pentru completarea funcţiilor militare şi civile 
ce ţin de activitatea ştiinţifică şi didactică. 

• MDI a introdus în cadrul ministerului programul 
automatizat privind managementul personalului din 
serviciul public „PERSONALALARM”. 

3) Revizuirea regulamentelor 
interne de activitate ale 
serviciilor resurse umane 
pentru consolidarea funcţiilor 
publice în contextul reformei 
administraţiei publice centrale 

Trimestrul 
III, 

2007 

AAPC Realizat • În cadrul AAPC (MS, MPSFC, CCCEC, MAIA,  MDI, AS 
„Moldsilva”40 etc.) au fost  revizuite  regulamentele, 
atribuţiile  şi responsabilităţile subdiviziunilor privind 
managementul resurselor umane, se perfecţionează 
procedurile de evaluare a activităţii angajaţilor, 
corespunderii lor postului de muncă şi capacităţilor 
acestora. Totodată, în proces de elaborare sînt procedurile 
de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici (MAIA, 
SV etc.).   
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
11. Formarea unui 
corp de funcţionari 
publici profesionist   
 

1) Identificarea necesităţilor de 
instruire a diferitelor categorii 
de funcţionari publici în cadrul 
Academiei de Administrare 
Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova, 
Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei şi în centrele 
universitare europene 
(stagiune, studii 
postuniversitare etc.), 
elaborarea programului şi 
planului anual de instruire 

Trimestrul 
IV, 

2007 

AAP, 
AŞM41, 
Aparatul 
Guvernului, 
AAPC  

Realizat 
 

a) Instruirea funcţionarilor publici: 
Instruirea funcţionarilor publici din cadrul AAPC se 
efectuează cu suportul AAP, cu asistenţa donatorilor şi din 
resursele proprii  conform programelor de instruire anuale ale 
AAPC (MEC, CCCEC, SV, MA, MAIA, MAEIE etc.). În 
anul 2007 au fost instruiţi peste 60 la sută din funcţionarii 
publici din APC. 
• AAP a instruit circa 390 persoane  din APC în cadrul 

cursurilor de perfecţionare efectuate conform comenzii de 
stat stabilită prin H.G.nr.129 din 08.02.2007. 

• Adiţional, 487 funcţionari publici au fost instruiţi, 
conform Contractului dintre OSA şi AAP, în cadrul a 25 
cursuri de instruire în conformitate cu necesităţile de 
instruire determinate, eficienţa transferului de cunoştinţe 
fiind 2,6 (din 3).   

• Peste 370 funcţionari publici din Aparatul Guvernului şi 
AAPC studiază limba engleză cu suportul financiar din 
Fondul financiar. 

b) Angajarea prin concurs a funcţionarilor publici: 
• Circa o treime din funcţionarii publici angajaţi în anul 2007 

în AAPC (BNS, MJ, MPSFC, MS, MII, MET, MTGD, 
CCCEC, BRI42) au fost angajaţi prin concurs, conform  
H.G. nr.192 din 01.03.2004.  

• În MJ a fost creată o comisie de selectare şi angajare a 
persoanelor în bază de concurs (ord. nr.138 din 27.03.2007).  

• În MA a fost elaborat Regulamentul cu privire la modul de 
desfăşurare a concursului pentru completarea funcţiilor 
militare şi civile ce ţin de cercetări ştiinţifice sau activitatea 
didactică. 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
 2) Iniţierea unui program de 

pregătire a tinerilor absolvenţi 
ai instituţiilor de învăţămînt 
superior în cadrul Academiei 
de Administrare Publică pe 
lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova, Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei şi în centrele 
universitare europene 
(stagiere, studii 
postuniversitare etc.), pentru 
angajarea ulterioară în AAPC 

Trimestrul 
IV, 

2007 

AAP şi AŞM În curs de 
realizare 

Academia de Ştiinţe a Moldovei  contribuie la formarea 
cadrelor tinere pentru administraţia publică centrală prin 
pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în cadrul 
programelor de doctorantură. Institutul de Stat de Drept 
pregăteşte doctoranzi la specialitatea 12.00.02. „Drept 
public” cu specificarea administrativ, care ulterior pot fi 
angajaţi în cadrul AAPC. Au fost iniţiate activităţi de 
restabilire a programelor de doctorat în cadrul AAP. 

1) Elaborarea proiectului 
hotărîrii Guvernului privind 
clasificarea instituţiilor cu 
statut de autoritate publică şi 
funcţiilor publice  

Trimestrul 
IV, 

2007 

MEC,  MJ,  
MF, AG  

În curs de 
realizare  

Clasificarea urmează să fie stabilită de către Legea cu privire 
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
Proiectul Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public a fost aprobat prin H.G. nr.1311 din 
20.11.2007 şi transmis Parlamentului spre examinare şi 
adoptare conform procedurii.  

12. Perfecţionarea 
sistemului de 
motivare (financiară 
şi nonfinanciară) a 
funcţionarilor publici 

2) Elaborarea proiectului de 
lege privind salarizarea 
personalului ce ocupă funcţii 
de demnitate publică şi 
funcţionarilor publici  
 
 

Trimestrul 
IV, 

2007 

MEC, MF, 
Aparatul 
Guvernului  

În curs de 
realizare  

A fost elaborat proiectul Concepţiei cu privire la clasificarea 
funcţiilor publice şi salarizarea funcţionarilor publici, şi 
examinat în şedinţa grupului de lucru. A fost efectuată 
analiza evoluţiei şi structurii salariului funcţionarilor publici 
pe funcţii, ministere şi alte APC. A fost elaborat proiectul 
Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale a funcţionarilor publici.  

IV. Managementul finanţelor publice 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
1) Introducerea practicii de 
raportare anuală despre 
eficienţa utilizării resurselor 
financiare ca urmare a 
programelor sectoriale 
 

Trimestrul 
IV, 

2007 

MF, 
MEC, 
Aparatul 
Guvernului,  
AAPC 

În curs de 
realizare  cu 
întîrziere 

• A fost extinsă aria de acoperire a Cadrului de Cheltuieli pe 
Termen Mediu (CCTM) a AAPC, inclusiv  asupra Apărării 
Naţionale. Grupul de lucru (creat prin ordinul MA nr.25 din 
12.02.2007) a elaborat propuneri de planificare  pe 6 
programe a resurselor necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor MA, care au fost prezentate MF, conform 
formularului şi cerinţelor stabilite.  

• MF a examinat şi coordonat proiectul Metodologiei de 
evaluare a impactului financiar al proiectelor de acte 
normative elaborat de Unitatea RAP. 

2) Sporirea capacităţilor 
unităţilor de analiză, 
monitorizare şi evaluare a 
politicilor privind planificarea 
strategică şi a impactului 
acestora  

2007 MF, MEC,  
AAPC 

În curs de 
realizare 

• 35 persoane din ministere au participat la seminarul privind 
planificarea strategică şi corelarea procesului de planificare 
strategică cu procesul bugetar, organizat de MEC cu 
suportul consultanţilor internaţionali angajaţi de  Banca 
Mondială în perioada 20-22 martie 2007. 

• 15 persoane din MS au fost instruite în domeniul planificării 
bugetare şi mecanismelor de monitorizare a bugetului în 
sectorul sănătate şi managementul finanţelor publice. 

• MF, cu suportul proiectului CCTM II, a acordat asistenţă 
personalului din MET, MCT, MS, MPSFC, MA şi MAIA în 
elaborarea planurilor strategice de cheltuieli.  

13. Crearea unui 
sistem eficient şi 
durabil de 
interacţiune a 
procesului de 
elaborare a  
politicilor cu 
procesul bugetar 

3) Iniţierea sistemului de 
evaluare a performanţelor 
administraţiei publice centrale 
în raport cu mărimea 
resurselor financiare alocate 

Trimestrul 
IV, 

2007 

AG,  
MEC, 
MF, 
AAPC 

În curs de 
realizare  

Au fost iniţiate activităţi în vederea elaborării sistemului de 
evaluare a performanţelor administraţiei publice, inclusiv au 
fost planificate acţiunile necesare pentru anul 2008 şi 
organizat tenderul de procurare a serviciilor de consultanţă şi 
asistenţă în elaborarea sistemului în cauză. 

V. Participare şi comunicare 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
1) Actualizarea permanentă a 
paginii web, care va reflecta 
activităţile din cadrul reformei 
administraţiei publice centrale 

2007 
 

Unitatea RAP Realizat A fost lansată pagina web a reformei APC 
www.rapc.gov.md. Pe parcursul anului 2007 pagina a fost 
vizitată de circa 26900 de persoane din R.M. şi de peste 
hotare. În vederea sporirii utilităţii şi facilitării accesului 
utilizatorilor, structura paginii web  a fost modificată şi 
completată. Pagina este sistematic actualizată. 
A fost aprobat Planul de măsuri privind asigurarea respectării 
dreptului la petiţionare, informaţie şi acces la justiţie (H.G. 
nr.1013 din 12.09.2007), care preconizează verificarea 
nivelului de transparenţă în activitatea autorităţilor publice 
prin intermediul paginilor web.  

2) Actualizarea Strategiei de 
Comunicare a reformei 
administraţiei publice centrale 
şi a Planului de Comunicare 

Trimestrul 
II, 

2007 

Unitatea RAP Realizat A fost revăzut şi completat Planul de comunicare al reformei 
APC ca urmare a discuţiilor desfăşurate în cadrul vizitelor la 
autorităţile administraţiei publice centrale.  
Totodată, a fost selectată compania care va desfăşura un 
sondaj de opinii privind evaluarea atitudinii factorilor 
interesaţi faţă de reforma APC, ceea ce va oferi un suport 
informaţional pentru actualizarea planului de comunicare.  

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

3) Publicarea şi distribuirea 
materialelor informative 
referitoare la implementarea 
reformei administraţiei publice 
centrale 

2007 Unitatea RAP Realizat Cu referire la reforma APC au fost: 
− publicate 51 ştiri, articole şi interviuri; 
− elaborate 12 ediţii ale buletinului informativ electronic 

„Noutăţile reformei APC”, expediat prin poşta 
electronică la circa 450 de persoane – funcţionari 
publici, reprezentanţi ai ONG, APL43, comunităţii 
donatorilor; 

− elaborate şi expediate 16 comunicate de presă; 
− iniţiate şi menţinute rubrici permanente în ziarul 

„Funcţionarul public” editat de AAP şi în Buletinul 
Informativ al Guvernului. 

 

http://www.rapc.gov.md/


 43

Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
    − publicată şi distribuită broşura privind realizările şi 

perspectivele reformei APC (2 mii de exemplare) 
− publicat şi distribuit pliantul privind misiunea şi funcţiile 

direcţiilor de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor (5 mii de exemplare). 

6) Organizarea prezentărilor şi 
întrunirilor informative cu 
responsabilii de relaţiile cu 
mass-media din cadrul 
autorităţilor publice centrale, 
pentru explicarea conţinutului 
reformei administraţiei publice 
centrale şi promovarea unui 
mesaj comun privind 
realizarea acesteia 

2007 Unitatea RAP Realizat 56 de prezentări referitor la activităţile prioritare planificate 
şi rezultatele reformei APC au fost efectuate în 32 de 
autorităţi ale administraţiei publice centrale în perioada 16 
februarie – 7 martie 2007 şi 6-28 noiembrie 2007. 
Un atelier de lucru cu participarea coordonatorilor de 
informare şi comunicare privind reforma APC din cadrul 
AAPC a fost organizat la 20 aprilie 2007 cu scopul  
diseminării informaţiei privind reforma APC. 
O şedinţă a responsabililor de reformă APC din cadrul 
AAPC a fost organizată la 10 mai 2007, la care au fost 
discutate activităţile planificate pentru perioada ulterioară. 
O întrunire pentru facilitarea schimbului de experienţă între 
AAPC şi practicile pozitive de modernizare a activităţii APC 
a fost organizată la 21 iunie 2007: experienţa SV în 
elaborarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare; a CCCEC 
în aplicarea indicatorilor de performanţă; a MDI în 
utilizarea tehnologiilor informaţionale; în managementul 
resurselor umane.  
O prezentare a obiectivelor reformei APC şi a activităţilor 
privind modernizarea APC ca parte componentă a SND a fost 
efectuată la 26 iunie 2007, în cadrul dezbaterilor publice. 
Şedinţe informative cu participarea reprezentanţilor 
comunităţii donatorilor au fost organizate la 23 august şi 9 
octombrie 2007 la care au fost abordate rezultatele reformei 
APC şi deficienţele întîmpinate în realizarea obiectivelor 
reformei APC. 
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
7) Distribuirea materialelor de 
promovare  a reformei 
administraţiei publice centrale 
folosind studii, chestionare, 
forme de evaluare etc. 

2007 Unitatea RAP 
AAPC 

În curs de 
realizare 

• Permanent se distribuie informaţia despre diverse 
evenimente şi lunar se transmite Buletinul informativ 
electronic despre noutăţile reformei APC. Noutăţile 
reformei permanent se publică pe pagina web.  

• AAPC (SV, CCCEC, MAIA  etc.) mediatizează activităţile 
în domeniul reformei APC prin elaborarea panourilor 
informative speciale, elaborarea broşurilor în limba engleză 
şi de stat, plasarea informaţiei pe paginile web şi în ziarele 
profesionale:  

• MAIA editează  „Buletinul Informativ” lunar care include 
evenimente, anunţuri, felicitări şi propuneri; 

• SV editează ziarul „Curierul Vamal” care diseminează 
politicile şi strategiile în domeniu.   

8) Instituirea unei rubrici 
dedicate reformei 
administraţiei publice centrale 
în buletinul Strategiei de 
Creştere Economică şi 
Reducere a Sărăciei 

2007 MEC,  
Unitatea RAP  

Realizat În Raportul anual de evaluare a implementării Strategiei de 
Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anul 2006  
a fost inclus compartimentul „Reforma administraţiei 
publice” cu evaluarea implementării Strategiei de reformă a 
APC, vezi paginile www.scers.md şi www.mec.gov.md. 
Informaţia privind desfăşurarea reformei administraţiei 
publice centrale a fost inclusă în Buletinul SCERS. 

VI. Monitorizarea implementării 
15. Identificarea 
progreselor şi 
problemelor în cadrul 
implementării 
reformei 
administraţiei 
publice centrale 

1) Efectuarea vizitelor de 
monitorizare la autorităţile 
administraţiei publice centrale 
pentru a analiza modul de 
realizare a acţiunilor 
preconizate în planurile de 
acţiuni proprii ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale 

2007 Unitatea RAP Realizat Au fost efectuate vizite trimestriale de monitorizare pe teren 
la toate ministerele şi alte autorităţi administrative publice 
centrale (la 32 autorităţi) şi  la unele instituţii din subordine 
(la 18 instituţii). În timpul vizitelor a fost analizat gradul de 
realizare a acţiunilor preconizate în planurile de acţiuni 
proprii ale AAPC, identificate problemele în realizarea 
acţiunilor şi acordată asistenţă metodologică. 

http://www.scers.md/
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Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
2) Evaluarea rezultatelor 
reformei administraţiei publice 
centrale folosind studii, 
chestionare, forme de evaluare 
etc. 

Trimestrial, 
2007 

Unitatea RAP Realizat Rezultatele realizării reformei APC pentru anul 2006 şi 2007 
au fost examinate în şedinţele Comisiei guvernamentale 
pentru reforma APC din 2 februarie, 19 mai, 20 septembrie şi 
12 octombrie 2007 şi Comitetului consultativ de 
supraveghere a reformei APC din 15 februarie şi 13 iunie 
2007.  Rezultatele reformei APC au fost examinate în şedinţa 
din 17 iulie 2007 prezidată de Preşedintele ţării cu 
participarea Preşedintelui Parlamentului, Prim-ministrului şi 
a unor miniştri.  Rapoartele cu privire la mersul realizării 
Strategiei de reformă APC au fost prezentate membrilor 
Comisiei guvernamentale pentru reforma APC, 
Parlamentului şi Preşedinţiei.  

16. Asigurarea 
mijloacelor 
financiare pentru 
realizarea reformei 
administraţiei 
publice centrale 

Administrarea fondului 
fiduciar multi-donator de 
asistenţă tehnică pentru 
reforma administraţiei publice 
centrale de către Unitatea 
RAP, cu suportul Oficiului de 
Suport Administrativ 

2007 Unitatea RAP,  
Oficiul de 
Suport 
Administrativ 

Realizat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Prin Dispoziţia Guvernului nr.6 din 12.01.2007 au fost 
instituite 2 comisii de tender pentru evaluarea ofertelor de 
bunuri, lucrări şi servicii în valoare de peste 100 mii de 
dolari SUA şi în valoare mai mică sau egală cu 100 mii de 
dolari SUA. 

• În conformitate cu Planul de procurări au fost organizate şi 
petrecute tendere şi efectuate 55 de  procurări a serviciilor 
de consultanţă (inclusiv au fost angajaţi consultanţii locali şi 
internaţionali pentru 14 ministere) şi a bunurilor. 

17. Consolidarea 
potenţialului Unităţii 
RAP 

Sporirea capacităţii Unităţii 
RAP în planificare, 
coordonare, monitorizare şi 
evaluare prin participarea la 
instruiri, schimb de experienţă, 
vizite de studiu etc. 

2007 Unitatea RAP,  
Oficiul de 
Suport 
Administrativ 

În curs de 
realizare  

Experţii Unităţii RAP au participat  la: 
− seminarul din 19.01.2007 petrecut în incinta Palatului 

Republicii (3 persoane şi 2 persoane din OSA);  
− seminarul din 21-22 martie 2007 organizat de MEC cu 

asistenţa  Băncii Mondiale (1 persoană); 
− vizita de studii cu asistenţa USAID pentru studierea 

experienţei în Managementul resurselor umane în 
administraţia publică  din 7-28 martie 2007 în SUA 
statul Vermont  (1 persoană). 

− cursul de perfecţionare din 4-8 iunie 2007 în Dezvoltarea 
managementului şi arta conducerii organizat de AAP (1 



 46

Obiective Denumirea acţiunilor Termenul 
de realizare 

Instituţia 
responsabilă 

Realizări 
ale 

acţiunilor 

Comentarii 
 

1 2 3 4 5 6 
persoană); 

− schimbul de experienţă „Bunele practici în activitatea 
autorităţilor administraţiei publice centrale” din 12 iunie 
2007 (3 persoane); 

− sesiunile tematice privind planificarea strategică şi 
aplicarea instrucţiunilor de completare a Planului de 
acţiuni al SND organizate de MEC în iunie-iulie 2007 (3 
persoane).  

 

Gradul de  realizare a 
acţiunilor Planului 
detaliat de 
implementare a 
reformei APC 

Total acţiuni în anul 2007 – 41 acţiuni; 
Acţiuni realizate şi acţiuni în curs de realizare în termenii stabiliţi – 37 acţiuni; 
Acţiuni în curs de realizare cu întîrziere  - 4 acţiuni. 
Gradul de realizare a acţiunilor planificate în anul 2007 – 91% nivelul planificat pentru anul 2007; 

Inclusiv: 
I. Reorganizarea administraţiei publice centrale – 89% din nivelul anual; 
II. Procesul decizional – 90% din nivelul anual; 
III. Managementul resurselor umane – 87 din nivelul anual; 
IV. Managementul finanţelor publice – 83% din nivelul anual; 
V. Participare şi comunicare – 100% din nivelul anual; 
VI. Monitorizarea implementării – 100% din nivelul anual. 

 
                                                 
1 SV - Serviciul Vamal 
2 MJ – Ministerul Justiţiei 
3 MS – Ministerul Sănătăţii 
4 MPSFC - Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului 
5 MERN - Ministerul Afacerilor Interne 
6 MERN – Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale 
7 MAPL – Ministerul Administraţiei Publice Locale 
8 MAIA - Ministerul Agriculturii şi Industrii Alimentare 
9 UASM – Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
10 IEFS – Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică 
11 MET – Ministerul Educaţiei şi Tineretului 
12 AS – Agenţia Sportului 
13 SSM – Serviciul Standardizare şi Metrologie 
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14 INSM – Institutul Naţional de Standardizare din Moldova 
15 INMM – Institutul Naţional de Metrologie din Moldova 
16 MDI – Ministerul Dezvoltării Informaţionale 
17 MF- Ministerul Finanţelor 
18 BNS – Biroul Naţional de Statistică 
19 MSPS – Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale 
20 ACDT – Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului 
21 MA – Ministerul Apărării 
22 MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
23 MEC _ Ministerul Economiei şi Comerţului 
24 ANRANR – Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice 
25 MII – Ministerul Industriei şi Infrastructurii 
26 AAM – Agenţia “Apele Moldovei” 
27 MCT – Ministerul Culturii şi Turismului 
28 Unitatea RAP  - Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului (Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice) 
29 AAPC - Autorităţile administraţiei publice centrale  
30 AAC – autorităţi administrative centrale 
31 SND – Strategia Naţională de Dezvoltare 
32 CCCEC – Centrul de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei 
33 MCT – Ministerul Culturii şi Turismului 
34 AAP – Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 
35 OSA – Oficiul de Suport Administrativ 
36 SIPU - Swedish Institute for Public Administration 
37 CPCM “ARIA” – Centrul pentru Productivitate şi Competitivitate “ARIA” 
38 ARMAPAU – Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice  şi Ajutoare Umanitare 
39 IFPS – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 
40 AS “Moldsilva” – Agenţia pentru Silvicultură “Moldsilva” 
41 AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei 
42 BRI – Biroul Relaţii Interentice 
43 APL – autorităţi publice locale 
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