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PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA A ANLIZAT ÎMPREUNĂ CU 
MEMBRII GUVERNULUI IMPLEMENTAREA REFORMEI ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE CENTRALE  
 
Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a convocat pe data de 26 aprilie 2006 
o şedinţă cu participarea Prim-ministrului şi membrilor Guvernului, la care a fost 
analizată actuala etapă a reformei administraţiei publice centrale (RAPC).  
 
Preşedintele a constatat că eforturile de optimizare a structurii Guvernului şi de reducere 
cu 70 la sută a personalului ministerelor, departamentelor şi altor organe ale 
administraţiei publice centrale s-au încununat deja cu unele rezultate. Astfel, de la 16 
ministere şi 14 departamente, executivul central a ajuns la 15 ministere şi 13 agenţii, 
servicii şi birouri naţionale, iar în comparaţie cu ianuarie 2004, statele de personal ale 
aparatelor centrale ale organelor administraţiei publice centrale s-au micşorat cu 1603 
unităţi, sau cu 39%.   
 
Totodată, a subliniat Vladimir Voronin, activităţile din cadrul RAPC nu au atins încă, 
practic, instituţiile subordonate ministerelor, care sînt în majoritatea lor foarte numeroase. 
Preşedintele i-a îndemnat pe conducătorii ministerelor să se încadreze activ în procesul de 
analiză funcţională a instituţiilor şi subdiviziunilor, desfăşurată în prezent de către grupul 



de experţi creat în cadrul Aparatului Guvernului, şi să înainteze propuneri privind 
eficientizarea structurii şi funcţiilor acestora. Preşedintele a sugerat asemenea soluţii, cum 
ar fi reducerea locurilor vacante din schemele de personal ale subdiviziunilor 
ministerelor, transferul unor funcţii către structurile subordonate ministerelor, sau către 
sectorul privat în cazul funcţiilor legate de prestarea serviciilor, precum şi excluderea 
dublări funcţiilor, comasarea unor instituţii cu competenţe asemănătoare.  
 
În acelaşi timp, Vladimir Voronin a ţinut să sublinieze că procesul de reducere a 
schemelor de personal trebuie abordat cu discernămînt. Acolo unde situaţia dictează 
înfiinţarea unor noi structuri, sau consolidarea celor existente, trebuie să se acţioneze în 
consecinţă. Scopul final al RAPC este crearea unei asemenea administraţii publice 
centrale, care să asigure elaborarea unor politici guvernamentale adecvate, competitive, şi 
implementarea lor eficientă, a spus Vladimir Voronin. Şeful statului le-a amintit celor 
prezenţi că o componentă importantă a reformei este elaborarea şi implementarea unui 
mecanism unic de circulaţie a documentelor în cadrul sistemului administraţiei publice, 
care ar asigura şi controlul executării deciziilor. La acest capitol, Vladimir Voronin s-a 
referit la necesitatea urgentării examinării de către Executiv a Concepţiei guvernării 
electronice, precum şi a aprobării unei hotărîri cu privire la paginile oficiale ale 
autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet.   
 
De asemenea, pentru următoarea etapă a RAPC Preşedintele a trasat sarcina elaborării 
proiectelor de lege cu privire la serviciul public, statutul funcţionarului public, 
administraţia publică centrală, Codului de conduită a funcţionarului public.  
 
Vladimir Voronin a evidenţiat rolul Băncii Mondiale şi altor structuri internaţionale în 
finanţarea şi realizarea programului de reformă a administraţiei publice în ţara noastră. 
Şeful statului s-a referit la importanţa studierii practicii internaţionale în domeniul 
administrării treburilor publice, în special a ţărilor UE, şi adaptarea ei la realităţile şi 
obiectivele de dezvoltare ale ţării noastre.   

 

ETICA FUNCŢIONARILOR PUBLICI  VA FI REGLEMENTATĂ DE UN COD 
DE CONDUITĂ 

Guvernul propune reglementarea normelor de comportament al funcţionarilor 
publici prin Codul de conduită, care a fost discutat pe data de 13 aprilie 2006, în cadrul 
unei şedinţe de lucru, convocate de Unitatea de coordonare a reformei administraţiei 
publice (grupul de experţi din Aparatul Guvernului) (Unitatea RAP). La şedinţă care a 
avut drept scop examinarea proiectului de lege privind Codul de conduită a funcţionarului 
public au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, Parlamentului şi 
societăţii civile. 

Codul de conduită a funcţionarului public face parte dintr-un pachet de acte 
legislative în vederea sporirii calităţii serviciului public din Republica Moldova. 
Elaborarea Codului de conduită este prevăzută în Strategia de reformă a administraţiei 
publice centrale, aprobată de Guvern la 30 decembrie 2005, precum şi derivă din 
Convenţia ONU. 



Potrivit proiectului, Codul de conduită a funcţionarului public are scopul de a 
stabili şi menţine standarde profesionale înalte în serviciul public şi de a informa cetăţenii 
despre conduita la care sînt îndreptăţiţi să se aştepte din partea funcţionarilor publici. 
Totodată, acest Cod urmează să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de 
corupţie din administraţia publică. El reglementează normele de conduită ale 
funcţionarilor în conformitate cu principiile imparţialităţii, profesionalismului, loialităţii, 
integrităţii etc.  

 
PRIM-MINISTRUL Vasile TARLEV A DISCUTAT CU REPREZENTANŢII 
BĂNCII MONDIALE DESPRE IMPLEMENTAREA REFORMEI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE   

Implementarea eficientă a reformei administraţiei publice centrale şi instituirea 
Fondului Fiduciar pentru reformă au constituit subiectul întrevederii din 19 aprilie 2006 a 
Prim-ministrului Vasile Tarlev cu misiunea Băncii Mondiale, condusă de Edward Brown, 
Directorul oficiului Băncii Mondiale în Moldova. 

În cursul întrevederii Edward Brown a menţionat că Banca Mondială pe deplin 
susţine acţiunile Guvernului îndreptate spre implementarea reformei administraţiei 
publice centrale, care va conduce la consolidarea capacităţii Guvernului, inclusiv va 
contribui la realizarea obiectivelor Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a 
Sărăciei, Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, Programului 
Naţional „Satul Moldovenesc” etc.  

Reprezentantul Băncii Mondiale a asigurat Guvernul Moldovei că organizaţia pe 
care o reprezintă va oferi asistenţa necesară la implementarea reformei, inclusiv va 
coordona acumularea mijloacelor din partea altor donatori (DFID, SIDA şi Guvernul 
Olandei) în Fondul Fiduciar de susţinere a acţiunilor din Strategia de reformă a APC. 
Fondul Fiduciar urmează a fi instituit în luna mai curent.  

În cadrul întrunirii, de asemenea, a fost discutată necesitatea creării în Aparatul 
Guvernului a unităţii cu atribuţii în serviciul public (politica în resursele umane; 
metodologia privind selectarea şi angajarea acestora; dezvoltarea profesională; avansarea; 
motivarea etc.) şi unitatea cu atribuţii de analiză şi coordonare a politicilor. 
Reprezentanţii Băncii Mondiale au fost informaţi că pentru a identifica modalitatea de 
instituire a acestor unităţi, neadmiţînd majorarea numărului de personal, Unitatea de 
coordonare a reformei administraţiei publice efectuează analiza funcţională a Aparatului. 

 

A FOST APROBATĂ COMPONENŢA NOMINALĂ A COMISIEI 
GUVERNAMENTALE PENTRU REFORMA APC 
 Hotărîrea Guvernului cu privire la componenţa nominală a Comisiei 
guvernamentale pentru reforma APC şi regulamentul de funcţionare al acestei comisei a 
fost publicată în Monitorul Oficial (Nr.59 din 14 aprilie 2006). Prin urmare, a fost 
abrogată Dispoziţia Guvernului nr.46 din 27 aprilie 2005 care a reglementat activitatea 
Comisiei guvernamentale la etapa de pregătire şi lansare a reformei.  

 Potrivit Hotărîrii respective, Comisia guvernamentală are următoarea 
componenţă:  



 TARLEV Vasile  - Prim-ministru, preşedintele Comisiei 
 GRECEANÎI Zinaida - prim-viceprim-ministru 
 LAZĂR Valeriu  - ministru al economiei şi comerţului 
 POP Mihail  - ministru al finanţelor 
 IFTODI Victoria  - ministru al justiţiei 
 ABABII Ion  - ministru al sănătăţii şi protecţiei sociale 
 REIDMAN Oleg  - consilier al Preşedintelui Republicii Moldova 
    în problemele economice 
 GUMENÎI Nicolae - şef al Aparatului Guvernului 
 UNGUREANU Nicolae - consilier principal de stat în domeniul 
    economic şi financiar-bancar 
 TATAROV Sergiu - consilier principal de stat, şef al grupului 

de experţi din cadrul Aparatului Guvernului 

Obiectul Regulamentului constă în statuarea atribuţiilor şi modului de organizare 
a activităţii Comisiei guvernamentale pentru reforma administraţiei publice centrale, 
inclusiv interacţiune Comisiei cu alte structuri implicate în procesul de implementare a 
reformei APC (Comitetul consultativ de supraveghere, Unitatea de coordonare a reformei 
din cadrul Aparatului Guvernului, ministerele, alte autorităţi administrative centrale) şi 
monitorizarea executării acţiunilor preconizate de a fi finanţate din Fondul Fiduciar 
(granturile donatorilor) pentru susţinerea reformei. 

 
În conformitate cu regulamentul de funcţionare al comisiei, ea, de asemenea 

urmează, să decidă asupra  direcţiilor şi priorităţilor realizării  reformei, să aprobe 
proiectele planurilor detaliate de implementare a reformei pentru anii 2007 şi 2008 şi să 
le prezinte Guvernului spre adoptare, să examineze propunerile Grupului de experţi din 
cadrul Aparatului Guvernului. 
 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice  
(grupul de experţi din Aparatul Guvernului) 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 
Chişinău, MD 2033 
Republica Moldova 
Tel.: 250 352, 250 132 
e-mail: reforma_apc@moldova.md 
 


