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INFORMAŢIA DESPRE REFORMA APC VA FI MAI ACCESIBILĂ PENTRU 
FUNCŢIONARII PUBLICI  
 
Informaţia despre derularea reformei administraţiei publice centrale va fi mai 
accesibilă pentru funcţionarii publici datorită coordonatorilor de informare şi 
comunicare, desemnaţi în cadrul autorităţilor APC la iniţiativa Unităţii de coordonare 
a reformei administraţiei publice (Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului 
/URAP).  
 
În cadrul atelierului de lucru „Comunicarea şi participarea – suport pentru 
implementarea cu succes a reformei administraţiei publice centrale”, organizat cu 
suportul PNUD-Moldova pe data de 18 iulie 2006 pentru coordonatorii de informare 
şi comunicare (coordonatorii IC) privind reforma APC, au fost discutate metodele de 
facilitare a accesului personalului la informaţia despre reforma APC. 
 
Participanţii la atelier au constatat că un număr mare de funcţionari publici nu înţeleg 
corect obiectivele reformei APC, care este un proces complex, iar lipsa de informaţie 
generează incertitudine, atitudine negativă şi aşteptări false.  
 
În această situaţie s-a propus ca, coordonatorii IC să ofere asistenţă 
viceminiştrilor/vicedirectorilor care coordonează în autorităţi implementarea Strategiei 



de reforma APC pentru a asigura împreună executarea Planului de implementare a 
strategiei şi perceperea corectă a procesului demarat. 
 
În cadrul discuţiilor s-a convenit ca aceşti coordonatori să explice funcţionarilor 
publici scopul, obiectivele reformei, beneficiile ei, precum şi rezultatele atinse pe 
parcursul implementării Strategiei. Ei vor oferi suport URAP la evaluarea atitudinii 
funcţionarilor publici, la colectarea reacţiei de răspuns privind acţiunile întreprinse în 
cadrul reformei, la distribuirea informaţiei, la organizarea unor activităţi de promovare 
a reformei etc.    
 
CONTINUĂ ANALIZA FUNCŢIONALĂ A AUTORITĂŢILOR 
ADMINISTRATIVE CENTRALE 

 
Pînă în prezent, în cadrul etapei a II a analizei funcţionale, au fost colectate datele de 
la circa 90 din cele 241 de organe centrale de specialitate ale administraţiei publice şi 
unele întreprinderi de stat.   
Totodată, analiza funcţională a fost prefinalizată la circa 60 de autorităţi 
administrative centrale, iar în prezent are loc definitivarea Rapoartelor pe aceste 
instituţii, care vor fi generalizate pînă la 15 septembrie 2006 în Rapoarte pe blocuri 
tematice cu concluzii şi recomandări. 
În acest context s-au înaintat următoarele propuneri de optimizare instituţională a 
structurii executivului central:  
 

- crearea Ministerului Administraţiei Publice Locale; 
- crearea Agenţiei Sport; 
- reorganizarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională în Agenţia Construcţii şi 

Dezvoltarea Teritoriului; 
- lichidarea Biroului Naţional Migraţiune cu transmiterea funcţiilor către Ministerul 

Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei şi Comerţului; 
- lichidarea ÎS „Inspectoratul Transporturilor de Mărfuri şi Călători” şi a 

Departamentului Cinematografie; 
- reorganizarea Serviciului Pază de Stat al Ministerului Afacerilor Interne; 
- oportunitatea creării Agenţiei sanitar-veterinare şi siguranţă alimentară; 
- oportunitatea creării unei autorităţi unice la nivel central pentru protecţia 

drepturilor copilului; 
- etc. 

 
 
 



REPUBLICA MOLDOVA STUDIAZĂ EXPERIENŢA ŢĂRILOR STRĂINE ÎN 
DOMENIUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 
 
Republica Moldova este pe calea corectă în aplicarea bunelor practici privind 
managementul resurselor umane, au concluzionat reprezentanţii Republicii Moldova 
la finele lucrărilor celui de al doilea Institut internaţional de vară privind 
managementul public, desfăşurat la finele lunii iunie în Letonia, Liepaja. 

 
La lucrările Institutului care a avut genericul „Resursele umane – valoare primordială 
a administraţiei publice” au participat reprezentanţi din 12 state membre ale Uniunii 
Europene (UE), precum şi state care intenţionează să adere la UE. Din partea 
Republicii Moldova au participat reprezentanţi ai Academiei de Administrare Publică 
şi ai Aparatului Guvernului. 
 
Tamara Gheorghiţa, consultant principal al Unităţii de coordonare a reformei 
administraţiei publice, a comunicat că în Letonia au fost discutate un şir de experienţe 
în domeniul managementului resurselor umane în serviciul public valoroase pentru 
Republica Moldova, care a iniţiat îmbunătăţirea managementului resurselor umane în 
cadrul reformei administraţiei publice centrale. Merită atenţie clasificarea funcţiilor 
publice şi racordarea acesteia la sistemul de remunerare a funcţionarilor publici, 
experienţa Georgiei şi României privind atragerea şi menţinerea tinerilor profesionişti 
în serviciul public prin oferirea posibilităţilor de studiere în instituţiile de învăţămînt 
de peste hotare, precum şi alte experienţe, a menţionat Tamara Gheorghiţa. 
 
Un subiect aparte la Institutul internaţional de vară privind managementul public a 
fost recrutarea funcţionarilor publici pe baze de merit concomitent cu îmbunătăţirea 
sistemului de motivare financiară şi non-financiară, proceduri care actualmente se află 
în proces de dezvoltare în Republica Moldova.   
 
Experienţele pozitive acumulate din practica internaţională vor fi aplicate de 
Republica Moldova pe parcursul implementării Strategiei de reformă a administraţiei 
publice centrale.   
 
A FOST INSTITUIT FONDUL FIDUCIAR PENTRU REFORMA 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 
 
Guvernul Republicii Moldova a semnat în luna iulie cu Banca Mondială Acordul de 
grant care prevede instituirea unui Fond fiduciar în valoare de circa 6 milioane USD 
pentru susţinerea reformei administraţiei publice centrale.   
 



La completarea Fondului fiduciar cu mijloace financiare au participat cu donaţii 
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA), Guvernul Olandei, 
Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională a Guvernului Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord (DFID).  
 
Transparenţa utilizării resurselor va fi asigurată inclusiv prin monitorizarea efectuată 
de Comitetul consultativ de supraveghere, format din reprezentanţi ai Guvernului, 
Preşedinţiei, Parlamentului, sectorului asociativ, comunităţii donatorilor. 
 
La moment, are loc instituirea Oficiului de Suport Administrativ al Fondului fiduciar 
(OSA), format din specialişti în management, procurări, contabilitate şi asistenţi 
tehnici. OSA va activa pe lîngă Unitatea de coordonare a reformei administraţiei 
publice şi va facilita din punct de vedere administrativ realizarea Planului de 
implementare a reformei APC prin intermediul mijloacelor financiare disponibile în 
Fondul fiduciar. 
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