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CODUL DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC A FOST 
APROBAT DE GUVERN ŞI TRANSMIS PARLAMENTULUI SPRE 
EXAMINARE 

Guvernul a aprobat recent proiectul Codului de conduită a funcţionarului 
public (Hotărîrea nr. 1132 din 2 octombrie 2006) şi l-a transmis Parlamentului 
spre examinare.  

 Autorii documentului consideră Codul de conduită drept unul din 
instrumentele de bază care va fi utilizat în contextul reformei administraţiei 
publice centrale (lansată la 1 ianuarie 2006 în conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005) la instituirea unui management 
modern al resurselor umane în serviciul public. Totodată, acest document va 
spori eficienţa acţiunilor de eliminare a cazurilor de corupţie întreprinse de 
autorităţilor publice în conformitate cu Strategia de prevenire şi combatere a 
corupţiei, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.421-XV din 16 decembrie 
2004. 

Codul de conduită îşi propune să stabilească anumite standarde 
profesionale înalte în serviciul public şi, totodată, să informeze cetăţenii despre 



conduita pe care trebuie să o aibă funcţionarii publici. Respectarea principiilor şi 
normelor stabilite prin cod, obligatorii pentru toţi funcţionarii publici, va 
contribui la crearea unui climat de încredere al cetăţenilor în autorităţile publice. 

Potrivit proiectului de cod, toţi funcţionarii publici trebuie să respecte în 
cadrul activităţii lor mai multe principii cum sînt: legalitatea, imparţialitatea, 
independenţa, profesionalismul, loialitatea. Orice încălcare a prezentului Cod 
constituie o abatere disciplinară care va fi penalizată. 

Ţinînd cont de importanţa acestui proiect de lege, Unitatea de coordonare a 
reformei administraţiei publice (Grupul de experţi din cadrul Aparatului 
Guvernului) /Unitatea RAP/ a expus proiectul Codului de conduită pe portalul 
Guvernului, banerul reformei administraţiei publice centrale. Persoanele 
interesate să cunoască prevederile acestui document şi să contribuie la 
îmbunătăţirea lui pot să expedieze propuneri sau comentarii pe adresa electronică 
reforma_apc@gov.md .  

 
RZULTATELE ANALIZEI FUNCŢIONALE VOR FI PREZENTATE 
GUVERNULUI LA ÎNCEPUTUL LUNII NOIEMBRIE 

Analiza funcţională a administraţiei publice centrale din Republica 
Moldova a intrat pe ultima sută de metri. Compania internaţională DAI Europe 
Ltd., care a efectuat analiza funcţională, va prezenta Guvernului la începutul lunii 
noiembrie curent un raport amplu cu privire la deficienţele de organizare şi 
funcţionare a autorităţilor publice centrale şi recomandări de reorganizare 
instituţională şi funcţională a administraţiei publice centrale. 

Analiza funcţională a demarat în luna februarie anul curent. În cadrul 
acestui proces au fost studiate funcţiile în peste 160 de structuri ale autorităţilor şi 
organelor administrative centrale, inclusiv într-un şir de servicii publice 
desconcentrate şi instituţiile din subordinea ministerelor, cu scopul de a identifica 
funcţiile ce se suprapun, ce nu corespund programelor şi strategiilor naţionale, 
cele ce nu ţin de competenţa autorităţii pentru a le exclude sau a le transfera altor 
entităţi. 

Pentru asigurarea corectitudinii constatărilor şi a recomandărilor experţilor, 
compania DAI împreună cu Unitatea RAP a desfăşurat mai multe runde de 
consultări cu factorii interesaţi, în special cu reprezentanţii autorităţilor 
administraţiei publice centrale pe sectoare: 1. Justiţie şi afaceri interne, 2. 
Agricultură şi mediu, 3. Social ( sănătate, educaţie, cultură); 4. Dezvoltare 



economică; 5. Administrare şi finanţe publice. Drept concluzie principală a 
experţilor analizei funcţionale, caracteristică tuturor domeniilor, este că 
majoritatea autorităţilor publice cumulează funcţii incompatibile cum ar fi funcţia 
de elaborare şi coordonare a politicilor, proprie în special ministerelor, cu funcţia 
de implementare a politicii sau de prestare a serviciilor, care este specifică 
instituţiilor din subordine. 

Recomandările analizei funcţionale care vor fi acceptate de Guvern 
urmează a fi implementate de către ministere şi alte autorităţi centrale de 
specialitate ale administraţiei publice în conformitate cu decizia Comisiei 
guvernamentale pentru reforma APC. În acest scop, Unitatea de coordonare a 
reformei administraţiei publice de comun cu ministerele va elabora un mecanism 
de implementare a recomandărilor analizei funcţionale.  
 
GUVERNUL A INIŢIAT ELABORAREA UNUI INSTRUMENT DE 
OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI DE PERSONAL ÎN SERVICIUL 
PUBLIC 

Concepţia sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici”, elaborat de Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Biroul Naţional de Statistică 
şi Unitatea RAP, va fi înaintată în timpul apropiat Guvernului pentru aprobare.  

Proiectul de Concepţie presupune edificarea unei bănci de date analitice şi 
statistice cu privire la funcţiile publice existente şi cele vacante, precum şi la 
funcţionarii publici antrenaţi în serviciul public. Autorii Concepţiei propun 
elaborarea acestui sistem pe parcursul anului 2007. 

Potrivit proiectului de Concepţie, utilizarea sistemului respectiv va permite 
optimizarea procesului de realizare a politicilor de personal în serviciul public. 

Actualmente, în Republica Moldova nu există un sistem automatizat de 
informaţie despre personalul angajat în serviciul public şi funcţiile publice, ceea 
ce complică luarea unor decizii operative şi corecte în domeniu.  

PE SCURT 
 

• Cu scopul de a institui unităţile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor Guvernul a aprobat modificări în regulamentele şi structurile 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Industriei şi 



Infrastructurii, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Urmează să fie operate modificări 
similare în regulamentele şi structurile Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei 
Sociale şi Ministerului Justiţiei.  

 
• A fost aprobat efectivul limită a Ministerului Culturii şi Turismului fiind 

redus de la 71 la 33 de unităţi (Hotărîrea Guvernului nr.1002 din 29 august 
2006). 

 
• Guvernul a aprobat prin Hotărîrea nr.114 din 25 septembrie 2006 crearea 

Agenţiei de inspectare şi restaurare a monumentelor care va fi responsabilă 
de efectuarea unui control eficient în domeniul restaurării şi inspectării 
monumentelor de istorie şi cultură, întreprinderea unor măsuri de ocrotire a 
acestora, crearea unei baze de date digitale publice a monumentelor etc. 

 
• Guvernul a aprobat crearea Ministerului Protecţiei Sociale, a Familiei şi 

Copilului şi modificarea actualei structuri a Ministerului Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale. Iniţial Executivul central a propus crearea Agenţiei 
pentru Protecţia Familiei şi Copilului. 

 
• Pagina electronică a reformei administraţiei publice centrale va fi elaborată 

pînă la finele anului curent cu suportul PNUD-Moldova de către Centrul de 
Telecomunicaţii Speciale. În luna octombrie curent, Unitatea de 
coordonare a reformei administraţiei publice a organizat o masă rotundă cu 
participarea factorilor interesaţi pentru a discuta concepţia paginii 
respective.  

 
Sugestiile şi comentariile privind îmbunătăţirea calităţii buletinului informativ 

electronic „Noutăţile reformei administraţiei publice centrale” sînt binevenite. 
 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice  
(Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului) 
Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1 
Chişinău, MD 2033 
Republica Moldova 
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