
În ajunul sărbătorilor de iarnă, Unitatea de coordonare a reformei 
administraţiei publice (grupul de experţi din Aparatul Guvernului) vă urează   

La Mulţi Ani şi Crăciun Fericit! 
 

30 decembrie 2005 
Noutăţile reformei administraţiei publice centrale 

 
• Guvernul a aprobat Strategia de reformă a administraţiei publice centrale  
 
• Organizaţiile donatoare sînt gata să susţină implementarea reformei APC  

 
• Unitatea RAP apreciază contribuţia adusă la definitivarea Strategiei de 

reformă a APC  
 
 
Guvernul a aprobat Strategia de reformă a administraţiei publice centrale 
 
Strategia de reformă a administraţiei publice centrale (APC) care prevede instituirea unui 
sistem modern şi eficient al APC a fost aprobată de Guvern în şedinţa din 28 decembrie 
2005. 
 
Primul-ministru Vasile Tarlev a accentuat în cadrul şedinţei de Guvern că reforma APC 
este importantă pentru Republica Moldova, din acest considerent trebuiesc întreprinse 
acţiuni de informare a tuturor factorilor interesaţi.  
 
Strategia aprobată presupune reformarea APC prin reorganizarea autorităţilor 
administraţiei publice centrale; optimizarea procesului decizional; perfecţionarea 
managementului resurselor umane; îmbunătăţirea managementului resurselor financiare; 
perfecţionarea şi ajustarea anumitor prevederi din legislaţia naţională la standardele 
europene. Potrivit Strategiei, reforma APC va contribui la realizarea obiectivelor stipulate 
în documentele strategice de bază ale Republicii Moldova: SCERS, Planul de acţiuni 
Republica Moldova - Uniunea Europeană, Programul Naţional „Satul Moldovenesc”, 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului etc. 
 
Sergiu Tatarov, şeful Unităţii de coordonare a reformei administraţiei publice (grupul de 
experţi din cadrul Aparatului Guvernului) (Unitatea RAP) a menţionat că reorganizările 
preconizate vor fi efectuate în baza rezultatelor analizei funcţionale a autorităţilor 
administraţiei publice centrale, precum şi a serviciilor publice desconcentrate. Şeful 
Unităţii RAP a precizat că analiza funcţională a început în anul 2005 (etapa I) şi va 
continua pe parcursul anului 2006 (etapa II) şi că în Republica Moldova va fi efectuat 
pentru prima dată un studiu atît de complex a funcţiilor APC şi a procesului decizional. 
 
Sergiu Tatarov a accentuat că de rezultatele reformei va beneficia întreaga societate, din 
acest considerent Strategia presupune un proces participativ, cu implicarea activă în 



implementarea reformei a tuturor funcţionarilor publici, a societăţi civile şi a sectorului 
privat.  
 
Strategia de reformă este însoţită de un plan de implementare prevăzut pentru perioada 
anilor 2006-2008. Costul estimativ al  implementării Strategiei de reformă a APC va fi 
acoperit din sursele Bugetului de Stat al Republicii Moldova şi din asistenţa oferită de 
donatori. 
 
Organizaţiile donatoare sînt gata să susţină implementarea reformei APC 
 
Experţii Unităţii RAP au discutat cu donatorii în cadrul unei mese rotunde, care s-a 
desfăşurat la 13 decembrie, comentariile şi propunerile de perfectare a Strategiei de 
reformă şi planul de implementare. Donatorii au menţionat în cadrul discuţiilor 
importanţa acestei reforme, accentuînd necesitatea de a fortifica procesul de comunicare 
cu factorii interesaţi pe parcursul derulării reformei.  
Unitatea RAP a informat comunitatea donatorilor despre acţiunile planificate care vor 
contribui la îmbunătăţirea dialogului cu funcţionari publici, societatea civilă, sectorul 
privat, donatori şi vor facilita participarea factorilor interesaţi la desfăşurarea reformei. 
Printre activităţile planificate la acest capitol sînt: lansarea paginii electronice interactive 
care va informa opinia publică despre implementarea reformei APC şi va colecta 
propuneri de îmbunătăţire a acestui proces; editarea unui buletin informativ şi a 
materialelor informative care vor fi distribuite tuturor factorilor interesaţi. Totodată, vor 
fi organizate mese rotunde, ateliere de lucru pentru a discuta la fiecare etapă de 
desfăşurare a reformei rezultatele înregistrate, dificultăţile întîmpinate şi soluţii pentru 
depăşirea acestora.  
 
Unitatea RAP apreciază contribuţia adusă la definitivarea Strategiei de reformă a 
APC 
 
Unitatea RAP apreciază înalt contribuţia colegilor din cadrul administraţiei publice 
centrale (APC), a donatorilor şi a societăţii civile la definitivarea Strategii de reformă a 
APC şi a planului de implementare.  
 
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 


