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Noutăţile reformei administraţiei publice centrale 
 

• Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice propune presei 
rolul de partener în procesul de reformă a administraţiei publice centrale 

 
• Reforma administraţiei publice centrale a fost lansată oficial 

 
• Prim-ministrul a anunţat formarea pe baze obşteşti a Comitetului de 

supraveghere a reformei APC 
 
 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice propune presei rolul de 
partener în procesul de reformă a administraţiei publice centrale 
 
Mass-media deţine un rol important în procesul de reformă a administraţiei publice 
centrale, a declarat în cadrul unui briefing, care s-a desfăşurat pe 12 ianuarie curent, 
Sergiu TATAROV, şeful grupului de experţi din cadrul Aparatului Guvernului (Unitatea 
de coordonare a reformei) /Unitatea RAP/. 
 
Sergiu TATAROV a accentuat că mass-media poate contribui considerabil la 
implementarea cu succes a Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale (APC), 
prin reflectarea obiectivă a derulării procesului. În acest context, şeful Unităţi RAP a 
invitat jurnaliştii la un dialog activ care va avea un impact pozitiv asupra implementării 
reformei APC. 
 
Potrivit şefului Unităţii RAP, mass-media ar putea să participe activ la informarea opiniei 
publice despre desfăşurarea  reformei; monitorizarea rezultatelor reformei APC şi 
asigurarea feedback (reacţia de răspuns); facilitarea dialogului dintre Guvern şi factorii 
interesaţi de reforma APC; discutarea progreselor şi a problemelor ce apar pe parcursul 
reformei APC. 
 
Reforma administraţiei publice centrale a fost lansată oficial 
 
Succesul reformei administraţiei publice centrale este determinat de participarea tuturor 
factorilor interesaţi la implementarea acesteia, au concluzionat participanţii la masa 
rotundă organizată de Guvernul Republicii Moldova pe data de 19 ianuarie 2006 cu 
scopul lansării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale (APC). 
 
Prim-ministrul Vasile TARLEV a invitat în alocuţiunea sa autorităţile administraţiei 
publice centrale, deputaţi, societatea civilă, comunitatea donatorilor la dialog şi 
participare în procesul de implementare a reformei APC.  
 



Prim-ministrul a accentuat că implementarea cu succes a reformei va contribui la 
realizarea planurilor şi strategiilor de bază ale Republicii Moldova cum ar fi Planul de 
acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană, Strategia de Creştere Economică şi 
Reducere a Sărăciei, Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005 – 2009, 
Programul Naţional „Satul Moldovenesc” etc.  
 
Sergiu TATAROV, şeful Unităţii RAP, a menţionat că la elaborarea Strategiei de reformă 
a APC s-a studiat experienţa de reformare a administraţiei publice în unele ţări membre 
ale UE. 
 
Lansarea reformei APC a provocat mai multe discuţii ce ţin de impactul acestei reforme 
asupra societăţii, precum şi posibilitatea de îmbunătăţire a procesului de implementare a 
reformei APC. Societatea civilă s-a arătat interesată de a participa activ în reforma APC 
şi a înaintat un şir de propuneri care ar putea contribui la implementarea cu succes a 
reformei APC. 
 
Prim-ministrul a anunţat formarea pe baze obşteşti a Comitetului de supraveghere 
a reformei APC 
 
Prim-ministrul Vasile TARLEV a solicitat factorilor interesaţi să înainteze candidaturi 
pentru Comitetului de supraveghere a reformei APC, format din reprezentanţi ai 
Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, comunităţii donatorilor, societăţii civile, care va 
avea ca scop de bază monitorizarea implementării reformei APC.  
Se propune următoarea componenţă: 
Societatea civilă – 3 persoane 
Parlament – 3 persoane 
Comunitatea donatorilor – 2 persoane 
Preşedinţie – 1 persoană 
Aparatul Guvernului – 2 persoane 
Organele APC – 2 persoane. 
 
Comitetul respectiv va contribui la: 

• Asigurarea transparenţei procesului de implementare a reformei APC; 
• Facilitarea implicării diferitor factori interesaţi în implementarea reformei; 
• Discutarea progreselor şi a problemelor apărute pe parcursul derulării reformei; 
• Identificarea unor soluţii optime pentru problemele care apar în cadrul reformei;  
• Facilitarea monitorizării participative;  
• Îmbunătăţirea procesului de comunicare şi coordonare a acţiunilor între factorii 

interesaţi; 
• Elaborarea recomandărilor privind procesul de implementare a reformei şi 

prezentarea lor Unităţii RAP pentru a fi înaintate Comisiei guvernamentale pentru 
reforma APC. 

 
Mecanismul de funcţionare a acestui Comitet urmează să fie determinat printr-un 
regulament de funcţionare. 
 



Toate propunerile ce ţin de componenţa Comitetului de Supraveghere, precum şi 
responsabilităţile acestui organ sînt binevenite pînă pe data de 30 ianuarie 2006 şi pot fi 
expediate în adresa Unităţii RAP. 
 
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 


