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Noutăţile reformei administraţiei publice centrale 
 

• SERVICIUL PAZĂ DE STAT AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE VA 
FI SUPUS REORGANIZĂRII 

 
• ŞASE MINISTERE ÎŞI VOR SPORI CAPACITĂŢILE DE ANALIZĂ, 

MONITORIZARE ŞI  EVALUARE A POLITICILOR 
 

• UN NOU MECANISM DE CONSULTARE VA FACILITA COORDONAREA INTRA ŞI 
INTERMINISTERIALĂ 

 
• ŞTIRI PE SCURT 

 
 
Serviciul pază de stat al Ministerului Afacerilor Interne va fi supus reorganizării 
 
Serviciul pază de stat al Ministerului Afacerilor Interne va fi reorganizat în anul 2008 în 
întreprinderea de stat, conform Hotărîrii Guvernului nr.722, aprobată în şedinţa din 26 iunie 
curent. Fondatorul întreprinderii noi create va fi Ministerul Afacerilor Interne. 
 
Necesitatea reorganizării Serviciului Pază de Stat a fost argumentată de rezultatele analizei 
funcţionale, care au demonstrat că instituţia respectivă efectuează paza unui număr de obiective 
strategice şi de importanţă majoră cum ar fi sistemul de asigurare vitală cu apă potabilă, bănci, 
obiective ale autorităţilor publice etc., precum şi a obiectivelor de alt gen ca magazine, 
apartamente etc. în baze de contract.   
 
Potrivit Hotărîrii Guvernului, la prima etapă de reorganizare va fi redus efectivul atestat al 
serviciului pe parcursul anului 2006 cu 400 de unităţi atestate, iar pe parcursul anului 2007 cu 
300 de unităţi atestate. 
 
Şase ministere îşi vor spori capacităţile de analiză, monitorizare şi  evaluare a politicilor 
 
Şase ministere îşi vor spori capacităţile analitice şi de elaborare a politicilor prin instituirea 
unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului nr.710 din 23 iunie 2006. 
 
Conform Hotărîrii Guvernului, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul Transporturilor 
şi Gospodăriei Drumurilor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Justiţiei vor testa pe 
parcursul anului 2006 funcţionalitatea acestor unităţi. 
 



Instituirea unităţilor respective va contribui la concentrarea capacităţilor analitice şi strategice în 
ministere, îmbunătăţirea managementului procesului de elaborare a politicilor în APC, 
îmbunătăţirea coordonării intra şi inter sectoriale în procesul de elaborare a politicilor, asigurarea 
corelaţiei politicii bugetare cu politicile sectoriale şi comunicarea cu partenerii din societatea 
civilă. 
 
Un nou mecanism de consultare va facilita coordonarea intra şi interministerială  
 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice propune introducerea unui nou 
mecanism de consultare intra şi interministerială. Obiectivul mecanismului propus constă în 
asigurarea unei coordonări mai bune la etapa elaborării documentelor de ministere şi alte 
autorităţi.  
 
Acest mecanism presupune întrunirea, la iniţiativa autorului proiectului de lege sau hotărîre, a 
unui grup de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor din domeniu, ai societăţii civile etc. cu 
scopul de a discuta multilateral calitatea şi aplicabilitatea proiectului documentului. Discutarea în 
prealabil a proiectelor de acte normative importante va exclude divergenţele de opinii pînă la 
examinarea acestora în Guvern.  
 
Introducerea mecanismului de consultare intra şi interministerial va contribui la sporirea calităţii 
şi operativităţii actelor elaborate de minister sau serviciu, economisirea timpului, crearea şi 
consolidarea spiritului de echipă etc. 
 
Ştiri pe scurt 
 

• Grupul de experţi din cadrul Aparatului Guvernului împreună cu Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Economiei şi Comerţului, Academia de Administrare Publică lucrează asupra 
elaborării cerinţelor unificate faţă de forma şi conţinutul documentelor de politici: 
strategie, concepţie, program şi plan de acţiuni.   

 
• Guvernul a aprobat în luna iunie curent regulamentul, structura şi efectivul-limită ale 

Ministerului Administraţiei Publice Locale. În prezent, documentele respective se 
definitivează pentru a permite cît de curînd posibil lansarea activităţii noului minister. 

 
• În luna iunie curent au demarat lucrările grupului de lucru care va elabora sistemul 

informaţional privind managementul resurselor umane prezentat în forma unui Registru 
al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici. Ministerul Dezvoltării Informaţionale va 
coordona procesul de elaborare a acestui sistem complex, care urmează să fie lansat în 
anul 2007. 

 
• Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice a elaborat Conceptul de 

comunicare în cadrul reformei APC, care în timpul apropiat va fi plasat pe pagina web a 
Guvernului www.gov.md. 

 
• La începutul lunii iulie o misiune a Băncii Mondiale (BM) va sosi la Chişinău. Printre 

întrebările ce vor fi  discutate de experţii BM cu reprezentanţii Guvernului este şi 



definitivarea Acordului de grant pentru susţinerea financiară a implementării Strategiei de 
reformă a administraţiei publice centrale. 

 
• De pe data de 4 iulie pe pagina web www.azi.md va fi publicat un interviu amplu în 

cadrul căruia consilierul principal de stat Sergiu TATAROV, şeful Unităţii de coordonare 
a reformei administraţiei publice, va oferi răspunsuri la întrebările parvenite de la 
vizitatorii site-ului. 

 
• Un grup de lucru format din reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi experţi 

independenţi definitivează proiectele de legi cu privire la serviciul public şi statutul 
funcţionarului public, cu privire la administraţia publică centrală şi privind Codul de 
conduită a funcţionarului public. Ulterior, proiectele de legi revăzute vor fi supuse 
discuţiilor publice cu participarea societăţii civile, comunităţii donatorilor, 
reprezentanţilor Parlamentului.  

 
 
 
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 
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