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• REPREZENTANŢI AI EXECUTIVULUI CENTRAL STUDIAZĂ 

EXPERIENŢA LETONIEI DE MODERNIZARE ŞI EFICENTIZARE A 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 
• SERVICIUL PUBLIC VA FI REGLEMENTAT DE UN NOU PROIECT DE 
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• NOUĂ STRUCTURĂ CREATĂ VA CONTRIBUI LA ADMINISTRAREA 
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REPREZENTANŢI AI EXECUTIVULUI CENTRAL STUDIAZĂ EXPERIENŢA 
LETONIEI DE MODERNIZARE ŞI EFICENTIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 
Reprezentanţi ai administraţiei publice centrale studiază experienţa Letoniei de 
reformare, management şi proces decizional în administraţia publică în cadrul a trei 
vizite, care sînt organizate cu suportul PNUD Moldova pe parcursul lunilor august-
septembrie 2006. 
 
Delegaţiile Republicii Moldova sînt formate din viceminiştri care coordonează 
implementarea reformei administraţiei publice centrale şi reprezentanţi ai Aparatului 
Guvernului şi Preşedinţiei Republicii Moldova. Principalele subiecte abordate în cadrul 
vizitelor în Letonia sînt procesul de integrare europeană şi impactul acestuia asupra 
administraţiei publice, sistemul de planificare strategică în Letonia, organizarea 
administraţiei publice etc. 
 
Sergiu Tatarov, consilier principal de stat, şeful Unităţii de coordonare a reformei 
administraţiei publice a declarat la întoarcere din vizita din Letonia că un şir de 
experienţe ale ţărilor baltice pot fi examinate, adaptate la realităţile Republicii Moldova şi 
implementate. Printre acestea se numără eventuala creare a biroului sau centrului de 
aproximare a legislaţiei care ar coordona procesul de integrare europeană, planificarea 
strategică şi planificarea bugetară pe perioada de 5 ani, simplificarea procesului de 
raportare pentru organele centrale de specialitate etc. 
 
După încheierea vizitelor în Letonia, participanţii vor disemina cunoştinţele acumulate şi 
vor întreprinde acţiuni de modernizare a instituţiilor pe care le reprezintă.   
 



 
SERVICIUL PUBLIC VA FI REGLEMENTAT DE UN NOU PROIECT DE LEGE 
 
Noul proiect de lege cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public care 
prevede instituirea unui serviciu public profesionist, apolitic şi performant, capabil să 
realizeze obiectivele trasate de executivul central şi să satisfacă necesităţile cetăţenilor va 
fi examinat de Guvern la începutul lunii noiembrie. 
 
În scopul definitivării noului proiect de lege al serviciului public Prim-ministrul Vasile 
Tarlev a instituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai Parlamentului, Aparatului 
Guvernului, ai ministerelor cheie, Academiei de Administrare Publică, Curţii Supreme de 
Justiţie, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai societăţii civile, care s-a întrunit deja în 
două şedinţe de lucru pentru a discuta proiectul de lege, ce va fi prezentat Guvernului 
pentru examinare pînă la 31 octombrie curent.  
 
Noul proiect de lege al serviciului public urmează să prevadă spre deosebire de legea în 
vigoare criterii mai rigide pentru oferirea statutului de funcţionar public, ceea ce va 
contribui la formarea unui corp de funcţionari publici mai compact şi mai mobil.  
 
Totodată, proiectul de lege stabileşte standarde moderne în managementul serviciului 
public cum ar fi angajarea funcţionarilor publici doar prin concurs, promovarea pe baze 
de merit, dezvoltarea cadrelor de management, instruire pentru funcţionarii publici etc.  
În conformitate cu proiectul respectiv, elaborarea, promovarea şi implementarea 
standardelor comune în serviciul public vor fi efectuate de către un organ central.  
 
O NOUĂ STRUCTURĂ CREATĂ VA CONTRIBUI LA ADMINISTRAREA 
DONAŢIILOR DESTINATE REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE 
 
Guvernul a aprobat instituirea Oficiului de suport administrativ pentru acordarea 
suportului tehnic la utilizarea mijloacelor financiare oferite de organizaţiile internaţionale 
finanţatoare pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale. 
 
Oficiul respectiv este o organizaţie noncomercială pe lîngă Aparatul Guvernului care va 
oferi asistenţă Unităţii de coordonare a reformei administraţiei publice (Grupul de experţi 
din cadrul Aparatului Guvernului) în administrarea Fondului Fiduciar. Acest fond este 
format din donaţiile Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA), 
Guvernului Olandei, Departamentului pentru Dezvoltare Internaţională a Guvernului 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (DFID) şi va fi administrat în 
conformitate cu regulile şi procedurile Băncii Mondiale. 
 
Oficiul de suport administrativ va fi format din manager, contabil, specialist în procurări 
şi asistent/traducător, iar activitatea structurii respective va fi supravegheată de către 
Comisia guvernamentală pentru reforma administraţiei publice centrale. 
 
Potrivit regulamentului de funcţionare a Oficiului de suport administrativ, acesta 
organizează tendere privind acordarea serviciilor de consultanţă, procurarea bunurilor şi 



lucrărilor conform regulilor Băncii Mondiale, supraveghează şi verifică calitatea 
îndeplinirii serviciilor şi a lucrărilor etc. 
 
 
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 
Tel.: 250 352, 250 132 
e-mail: reforma_apc@gov.md; reforma_apc@moldova.md
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