Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
Direcţia politici de descentralizare

Reforma de Descentralizare:
cadrul normativ şi instituţional,
obiective, precondiţii
noiembrie, 2010

Documente de politici care reglementează
domeniul descentralizării
• Programul de Activitate a Guvernului RM pentru anii 2009 – 2013
“Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” (HP nr. 22XVIII din 25.09.2009)
– Planul de acţiuni al Guvernului pentru 2010
(HG nr.194 din 18.03.2010)
• Relansăm Moldova (Priorităţi de dezvoltare pe termen Mediu)
• Strategia Naţională pentru Dezvoltare
(Legea nr.295-XVI din 21.12.2007)
– Strategia Naţională pentru Dezvoltare, Planul de acţiuni 2008
– 2011 (HG nr.191 din 25.02.2008)
• Planul de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană
• Strategia Reforma Administraţiei Publice Centrale
(HG nr.1402 din 30.12.2005)
• Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale “Moldova
Electronică” (HG nr.255 din 09.03.2005)
• etc.

Cadrul normativ care reglementează
domeniul descentralizării
• Carta Europeană a Autonomiei Locale
• Constituţia Republicii Moldova
• Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 (Descentralizarea
administrativă)
• Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 (APL)
• Legea nr.438-XVI din 28.12.2006 (Dezvoltarea regională

• HG nr. 608 din 05.07.2010 (Comisia paritară
pentru descentralizare)
• HG nr.194 din 18.03.2010 (Planul de acţiuni a
Guvernului pe 2010)
• etc.

Sistemul naţional de planificare
strategică
Termen Mediu
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Termen Scurt

Programul de Activitate a
Guvernului
Documente strategice naţionale

Planul de acţiuni anual al
Guvernului

Angajamente asumate faţă de
FMI şi alţi parteneri

Planuri de Dezvoltare Instituţională

A
Planurile de acţiuni anuale ale
APC
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Planuri de acţiuni aferente
implementării documentelor de
politici publice orientate pe
domenii specifice, probleme
naţionale, etc.

Priorităţile Guvernului
Integrarea Europeană
Reintegrarea ţării
Supremaţia legii
Depăşirea crizei economico-financiare şi
asigurarea creşterii economice incluzive*
• Descentralizarea puterii şi asigurarea
autonomiei locale
•
•
•
•

Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei
locale presupune:
(Programul de activitate al Guvernului)

– Demontarea “verticalei puterii”
– Aplicarea principiilor şi normelor europene in
domeniul adm. publice
– Înlocuirea structurilor puternic ierarhizate cu
structuri descentralizate, transparente şi
flexibile
– Corelarea reformei APC cu cea a APL
– Transferul competenţelor către APL (inclusiv
domeniul finanţelor publice)
– etc.

Planul de activitate al Guvernului 2010
*** (responsabil executare: Cancelaria de Stat)
1. Dezvoltarea cadrului legal, normativ şi instituţional
corespunzător principiilor descentralizării şi autonomiei
locale
–

Elaborarea unui document de politici, etc.

2. Asigurarea transferului de competenţă către autorităţile
publice locale şi întărirea capacităţii lor administrative
–

Analiza funcţională, identificarea competenţelor
administrative, etc.

3. Fortificarea autonomiei financiare şi patrimoniale a
autorităţilor publice locale
–

Revizuirea sistemului finanţelor publice, asigurarea unui
sistem informaţional integrat al APC şi APL, etc.

Relansăm Moldova/Rethink Moldova
• Constrîngeri:
– Descentralizarea administrativă nu a fost
reflectată şi de descentralizarea fiscală
– APL:
1. dependentă de transferurile de la bugetul
central
2. nu este responsabilă de implementarea
politicilor la nivel local

Viziunea Guvernului
• Conceptul de reformă a descentralizării
bazat pe drepturi şi aspecte de gender
(promovarea descentralizării
administrative şi fiscale / asigurarea
autonomiei locale REALE)
• Descentralizarea – proces etapizat
– expansiunea domeniilor de responsabilitate a APL
– separarea diferitor niveluri ale administraţiei

Strategia Naţională pentru
Dezvoltare
Precondiţia: Asigurarea stabilităţii
macroeconomice
Obiectivul: Reformarea sistemului
finanţelor publice locale
Acţiunea: Organizarea seminarelor de
instruire şi perfecţionare a personalului
implicat în descentralizarea finanţelor
publice

Strategia Reformei APC
Principiile reformei şi tendinţele de reformare a
administraţiei publice, care constituie elemente
de bază ale globalizării şi regionalizării, se referă
la următoarele procese:
▪ Perceperea administraţiei publice drept serviciu
pentru populaţie;
▪ Desconcentrarea administrativă şi descentralizarea
serviciilor publice;
▪ Descentralizarea fiscală, garantînd nivelul minim
standard al serviciilor publice.

Contextul general
Politicile de descentralizare se regăsesc în
majoritatea politicilor naţionale, Guvernul
conştientizînd necesitatea implementării
acestora în vederea asigurării unei
dezvoltări regionale, şi, implicit, naţionale
sustenabile, luînd în consideraţie
experienţa internaţională în acest
domeniu.

Etape caracteristice procesului de
descentralizare:
I etapă – Instituţionalizarea procesului (stabilirea structurilor
responsabile în domeniul descentralizării –inclusiv Comisia paritară,
grupurile sectoriale etc.)

II etapă – Conceptualizarea/definitivarea viziunii privind
descentralizarea (nivel de elaborare şi aprobare a
documentelor de politici privind descentralizarea –
elaborarea şi aprobarea proiectului Strategiei de
descentralizare şi a Planului de Acţiuni privind
implementarea Strategiei)
III etapă – Descentralizarea sectorială (nivel de
implementare a politicilor de descentralizare)

Factorii determinanţi pentru asigurarea
succesului procesului de descentralizare:
Voinţa politică
Existenţa unui cadru instituţional adecvat
Corelarea procesului cu cadru legal şi normativ
Viziune complexă privind Reforma APC şi APL
Implicarea activă a părţilor interesate în procesul
de elaborare şi implementare a descentralizării
• Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici
• Disponibilitatea partenerilor de dezvoltare de a
acorda suport
•
•
•
•
•

Procesul de elaborare a
Strategiei de descentralizare
1.
2.
3.

4.

Instituţionalizarea: Comisia Paritară, Grupurile
de lucru pentru descentralizare
Conceptualizarea: Identificarea problemelor,
elaborare soluţii, viziune, obiective, măsuri
Consultări publice: APL, societatea civilă,
mediul academic şi ştiinţific, sectorul privat,
parteneri de dezvoltare etc.
Avizare şi aprobare: Comisia Paritară, APC,
APL, ONG

Parlamentul
RM

Guvernul RM
Decembri
e
Septembrie

Strategia de
Descentralizare

Comisia
Paritară
Grupuri de
Lucru:

Viziune, Obiective
Studii:
Iunie

•Organiz APL
•Serv Compet
•Desc Financiara
•Patrimoniu DEL

Propuneri
Legislative
Legea FPL
Legea Descentr.
Legea APL
Legea Stat
Chisinau
Legea prop UAT
 ……

•Serv desconc
•Desc adm & discala
•Analiza terit-adm

Dezbateri Publice

Abordarea din perspectiva drepturilor
omului şi egalităţii genurilor
•
•
•
•

Participare
Transparenţă
Non-discriminare
Responsabilizare

DO şi EG

Sumarul Strategiei de descentralizare:
Preambul
Administraţia publică locală - situaţia actuală, definirea problemelor şi tendinţe
generale
Principiile, viziunea, obiectivele generale şi specifice, conform domeniilor de
intervenţii:
1. Descentralizare servicii şi competenţe
2. Descentralizare financiară
3. Descentralizare patrimonială şi dezvoltare locală
4. Capacitatea administrativă a administraţiei publice locale
5. Democraţie şi autonomie locală
Activităţi pentru atingerea obiectivelor pe etape de implementare, rezultate
scontate, riscuri şi indicatorii de progres
Estimarea impactului financiar şi non-financiar
Cadrul instituţional pentru implementare, monitorizare şi evaluare
Planul de acţiuni
Glosar de termeni
Anexe

Domenii de intervenţie

1.Descentralizare servicii şi competenţe
2.Descentralizare financiară
3.Descentralizare patrimonială şi dezvoltare
locală
4.Capacitate administrativă a APL
- organizare teritorial-administrativă
- democraţie, participare, etică
- capacitate instituţională

Principii agreate privind descentralizarea
• Drepturile Omului şi Egalitatea de Gen
• Responsabilizarea APL în faţa cetăteanului
• Alocarea/transferul competenţelor către APL în mod clar, legal, definit
etc.
• Banii şi patrimoniul urmează funcţia
• Investiţia urmează competenţa
• Subsidiaritate şi eficienţă
• Corespondenţa între a) prestarea serviciului şi colectarea impozitelor; b)
“beneficiar şi plătitor; c) puterea de decizie şi responsabilitate
• Coeziune teritorială prin reducerea disparităţilor
• Stimularea efortului fiscal propriu
• Monitorizare, audit si control
• Predictibilitate, stabilitate şi autonomie a sistemului financiar
• Disciplina financiară şi transparenta în execuţiile bugetare

Viziunea Strategică
Administraţie publică locală
democratică şi autonomă, care
asigură în mod echitabil servicii
publice de calitate

Scopul Strategiei
O administraţie publică locală care
funcţionează democratic şi autonom, are
capacitatea şi resursele adecvate să
furnizeze servicii publice conform
necesităţilor şi preferinţelor beneficiarilor,
în condiţii de eficienţă, eficacitate şi
disciplină financiară

Obiective Specifice (1-3)
• Un sistem funcţional de alocare a responsabilităţilor între nivele de
administraţie (APC, APL II, APL I) clar, stabil, corelat cu resursele
şi capacităţile pentru furnizarea serviciilor publice orientate către
beneficiar, în mod eficient şi eficace.
• Un sistem de finanţe publice locale care să asigure autonomia
financiară a APL, cu menţinerea disciplinei financiare,
maximizarea eficienţei tehnice şi echitate alocativă.
• Unităţi teritorial-administrative cu capacitate administrativă care
favorizează autonomia locală, furnizarea eficientă a serviciilor
publice de către APL, cu respectarea preferinţelor si necesităţilor
beneficiarilor în condiţii de funcţionare democratică şi autonomă
a autorităţilor locale.

Obiective Specifice (4-5)
• Un sistem instituţional şi juridic care asigură autonomie deplină
APL şi care asigură instrumentele eficace de
- responsabilizare a APL in faţa locuitorilor,
- participare în luarea deciziilor
- lupta împotriva corupţiei,
- garantarea echitătiişi combaterea discriminării
• Un sistem, instituţional şi juridic, de management al resurselor
umane în APL, care să asigure autoritatea deplină a autorităţilor
locale alese executive, depolitizarea funcţionarilor publici,
recrutarea transparentă şi non-discriminatorie, motivare reală,
stabilitate şi dezvoltarea carierei, îmbunătăţirea competenţelor
acestora

Obiective Specifice (6-7)
• Un mecanism de gestionare deplină, eficient, efectiv
şi responsabil a patrimoniului; proprietatea de stat
delimitată de proprietatea unităţilor teritorial
administrative, bunurile din domeniul public de
domeniul privat
• Mecanisme de asigurare a dezvoltării locale
durabile, care vizeaza modernizarea organizării şi
managementului serviciilor publice locale: susţine
programele intergrate de investiţii şi ameliorează
condiţiile dezvoltării economice locale

Angajamentul Guvernului:
A asigura:
• Transparenţă Decizională
• Comunicare şi Dialog
cu toate părţile interesate:
Autorităţile APC şi APL, societatea civilă,
mediul ştiinţific şi academic, sectorul
privat, partenerii de dezvoltare etc.

Asistenţa ce vizează Reforma de
Descentralizare:
• Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată
(PCDLI), susţinut financiar de Agenţia Suedeză
pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională
(SIDA), Programul Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare (PNUD), Fondul Naţiunilor Unite
pentru Femei (UNIFEM);
• Consiliul Europei;
• Guvernul SUA prin intermediul Agenţiei
Internaţionale de Dezvoltare (USAID) – acord 12
mln.dolari pentru Reforma de Descentralizare şi
suport APL

Informaţii adiţionale:
• Pagina oficială
www.descentralizare.gov.md
• Direcţia politici de descentralizare din
cadrul Cancelariei de Stat
tel: 250 580
Sugestiile şi propunerile
Dumneavoastră sunt binevenite
victoria.cujba@gov.md
Vă mulţumim

