Proiect
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE nr.____
din ___________________2012

Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii administrative a
autorităţilor administraţiei publice locale
În conformitate cu Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova "Integrarea
Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014", întru asigurarea executării
prevederilor art.11 din Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la descentralizarea
administrativă, precum şi în scopul asigurării unui sistem de administrare publică locală
responsabil şi eficient, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor
administraţiei publice locale conform anexei.
2. Cancelaria de Stat va coordona procesul de evaluare a capacităţii administrative a
autorităţilor administraţiei publice locale;
va elabora planul de acţiuni pentru anul 2013, stabilind perioada de definitivare şi
comunicare a rezultatelor Comisiei paritare pentru descentralizare;
va asigura suportul metodologic necesar autorităţilor administraţiei publice locale în
realizarea evaluării capacităţii administrative.
3. Comisia paritară pentru descentralizare va examina aspectele privind capacitatea
administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale şi se va expune asupra propunerilor ce ţin de
soluţiile de consolidare a capacităţilor administrative ale acestora;
4. Cheltuielile aferente implementării cerinţelor şi normelor stipulate în Metodologie vor
fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor financiare aprobate anual în Legea bugetului de
stat, precum şi din alte surse, conform legislaţiei şi prevederilor acordurilor cu partenerii de
dezvoltare.

Prim-ministru

Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Ministrul Finanţelor

Veaceslav Negruţa

Anexă la Hotărîrea Guvernului
nr. --- din -- ----- 2012

METODOLOGIA
de evaluare a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale
I. Introducere
1. Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale este o
cerinţă a prevederilor art. 11 din Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă şi vizează aprecierea corectă a procentajului în care capacităţile APL corespund
statutului legal al unităţii administrativ-teritoriale respective.
2. În contextul reformei de descentralizare procesul de transfer al competenţelor către
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă şi completă
a capacităţilor reale ale autorităţilor APL. Acest fapt va permite, acolo unde capacitatea
administrativă este insuficientă, consolidarea capacităţilor administrative ale APL.
3. Evaluarea capacităţii administrative reprezintă analiza capacităţilor dorite în raport cu
capacităţile existente, ceea ce asigură o înţelegere a competenţelor actuale şi a necesităţilor de
capacitate, care pot servi drept temei pentru formulare de măsuri şi acţiuni de dezvoltare a
capacităţii.
4. Evaluarea capacităţii administrative asigură identificarea capacităţilor care necesită şi
pot fi consolidate şi oferă căi de optimizare a capacităţilor care sunt deja puternice şi
fundamentate.
II. Scop şi obiective
5. Scopul Metodologiei este evaluarea obiectivă a capacităţilor existente a autorităţilor
administraţiei publice locale din Republica Moldova (organizatorică, de funcţionare,
management şi interacţionare), identificarea concluziilor şi recomandărilor relevante pentru
proiectarea şi implementarea acţiunilor de dezvoltare a capacităţii instituţionale.
6. Fiind elaborată conform principiilor auto-guvernării locale şi descentralizării
prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale, cît şi a dispoziţiilor legislaţiei naţionale în
domeniu, Metodologia are următoarele obiective:
a) Verificarea corespunderii organizării şi funcţionării APL cu obiectivele şi sarcinile
stabilite de legislaţia în vigoare;
b) Determinarea măsurii în care activitatea APL este eficace şi eficientă, atribuţiile şi
competenţele sunt conştientizate şi îndeplinite în condiţiile şi prevederile stabilite de lege,
inclusiv respectă principiile drepturilor omului şi egalităţii de gen;
c) Identificarea domeniilor de dezvoltare a capacităţii instituţionale adecvate pentru
asigurarea rezultatelor aşteptate de beneficiari din activitatea APL;
d) Formularea de recomandări pertinente pentru consolidarea capacităţilor administrative ale
autorităţilor administraţiei publice locale;
e) Stabilirea direcţiilor şi priorităţilor privind dezvoltarea capacităţii instituţionale şi
funcţionale a APL.
III.

Criterii şi indicatori de evaluare a capacităţii administrative

7. Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale se
realizează pe baza următoarelor criterii:
a) Capacitatea organizatorică şi de planificare strategică;
b) Capacitatea funcţională de realizare a competenţelor şi prestare a serviciilor publice;
c) Capacitatea de management financiar;
d) Capacitatea de management a resurselor umane;
e) Capacitatea de management al proiectelor;
f) Capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei;
g) Legalitatea activităţii.
8. Pentru determinarea capacităţii organizatorice şi de planificare strategică se evaluează
următorii indicatori (în continuare IE):
a) IE 1.1 Existenţa cadrului regulator de organizare a activităţii autorităţilor administraţiei
publice locale.
Acest indicator de evaluare vizează existenţa cadrului regulator care reglementează
activitatea autorităţii publice locale şi se referă la:
1. existenţa statutului localităţii, aprobat pentru actualul mandat al Consiliului local (cu
excepţia mun. Chişinău, al cărui statut este adoptat prin Legea cu privire la statutul
municipiului Chişinău);
2. existenţa regulamentului consiliului local, aprobat de Consiliul local actual;
3. existenţa regulamentului primăriei, organigramei şi a statelor de personal,
regulamentelor interne ale subdiviziunilor;
4. existenţa planului de dezvoltare instituţională, valabil pentru perioada actuală;
5. existenţa registrelor de evidenţă a corespondenţei şi a altor tipuri de registre: stare
civilă, patrimoniu, contracte privind arenda terenurilor agricole, notariat etc.,
actualizate la zi.
b) IE 1.2 Condiţiile de desfăşurare a activităţii.
Acest indicator de evaluare include analiza condiţiilor de desfăşurare a activităţii
autorităţilor publice locale precum:
1. existenţa sediului propriu;
2. existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente (birouri, săli de şedinţe etc.);
3. existenţa dotărilor tehnice necesare şi echipamente (soft, internet, reţea, telefon, fax,
autovehicul etc.);
4. existenţa infrastructurii de asigurare cu apă, canalizare a spaţiului, grup sanitar;
5. asigurarea cu gaz, energie electrică şi termică a încăperilor primăriei etc.;
c) IE 1.3 Gradul de abilitate al autorităţilor administraţiei publice locale de a elabora şi
adopta strategii privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu, inclusiv cu
respectarea principiilor drepturilor omului şi egalităţii de gen, conform prevederilor art.
14 alin. (2) lit. p) din Legea privind administraţia publică locală.
9. Pentru determinarea capacităţii funcţionale de realizare a competenţelor şi prestare a
serviciilor publice se evaluează următorii indicatori:
a) IE 2.1 Capacitatea administraţiei publice locale de a realiza competenţele stabilite de
Articolul 4 al Legii privind descentralizarea administrativă şi de a organiza serviciile
publice necesare pentru realizarea efectivă a acestor competenţe.
Acest indicator evaluează funcţionalitatea serviciilor publice existente la nivel local
pentru realizarea competenţelor stabilite de lege, indiferent de ce forma organizatorică:
compartimente de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, agenţi
economici, indiferent de forma juridică de organizare, persoane fizice şi/sau asociaţii ale
acestora. În acest sens se evaluează existenţa şi funcţionalitatea următoarelor servicii
publice de bază:

1. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi de interes local;
2. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere, inclusiv salubrizarea şi întreţinerea
terenurilor pentru depozitarea acestora, precum şi amenajarea şi întreţinerea
cimitirelor;
3. distribuirea apei potabile, construirea şi întreţinerea sistemelor de canalizare şi de
epurare a apelor utilizate şi pluviale;
4. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi drumurilor publice locale;
5. transportul public local;
6. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale;
7. construcţia, gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor preşcolare, şcolare şi
extraşcolare (creşe, grădiniţe de copii, şcoli, şcoli de artă, de muzică, etc.);
8. activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, şi întremare a sănătăţii,
precum şi planificarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor
tipuri de activităţi;
9. existenţa şi funcţionalitatea în localitate a serviciilor sociale specializate în protecţia
copilului, calitatea şi diversitatea acestora;
10. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale, realizarea oricăror alte măsuri
necesare pentru dezvoltarea economică a unităţii administrativ-teritoriale;
11. servicii de deservire socială pentru bătrâni şi păturile social-vulnerabile;
12. instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale şi organizarea oricărei alte
activităţi necesare dezvoltării economice a unităţii administrativ-teritoriale.
Existenţa serviciului public se apreciază prin constatarea faptului dacă la nivel local există
cel puţin un subiect, indiferent de forma de organizare juridică, care prestează serviciul
menţionat. Funcţionalitatea serviciului se apreciază prin constatarea faptului dacă pe
parcursul ultimilor 4 ani pe serviciul public evaluat au fost realizate acţiuni de creare,
îmbunătăţire sau consolidare iar numărul beneficiarilor acestui serviciu public, pe
parcursul ultimilor 4 ani este de minim 20% din populaţia localităţii/raionului.
10. Pentru determinarea capacităţii de management financiar se evaluează următorii
indicatori de evaluare:
a) IE 3.1 Capacitatea de a colecta venituri proprii, determinată prin aplicarea următoarei
formule de calcul:
Venituri proprii colectate efectiv (fără defalcările din impozitul pe venit)
---------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Venituri proprii planificate (fără defalcările din impozitul pe venit)

b) IE 3.2 Capacitatea de a genera venituri proprii, determinată prin aplicarea următoarei
formule de calcul:
Venituri proprii colectate efectiv
--------------------------------------- x 100%
Total venituri obţinute

Veniturile proprii realizate efectiv reprezintă toate categoriile de venituri menţionate în art. 5 al
Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003.
c) IE 3.3 Capacitatea de a asigura finanţarea cheltuielilor administrative, stabilite conform
clasificării bugetare a cheltuielilor aferente serviciilor de stat cu destinaţie specială,
determinată prin aplicarea următoarei formule de calcul:
Total cheltuieli administrative
------------------------------------- x 100%
Total venituri proprii

11. Perioada de referinţă pentru a calcula formulele prevăzute în punctul 13, literele a) b)
şi c) este anul bugetar anterior celui în care se face evaluarea.

12. Pentru determinarea capacităţii de management a resurselor umane se evaluează
următorii indicatori de evaluare:
a) IE 4.1 Gradul de instruire a personalului primăriei/aparatul preşedintelui raionului,
pentru anul anterior efectuării evaluării, determinat prin aplicarea următoarei formule de
calcul:
Numărul total al personalului care a absolvit cursuri de perfecţionare profesională
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Numărul total de personal

b) IE 4.2 Performanţele profesionale ale personalului primăriei/aparatului preşedintelui
raionului, atât cel cu statut de funcţionar public, cât şi personalul contractual, pentru anul
anterior efectuării evaluării, determinat prin aplicarea următoarei formule de calcul.
Numărul funcţionarilor publici evaluat cu calificative "bine" şi "foarte bine"
--------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Numărul total al personalului evaluat

13. Pentru a determina nivelul de instruire al personalului primăriilor/aparatul
preşedintelui raionului se va avea în vedere orice formă de perfecţionare profesională la care au
participat funcţionarii publici, în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, nr. 158 din 04.07.2008, Regulamentului cu privire la evaluarea
performanţelor profesionale ale funcţionarului public aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201
din 11 martie 2009, şi personalul contractual, pentru care au primit documente care atestă
absolvirea acestora.
14. Pentru determinarea capacităţii de management al proiectelor se evaluează următorii
indicatori de evaluare:
a) IE 5.1 Capacitatea de a atrage surse de finanţare pentru implementarea proiectelor de
interes local în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin aplicarea
următoarei formule de calcul:
Valoarea totală a surselor atrase
---------------------------------------------------------------------- x 100%
Valoarea totală a veniturilor proprii

b) IE 5.2 Capacitatea de a cheltui resursele financiare atrase pentru proiectele de interes
local, implementate în ultimii 4 ani anteriori efectuării evaluării, determinată prin
aplicarea următoarei formule de calcul:
Valoarea totală a cheltuielilor efectuate din surse atrase
------------------------------------------------------------------- x 100%
Valoarea totală a surselor atrase

15. Valoarea totală a surselor atrase se calculează conform sumelor indicate în contractele
de finanţare semnate între autoritatea publică locală şi organizaţiile finanţatoare. Termenul de
referinţă pentru acest calcul este data de 1 ianuarie a anului în care se face evaluarea.
16. Valoarea totală a tuturor proiectelor depuse spre finanţare se calculează conform
devizelor de cheltuieli/bugetelor proiectelor depuse şi înregistrate la organizaţiile finanţatoare.
Termenul de referinţă pentru acest calcul este data de 1 ianuarie a anului în care se face
evaluarea.
17. Valoarea totală a cheltuielilor efectuate din sursele atrase se calculează conform
sumelor indicate în rapoartele financiare finale prezentate de către autoritatea publică locală şi
aprobate de organizaţiile finanţatoare. Termenul de referinţă pentru acest calcul este data de 1
ianuarie a anului în care se face evaluarea.
18. Pentru determinarea capacităţii de relaţionare şi de asigurare a transparenţei activităţii
autorităţilor administraţiei publice locale se evaluează următorii indicatori de evaluare:
a) IE 6.1 Cooperarea cu partenerii de dezvoltare, publici şi privaţi

Acest indicator de evaluare vizează analiza capacităţii de cooperare a autorităţilor
administraţiei publice locale cu partenerii locali, regionali, naţionali şi internaţionali de
dezvoltare şi se referă la aspecte:
1. existenţa proiectelor în care APL cooperează cu autorităţi de nivelul I, II şi central;
2. existenţa proiectelor în care APL cooperează cu structurile societăţii civile de la nivel
local, regional sau naţional;
3. existenţa proiectelor în care APL cooperează cu sectorul privat de nivel local, regional
sau naţional;
4. existenţa proiectelor în care APL cooperează cu structuri publice similare, structuri ale
societăţii civile sau private de peste hotare;
5. existenţa proiectelor de cooperare inter-municipală;
b) IE 6.2 Transparenţa în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, determinată
prin analiza următoarelor aspecte:
1. existenţa condiţiilor adecvate pentru a asigura participarea cetăţenilor la şedinţele
consiliului local/consiliului raional;
2. existenţa mecanismelor de informare a populaţiei privind deciziile aprobate (panouri
informative, ziar local, buletin informativ local, pagină web, post local de radio/tv);
3. existenţa practicii de organizare a audierilor publice (audierea bugetului, strategia de
dezvoltare, altor chestiuni de importanţă majoră pentru comunitate);
4. existenţa practicii de consultare a populaţiei (sondaje de opinie, adunări de cartier,
focus-grupuri, etc.);
5. existenţa practicii de prezentare a rapoartelor de activitate (în cadrul adunărilor
generale ale localităţii, şedinţe operative, etc.);
6. informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
7. punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor
aferente acestuia;
8. examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
9. informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
Perioada de referinţă pentru analiza aspectelor prevăzute în punctul 18, literele a) şi b) este
anul anterior efectuării evaluării.
19. Pentru determinarea gradului de legalitate a activităţii autorităţilor administraţiei
publice locale se evaluează următorii indicatori:
a) IE 7.1 Legalitatea actelor adoptate de consiliul local/consiliul raional determinată prin
aplicarea următoarei formule de calcul:
Numărul deciziilor adoptate de consiliul local/consiliul raional
abrogate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%
Numărul total al deciziilor adoptate de consiliul local/consiliul raional

b) IE 7.2 Legalitatea actelor emise de primar/preşedinte de raion, determinată prin aplicarea
următoarei formule de calcul:
Numărul dispoziţiilor emise de primar/preşedintele raionului
abrogate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
-------------------------------------------------------------------------- x 100%
Numărul total al dispoziţiilor emise de primar/preşedinte

Perioada de referinţă pentru a calcul a formulele prevăzute în punctul 19, literele a) şi b)
este anul anterior efectuării evaluării.
IV.

Evaluarea capacităţii administrative

20. Punctajul pentru evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei
publice locale se stabileşte prin însumarea punctelor obţinute pentru fiecare indicator de
evaluare. Fiecărui criteriu menţionat în punctul 9 i se atribuie un număr anumit de puncte,
obţinându-se un punctaj maxim total de 100 de puncte.
21. Punctajul pentru fiecare criteriu şi indicator de evaluare se stabileşte după cum
urmează:
Criteriul

Punctaj
maxim

Descriere

IE 1.1

5

IE 1.2

5

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare din aspectele
analizate în cazul în care răspunsul este afirmativ. În cazul
în care răspunsul este negativ, nu se acordă nici un punct.

IE 1.3

5

Se acordă 5 puncte în cazul în care răspunsul este
afirmativ. În cazul în care răspunsul este negativ, nu se
acordă nici un punct.

Capacitatea
funcţională de
realizare a
competenţelor şi
prestare a serviciilor
publice

IE 2.1

10

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare din aspectele
analizate, serviciu public organizat la nivel local conform
cerinţelor indicate în Punctul 12 al prezentei Metodologii,
în cazul în care răspunsul este afirmativ. În cazul în care
răspunsul pe serviciu analizat este negativ, nu se acordă
nici un punct.

10

Capacitatea de
management financiar

IE 3.1

5

Se acordă 5 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 90%, 4 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 80%, 3 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 70%, 2 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 60% şi 1 punct dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 50%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 50%, nu se
acordă nici un punct.

25

IE 3.2

10

Se acordă 10 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 50%, 8 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 40%, 6 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 35%, 4 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 30% şi 2 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 25%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 25%, nu se
acordă nici un punct.

IE 3.3

10

Se acordă 10 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mic sau egal cu 30%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mare de 30%, nu se
acordă nici un punct.

IE 4.1

5

Se acordă 5 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 20%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 20%, nu se
acordă nici un punct.

IE 4.2

5

Se acordă 5 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 80%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 80%, nu se
acordă nici un punct.

IE 5.1

10

Se acordă 10 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 40%, 8 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 30%, 6 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 25%, 4 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 20% şi 2 puncte dacă
rezultatul este mai mare sau egal cu 10%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 10%, nu se

Capacitatea
organizatorică şi de
planificare strategică

Capacitatea de
management a
resurselor umane

Capacitatea de
management al
proiectelor

Indicator
de
evaluare

Total
punctaj
per
criteriu
15

10

20

Criteriul

Indicator
de
evaluare

Punctaj
maxim

Descriere

Total
punctaj
per
criteriu

acordă nici un punct.
IE 5.2

10

Se acordă 10 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mare sau egal cu 90%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mic de 90%, nu se
acordă nici un punct.
Se acordă câte 1 punct pentru fiecare din aspectele
analizate în cazul în care răspunsul este afirmativ. În cazul
în care răspunsul este negativ, nu se acordă nici un punct.

10

10

Capacitatea de
relaţionare şi
asigurare a
transparenţei

IE 6.1

5

IE 6.2

5

Legalitatea activităţii

IE 7.1

5

Se acordă 5 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mic sau egal cu 2%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mare de 2%, nu se
acordă nici un punct.

IE 7.2

5

Se acordă 5 puncte numai dacă rezultatul formulei de
calcul este mai mic sau egal cu 2%. In cazul în care
rezultatul formulei de calcul este mai mare de 2%, nu se
acordă nici un punct.

Total

100

100

22. Pentru a calcula punctajul total obţinut de autorităţile administraţiei publice locale se
însumează punctele obţinute pentru fiecare criteriu.

23. Exemplu: Evaluarea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice
locale a satului Moldovenii Noi.
Criteriul
Capacitatea organizatorică şi
de a planifica strategic

Indicator
Date analizate
de evaluare
IE 1.1

1. existenţa statutului localităţii, aprobat de Consiliul

Punctaj
obţinut
3

local - DA

2. existenţa regulamentului consiliului local, aprobat - DA
3. existenţa regulamentului primăriei, organigramei şi a
statelor de personal - NU

4. existenţa planului de dezvoltare instituţională - DA
5. existenţa registrelor de evidenţă a corespondenţei şi a
altor tipuri de registre: stare civilă, patrimoniu,
notariat, etc. - DA

IE 1.2

1. existenţa sediului propriu – NU, este închiriat
2. existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente - DA
3. existenţa dotărilor tehnice necesare şi echipamente -

4

DA
4. existenţa infrastructurii de asigurare cu apă, canalizare
- NU
5. asigurarea cu gaz, energie electrică şi termică, etc. –
DA

Capacitatea funcţională de
realizare a competenţelor şi
prestare a serviciilor publice

IE 1.3

Abilitate de a elabora şi adopta strategii privind
dezvoltarea economică, socială şi de mediu, inclusiv cu
respectarea principiilor drepturilor omului şi egalităţii de
gen - DA

5

IE 2.1

1. planificarea urbană şi gestionarea spaţiilor verzi - NU
2. colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere - DA
3. distribuirea apei potabile, sisteme de canalizare şi de

6

Criteriul

Capacitatea de management
financiar

Indicator
Date analizate
de evaluare
epurare a apelor utilizate şi pluviale - DA
4. construcţia, întreţinerea şi iluminarea străzilor şi
drumurilor publice locale - NU
5. transportul public local - NU
6. administrarea bunurilor din domeniile public şi privat
locale - DA
7. gestionarea, întreţinerea şi echiparea instituţiilor
preşcolare, şcolare şi extraşcolare - DA
8. activităţi culturale, sportive, de recreaţie şi pentru
tineret – DA
9. amenajarea pieţelor agricole, a spaţiilor comerciale DA
10. instituirea şi gestionarea întreprinderilor municipale NU
IE 3.1.

În anul precedent evaluării Primăria a planificat venituri
proprii în valoare de 800 mii lei, dar a reuşit să colecteze
doar 650 mii lei.

Punctaj
obţinut

4

650000
IE 3.1 = ------------ x 100%= 81,25%
800000

Capacitatea de management a
resurselor umane

Capacitatea de management al
proiectelor

IE 3.2

În anul precedent evaluării Primăria a generat venituri
proprii în valoare de 650 mii lei. Volumul total al
veniturilor a constituit 2800 mii lei.
650000
IE 3.2 = --------------- x 100% = 23,21%
2800000

0

IE 3.3

În anul precedent evaluării cheltuielile administrative ale
Primăriei au constituit 980 mii lei. Volumul total al
veniturilor proprii a constituit 650 mii lei.
980000
IE 3.3 = --------------- x 100% = 150,76%
650000

0

IE 4.1

În anul anterior evaluării au absolvit cursuri de instruire 3
persoane din cei 6 angajaţi ai Primăriei.
3
IE 4.1 = ---- x 100% = 50%
6

5

IE 4.2

Toate persoanele care au absolvit cursurile de instruire au
fost evaluate cu calificativele” bine” şi „foarte bine”.
3
IE 4.2 = ---- x 100% = 100%
3

5

IE 5.1

În ultimii 4 ani anteriori evaluării Primăria a depus spre
finanţare 10 proiecte în valoare de 2 mln lei. Pentru 3 din
aceste proiecte s-a reuşit obţinerea finanţării valoarea
căreia este de 620 mii lei.

8

620000
IE 5.1 = ---------------- x 100 %= 31%
2000000
IE 5.2

Din valoarea totală a surselor externe atrase Primăria a
reuşit să valorifice suma de 600 mii lei.

10

Criteriul

Indicator
Date analizate
de evaluare
600000
IE 5.2 = ---------------- x 100 %= 96,77%
620000

Capacitatea de relaţionare şi
asigurare a transparenţei

IE 6.1

1. existenţa proiectelor în care APL cooperează APL cu
2.
3.
4.
5.

IE 6.2

3.
4.
5.
Legalitatea activităţii

3

autorităţi de nivelul I, II şi central - DA
existenţa proiectelor în care APL cooperează cu
structurile societăţii civile de la nivel local, regional
sau naţional - DA
existenţa proiectelor în care APL cooperează cu
sectorul privat de la nivel local, regional sau naţional NU
existenţa proiectelor în care APL cooperează cu
structuri publice similare, structuri ale societăţii civile
sau private de peste hotare - DA
existenţa proiectelor de cooperare inter-municipală NU

1. existenţa condiţiilor adecvate pentru a asigura
2.

Punctaj
obţinut

2

participarea cetăţenilor la şedinţele consiliului local NU
existenţa mecanismelor de informare a populaţiei
privind deciziile aprobate - DA
existenţa practicii de organizare a audierilor publice NU
existenţa practicii de consultare a populaţiei - NU
existenţa practicii de prezentare a rapoartelor de
activitate - DA

IE 7.1

În anul precedent evaluării, Consiliul local a adoptat 164
decizii. Din ele 6 au fost atacate în instanţa de contencios
iar 3 au fost abrogate definitiv.
3
IE 7.1 = ------- x 100% = 1,83%
164

5

IE 7.2

În anul precedent evaluării, Primarul a emis 160 dispoziţii.
Din ele 7 au fost atacate în instanţa de contencios iar 3 au
fost abrogate definitiv.
3
IE 7.2 = ------- x 100% = 1,87%
160

5

Total

65

Rezultatul evaluării: Autorităţile publice locale din satul Moldovenii Noi au capacitate
administrativă de gradul III.
V. Rezultatele evaluării capacităţii administrative
24. În rezultatul evaluării, autorităţile administraţiei publice locale se împart în patru
categorii:
1) APL fără capacitate administrativă;
2) APL cu capacitate administrativă de gradul III;
3) APL cu capacitate administrativă de gradul II;
4) APL cu capacitate administrativă de gradul I.

25. Administraţia publică locală nu dispune de capacitate administrativă dacă punctajul
total obţinut în urma evaluării este mai mic de 65 de puncte.
26. Administraţia publică locală dispune de capacitate administrativă de gradul III dacă
punctajul total obţinut în urma evaluării este egal sau mai mare de 65 de puncte.
27. Administraţia publică locală dispune de capacitate administrativă de gradul II dacă
punctajul total obţinut în urma evaluării este egal sau mai mare de 75 de puncte.
28. Administraţia publică locală dispune de capacitate administrativă de gradul I dacă
punctajul total obţinut în urma evaluării este egal sau mai mare de 85 de puncte.
29. În cadrul procesului de transfer al competenţelor către autorităţile administraţiei
publice locale, Cancelaria de stat, ministerele şi organele centrale de specialitate vor lua în
consideraţie în cadrul strategiilor sectoriale şi Strategiei naţionale de descentralizare rezultatele
evaluării şi re-evaluării anuale a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice
locale.

Nota informativă
la Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a capacităţii
administrative a autorităţilor administraţiei publice locale

Prezenta Hotărâre este elaborată întru executarea prevederilor art. 11 din Legea privind
descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006 avînd drept scop crearea unui instrument
de lucru eficient şi eficace, care să permită evaluarea efectivă a autorităţilor administraţiei
publice locale generînd date şi concluzii necesare formulării de recomandări pentru proiectarea şi
implementarea acţiunilor de dezvoltare a capacităţii instituţionale a APL.
Necesitatea elaborării şi adoptării acestei metodologii rezultă din următoarele considerente:
1. În versiunea iniţială, Articolul 11, alineatul 2 ale Legii privind descentralizarea
administrativă stabilea un singur criteriu de determinare a capacităţii administrative:
ponderea cheltuielilor administrative în veniturile proprii. Criteriul este important şi este
utilizat în majoritatea ţărilor drept criteriu principal pentru determinarea capacităţii
administrative, dar nu este singurul criteriu utilizat. Experienţa internaţională atestă că
pentru evaluarea obiectivă a capacităţii administrative sunt utilizate şi alte criterii de
evaluare. Cele mai des întâlnite sunt: capacitatea de a planifica strategic, capacitatea de
management a resurselor umane, capacitatea de management financiar, capacitatea de
management a proiectelor etc. În acest fel, s-a considerat necesar ca, pentru realizarea unei
evaluări obiective a capacităţii autorităţii publice locale să fie utilizate şi alte criterii de
evaluare a capacităţilor APL.
2. Cadrul naţional al politicilor în domeniul APL şi mediul legal, organizatoric şi funcţional
conex nu sunt îndeajuns de clare şi nu reglementează criteriile şi mecanismul de evaluare a
capacităţii administrative.
3. Capacitatea autorităţilor APL de a face faţă provocărilor dezvoltării şi îndeplinirii
responsabilităţilor curente este slabă, chiar subdezvoltată (transparenţă redusă, deficit în
sfera deciziei, politizare excesivă, calitate nesatisfăcătoare a serviciilor). Rezultatele
studiilor recente, realizate pe baza vechiului criteriu de evaluare, atestă că nici o autoritate
publică locală de nivel întîi nu are capacitate administrativă. Pentru a sprijini în mod
eficient procesul de dezvoltare a capacităţii este necesară identificarea capacităţilor-cheie
care există deja şi a celor de care ar mai putea fi nevoie pentru atingerea obiectivelor,
acesta fiind şi scopul evaluării capacităţii.
4. Evaluarea capacităţii administrative va asigura identificarea acelor capacităţi care necesită
şi pot fi consolidate, şi va oferi căi de optimizare a capacităţilor care sunt deja puternice şi
fundamentate.
5. În contextul reformei de descentralizare procesul de transfer al competenţelor către
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă şi
completă a capacităţilor reale ale autorităţilor APL de a prelua competenţele transferate şi
de a le realiza efectiv, iar acolo unde capacitatea administrativă este insuficientă, este
necesară realizarea unor măsuri de consolidare.
Metodologia actuală propune păstrarea vechiului criteriu de evaluare dar şi definirea altor criterii
de evaluare, ceea ce va permite determinarea obiectivă a capacităţilor reale ale autorităţilor
publice locale. În acest sens, se propune ca evaluarea capacităţii administrative să se realizeze pe
baza a 7 criterii de evaluare:
a) capacitatea organizatorică şi funcţională
b) capacitatea de planificare strategică;
c) capacitatea de management financiar;
d) capacitatea de management a resurselor umane;
e) capacitatea de management al proiectelor;
f) capacitatea de relaţionare şi asigurare a transparenţei;
g) legalitatea activităţii.
Pentru fiecare criteriu de evaluare au fost stabiliţi 1-3 indicatori, care acoperă principalele tipuri
de competenţe şi responsabilităţi ale autorităţilor publice locale, inclusiv:
§ condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţii;

§
§
§
§
§
§
§

abilitatea de a elabora şi adopta strategii privind dezvoltarea economică, socială şi de
mediu la nivel local;
capacitatea de a genera, colecta şi administra veniturile şi cheltuielile;
nivelul de instruire şi performanţele profesionale ale personalului;
capacitatea de a atrage şi gestiona surse de finanţare pentru implementarea proiectelor de
interes local;
capacitatea de cooperare cu partenerii de dezvoltare, publici şi privaţi;
transparenţa activităţii;
legalitatea actelor adoptate de către consiliile locale şi de către primari.

Metodologia descrie modalitatea de realizare a evaluării şi matricea de calculare a punctajului.
Mai mult decât atât, în Metodologie este descris un exemplu concret de evaluare a capacităţii
administrative a autorităţilor administraţiei publice locale a unei localităţi virtuale.
Ultimul capitol al Metodologiei prevede mecanismul de aplicare a rezultatelor evaluării
capacităţii administrative. Conform acestui mecanism, în dependenţă de rezultatele evaluării,
autorităţile administraţiei publice locale se propune a fi clasificate în patru categorii: APL care
nu dispun de capacitate administrativă şi autorităţi APL cu capacitate administrativă de gradul IIII. Metodologia propune ca în cadrul proceselor de transfer al competenţelor să se ţină cont de
rezultatele evaluărilor şi re-evaluărilor anuale.
Neajunsurile generale ale sistemului de administraţie publică din Republica Moldova sunt
cunoscute şi conştientizate de către majoritatea absolută a factorilor de decizie. Realizarea
evaluării capacităţii efective a autorităţilor publice locale prin efectuarea unei radiografieri
calificate, în cadrul unui demers ştiinţific dedicat, de profunzime, până la nivel de detalii a
acestora va permite identificarea şi prezentarea de concluzii structurate, în baza cărora să fie
posibilă proiectarea unui răspuns instituţional adecvat la provocările pe care le pune aducerea la
contemporaneitate a sistemului APL. Desfăşurarea evaluării se bucură de un sprijin important
din partea partenerilor externi de dezvoltare ai Republicii Moldova de cel mai înalt nivel, aspect
ce asigură garanţii pentru desfăşurarea obiectivă a evaluărilor şi o receptivitate ridicată faţă de
concluziile şi rezultatele obţinute.
Toate aceste aspecte au fost luate în considerare la elaborarea Metodologiei, la precizarea
criteriilor şi domeniilor relevante de evaluare, a aspectelor punctuale de evaluat, la stabilirea
indicatorilor, precum şi la proiectarea mecanismului de evaluare, stabilire a punctajului şi
aplicabilitatea rezultatelor evaluării.
Cheltuielile aferente implementării cerinţelor şi normelor stipulate în Metodologie vor fi
acoperite din contul şi în limita mijloacelor financiare aprobate anual în Legea bugetului de stat,
precum şi din alte surse, conform legislaţiei şi prevederilor acordurilor cu partenerii de
dezvoltare.

