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ABREVIERI ȘI ACRONIME 

 

AAP Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova 
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APC Administraţia publică centrală 
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PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
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UE Uniunea Europeană 

UN Women Agenţia Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor 

UNICEF Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii 

USAID Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 

CS Cancelaria de Stat 

MEC Ministerul Economiei 

MF Ministerul Finanțelor 

MJ Ministerul Justiției 

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

MA Ministerul Apărării 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

MAIA Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

MTID Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

MM Ministerul Mediului 

ME Ministerul Educației 

MS Ministerul Sănătății 

MC Ministerul Culturii 

MTS Ministerul Tineretului și Sportului 

MMPS Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

MAI Ministerul Afacerilor Interne 
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ÎNTRODUCERE: 

 

Prezentul Raport reflectă activitățile  pentru anul 2013 privind implementarea 

Strategiei Naționale de Descentralizare (SND), aprobate de Parlamentul Republicii 

Moldova  prin  Legea nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei 

naţionale de descentralizare pentru anii 2012–2015 (Monitorul Oficial nr.143-

148/465 din 13.07.2012). 

 

SND este principalul document de politică publică în domeniu și reprezintă 

viziunea oficială de modernizare a sistemului administrației publice locale. 

Realizarea obiectivelor stabilite prin  SND este asigurată de Cancelaria de Stat 

(Direcția Generală Politici de Descentralizare și Administrare locală) în conlucrare 

cu reprezentanții ministerelor sectoriale, cu autoritățile publice locale, inclusiv prin 

intermediul structurilor asociative și, în particular, Congresul Autorităților Locale 

din Moldova (CALM). Mai multe activități privind implementarea SND au fost 

posibil de realizat grație suportului acordat în cadrul Programului Comun 

Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), finanțat de Ambasada Suediei, PNUD 

Moldova și UN WOMEN. De asemenea, Guvernul a beneficiat de asistență pentru 

implementarea activităților din SND prin intermediul Proiectului LGSP - Suport al 

Autorităților Locale din Moldova (USAID), proiectelor GIZ, CoE ș.a.  

 

Cancelaria de Stat, prin intermediul Direcției Generale politici de descentralizare și 

administrare locală, a asigurat coordonarea pregătirii reformei de descentralizare, 

elaborarea, consultarea publică largă a actelor și documentelor de politici în 

contextul SND. Activitățile implementate au fost în conformitate cu deciziile 

Comisiei Paritare pentru Descentralizare, care este organul principal de coordonare 

și promovare a Reformei de Descentralizare, prezidat de către Prim-ministrul RM 

și care include în componența sa număr echivalent de reprezentanți ai sectorului 

guvernamental și local. În perioada supusă raportării  (anul 2013) a fost desfășurată 

o ședință a Comisiei paritare (28 iunie 2013), urmare căreia au fost remise indicații 

ministerelor pentru intervenții prompte pe segmentul dat. 

 

Pentru a asigura implementarea priorității de descentralizare, Comisia Paritară 

pentru Descentralizare a instituit în cadrul a 12 ministere, care gestionează servicii 

pasibile descentralizării, Grupuri de lucru sectoriale. La prima etapă a reformei de 

Descentralizare au fost constituite grupuri pentru descentralizare în cadrul  

Ministerelor Finanțelor; Economiei, Educației, Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei, Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Sănătății. Ulterior, au fost extinse 
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activitățile și în cadrul altor ministere, care gestionează domenii, servicii, pasibile 

descentralizării: Ministerul Mediului, Afacerilor Interne, Culturii, Tineretului şi 

Sportului, Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Agriculturii și Industriei 

Alimentare. Pe parcursul anului 2013 cadrul instituțional privind implementarea 

Strategiei Naționale de Descentralizare s-a dezvoltat,  dar mai sunt suficiente 

rezerve pentru a realiza cu succes toate obiectivele stabilite. (Anexa 1 - cadrul 

instituțional existent pentru implementarea Reformei de Descentralizare). 

 

Angajamentul pentru Reforma de Descentralizare  a fost să se avanseze etapizat, 

astfel ca  extinderea  competențelor autorităților publice locale să se efectueze în  

corelare cu activități de consolidare a capacităților administrative și instituționale 

ale APL.  Din această perspectivă, Cancelaria de Stat a promovat activități pe 

următoarele componente: (i) componenta politici și (ii) componenta consolidare a  

capacităților administrative, instituționale ale APL.  
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SINTEZA ACTIVITĂȚILOR: 

 

Conform prevederilor SND, activitatea Cancelariei de Stat, a ministerelor și a 

partenerilor de dezvoltare în cadrul Reformei de Descentralizare a fost direcționată 

în următoarele domenii de intervenție: 

 

(i) Descentralizarea serviciilor și competenţelor; 

(ii) Descentralizarea financiară; 

(iii) Descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea locală; 

(iv) Capacitatea administrativă a APL; 

(v) Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate de gen 

 

În baza analizei activităților conform domeniilor de intervenții, constatăm, că în 

anul 2013 eforturile au fost orientate preponderent  la  procesul de descentralizare 

sectorială și dezvoltare locală. Ministerele au avut sarcina de a ajusta politicile sale 

prevederilor Strategiei Naţionale de Descentralizare. Activitățile au demarat cu 

constituirea Grupurilor sectoriale pentru descentralizare, responsabile de 

identificarea opțiunilor sectoriale pentru descentralizare; înaintarea propunerilor 

pentru operarea modificările necesare în legislaţia sectorială; elaborarea proiectelor 

de acte normative conforme priorităţii de descentralizare etc.  

 

Atestăm că nu toate acțiunile promovate din partea ministerelor responsabile au 

fost corespunzătoare principiilor descentralizării și extinderii autonomiei locale. 

Analizînd unele inițiative și proiecte de acte normative din perioada de după 

aprobarea Strategiei Naționale de Descentralizare, s-a constat, în unele cazuri, și 

abateri, tendințe de centralizare sau interpretare discutabilă a principiilor 

descentralizării și autonomiei locale. Pentru a impune prevederile Strategiei 

Naționale de Descentralizare, Cancelaria de Stat a promovat insistent în cadrul 

grupurilor sectoriale pentru descentralizare principiile aprobate și au fost 

desfășurate mai multe sesiuni de instruire cu reprezentanții autorităților publice.  

 

Practica a confirmat, că procesul de elaborare a politicii  naţionale de 

descentralizare a fost o etapă foarte importantă, însă etapa descentralizare 

sectorială impune noi eforturi conjugate și atitudine foarte responsabilă la nivel de 

fiecare instituție cu atribuții în domeniu.  

 

Grupurile sectoriale au avut sarcina pe parcursul anului 2013 să efectueze o analiză 

profundă a atribuțiilor, competențelor exercitate și serviciilor prestate, să revadă și 

să delimiteze clar funcțiile, să identifice cele mai eficiente, mai raționale din punct 
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de vedere economic formule de partajare a responsabilităților cu administrația 

publică locală, fără a ignora principiul, conform căreia competența atribuită 

administrației publice să fie însoțită de resurse materiale și patrimoniale.  

 

Referitor la activitatea sectorială, menționăm, conform domeniilor de intervenții 

din SND:  

I. Descentralizare servicii și competențe:  

Activităţile grupului de lucru în domeniul descentralizării educaţiei au fost 

concentrate asupra pregătirii şi conceptualizării reformei de descentralizare în acest 

domeniu. În acest sens, a fost elaborată şi discutată, în cadrul mai multor dezbateri 

publice, matricea competenţelor, care analizează oportunitatea consolidării 

competenţelor administraţiei publice locale de nivelul II în sectorul educaţiei, 

precum şi a autonomiei şcolare. În acelaşi timp, cu sprijinul experţilor locali şi 

internaţionali, grupul de lucru şi Ministerul Educaţiei au analizat principalele 

probleme din acest sector relevante pentru reforma de descentralizare, au elaborat 

un cadru conceptual al strategiei sectoriale descentralizare în educaţie și fost 

demarat procesul de dezbatere publică. Concomitent se ajustează proiectul Codului 

Educațional la stipulările strategiei de descentralizare în educație. O problemă 

importantă rămâne mecanismul finanțării sectorului educațional.  

 

Grupul de lucru pentru asistența socială a elaborat proiectul strategiei sectoriale  și 

actualmente este în proces de consultări publice. Concomitent, unele obiective din 

cadrul Strategiei sectoriale, care nu necesită surse suplimentare, sunt implementate 

în practică. 

 

Alte grupuri de lucru (servicii sănătate, cultură, mediu, tineret și sport, servicii 

agroindustriale, dezvoltare urbană, construcții, securitate publică și sercicii 

protecție civilă,transporturi și infrastructură drumuri) au reușit să definească 

direcțiile prioritare de activitate în contextul descentralizării, dar sunt necesare 

eforturi pentru a finaliza documentele sectoriale.  

 

Importanţa finalizării strategiilor/politicilor sectoriale de descentralizare este 

determinată de faptul că va fi posibil asigurarea coerenţei schimbărilor şi creării 

premizelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor la nivel local. Strategiile 

sectoriale clarifică responsabilităţile şi competenţele autorităţilor locale, precum şi 

felul în care sunt asigurate şi utilizate resursele materiale, umane şi financiare 

pentru furnizarea acestor servicii. Strategiile sectoriale vin în întâmpinarea 

programelor naţionale de dezvoltare a infrastructurii la nivel local.  
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 (ii) Descentralizarea financiară: 

 

Grupul de lucru pentru descentralizarea financiară a fost cel mai activ în perioada 

de pregătire a reformei. Drept rezultat intermediar au fost aprobate modificările în 

legea finanțelor publice locale, cu aplicare în cadrul a 3 raioane-pilot și municipiul 

Chișinău cu începere din 1 ianuarie 2014, ulterior  din 2015 cu aplicare pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova. Modificările prevăzute vor conduce la o 

reconsiderare principială a întregului sistem de finințe publice locale și va sta la 

baza ulterioarelor modificări în domeniul managementului public local, orientat 

spre creșterea potențialului local, în condiții de încurajare a eforturilor de generare 

a veniturilor proprii, de asigurarea a echității în partajarea veniturilor și creare a 

premiselor pentru consolidarea autonomiei autorităților locale. 

 

(iii) Descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea locală; 

 

Grupul de lucru pentru descentralizarea patrimonială  a beneficiat de 

asistența experților din cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată pe 

parcursul anului 2013 și în trimstrul I 2014 va fi prezentat pachetul de propuneri 

privind descentralizarea proprietăților, pe tipuri de proprietate, conform unor 

criterii concrete de delimitare, evaluare și înregistrare a proprietăților. 

 

Dezvoltarte locală: Conform prevederilor Startegiei Naționale de 

Descentralizare de a promova cooperarea intercomunală (CIM) drept  instrument 

important în sprijinirea procesului de descentralizare, Cancelaria de Stat, cu 

asistența PCDLI a contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea cadrului legislativ 

şi de reglementare cu privire la CIM, prin consolidarea capacităţilor locale 

necesare, pregătirea terenului pentru pilotarea unei game largi de servicii publice 

bazate pe CIM și elaborarea modificările legislative corespunzătoare. 

 

(iv) Capacitatea administrativă a APL: 

 

Concomitent cu activitățile pe segmentul de politici, au fost demarate activități 

privind consolidarea capacităților APL, activități de abilitare a comunităților și 

autorităților locale pentru a prelua noi competențe în contextul priorității de 

descentralizare și asigurare a autonomiei locale, activități de informare și 

comunicare cu toți partenerii interesați.  
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A fost finalizată analiza capacităților administrative și testarea metodologiei de 

estimare a capacităților APL, care să concretizeze în ce măsură fiecare autoritate 

locală are capacităţile materiale, umane şi financiare pentru îndeplinirea 

responsabilităţilor. 

 

(v) Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate de gen 

 

Toate inițiativele pe segmentul descentralizare și asigurare a autonomiei locale 

sunt abordate prin prisma aplicării principiilor Drepturilor Omului și Egalității de 

Gen, care este o practică recunoscută la nivel internațional, iar experiența 

Republicii Moldova în cadrul Strategiei Naționale de Descentralizare a fost 

recomandată ca bună practică la cele mai înalte Forumuri Internaționale (CoE, 

ONU). Astfel, la nivel de politici, Cancelaria de Stat a acordat o atenție sporită 

asigurării unui proces decizional transparent, nediscriminatoriu, favorabil 

incluziunii și participării tuturor celor interesați în procesul de identificare a 

opțiunilor de descentralizare.  

 

La nivel local accentul major a fost plasat pe dezvoltarea capacităților APL în 

domeniul politicilor, bazate pe drepturile omului și sensibile la dimensiunea de 

gen, planificarea și implementarea bugetului, generarea veniturilor proprii și 

extinderea bazei fiscale. 

 

 

I. DOMENIUL DE INTERVENȚIE  

DESCENTRALIZAREA SERVICIILOR ŞI COMPETENŢELOR 

 

În anul 2013 una din principalele sarcini a Cancelariei de Stat pe segmentul 

descentralizare a fost de a facilita formularea politicilor de descentralizare 

sectorială în domeniile cheie ale reformei, de a folosi expertiza internaţională şi 

naţională pentru a susţine Grupurile de lucru pentru descentralizare sectorială; a 

examina practicile internaţionale relevante şi a contribui la elaborarea politicilor 

sectoriale în concordanță cu principiile descentralizării și autonomiei locale. 

Pentru a fundamenta abordarea de sistem privind activitățile sectoriale ce țin de 

descentralizarea serviciilor și competențelor, a fost inițiat procesul de elaborare a 

Nomenclatorului competențelor APL și a activităților stabilite prin Planul de 

acțiuni a SND. Cu referire la activitătățile din compartimentul dat: 

Acțiunile 1.1 – 1.8   



10 
 

Nomenclatorul competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul 

întâi şi al doilea: În contextul clarificării competenţelor APL de nivelul întîi şi al 

doilea, au fost examinate şi reliefate domenii de activitate ale APL, precum servicii 

comunale, educaţie preşcolară, primară şi secundară, servicii de asistenţă socială, 

servicii de asistenţă medicală primară, planificare urbană şi teritorială, dezvoltare 

economică locală, utilităţi publice, cultură, transport și infrastructură drumuri, 

tineret și sport, ordine publică și protecție civilă. Pentru o cartografiere generală a 

competenţelor a fost examinat cadrul legislativ naţional în vigoare, inclusiv a 

compatibilităţii acestora cu actele internaţionale. Nomenclatorul competenţelor 

elaborat prezintă baza evaluării nevoilor financiare pentru exercitarea serviciilor 

publice descentralizate către APL de nivelul I şi al II-lea. Ministerele au elaborat 

matricele competențelor, cu delimitarea pe nivele de administrare, astfel ca în baza 

matricelor respective să dezvolte viziunea sectorială de descentralizare, să propună 

modificări ale cadrului legal și normativ în contextul Reformei de Descentralizare. 

Un efort semnificativ al Cancelariei de Stat a fost dedicat analizei, inclusiv din 

perspectiva drepturilor omului şi egalităţii de gen, a legislaţiei în vigoare, urmată 

de elaborarea modificărilor la 7 legi cu impact direct asupra autonomiei locale 

(Legile nr. 436 şi 435, modificări la câteva Hotărâri de Guvern cu privire la 

Cancelaria de Stat şi Oficiile Teritoriale ale Cancelariei de Stat). Un set important 

de legi a fost analizat şi revizuit ca rezultat direct al opţiunilor politice aprobate de 

grupurile sectoriale de lucru. A fost elaborat un proiect de lege cu privire la 

patrimoniul public; au fost formulate amendamente la Codul Fiscal, Legea cu 

privire la finanţele publice locale, etc. cu sprijinul consultanţilor juridici contractaţi 

în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată. 

Referitor la implementarea procesului de descentralizare sectoriale a serviciilor și 

competențelor, constatăm că în activitatea Grupurilor de lucru ministeriale pentru 

descentralizare sectorială  sunt suficiente rezerve, nu toate ministerele s-au încadrat 

plenar în procesul de perfecționare și modificare a cadrului legal sectorial conform 

principiilor de descentralizare și extindere a autonomiei locale, cu respectarea 

termenilor prevăzuți în Strategia Națională de Descentralizare. În cadrul mai 

multor ministere Grupurile de lucru au elaborat proiecte ale documentelor 

sectoriale privind descentralizarea, după caz - strategii, planuri de acțiuni, dar nu a 

fost finalizat procesul de aprobare. Astfel, în proces de definitivare se află 

documentele de politici sectoriale privind descentralizarea în domeniul educație, 

protecție socială, servicii de mediu, cultură, tineret și sport, sănătate.  

Servicii educație: În scopul implementării Strategiei Naţionale de Descentralizare, 

realizării prevederilor Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei 
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Naţionale de Descentralizare şi în conformitate cu Planul de activitate al Grupului 

de lucru pentru descentralizare în sectorul educaţiei, pe parcursul anului 2013, au 

fost realizate următoarele acţiuni: 

cu suportul Cancelariei de Stat, a Programului Comun de Dezvoltare Locală 

Integrată şi al UNICEF, a fost definitivată varianta prefinală a proiectului 

Strategiei de descentralizare în sectorul educaţiei, care a  fost validată de Grupul de 

lucru sectorial, a fost plasată pe pagina web a Ministerului Educaţiei şi propusă 

pentru dezbateri publice; 

în luna februarie, 2013, cu suportul Cancelariei de Stat şi al Programului Comun de 

Dezvoltare Locală Integrată, au fost organizate trei dezbateri publice regionale 

(Ialoveni, Leova şi Rîşcani), la care au participat preşedinţi/vicepreşedinţi de 

raioane, primari, angajaţi ai direcţiilor raionale de învăţămînt, directori de instituţii 

de învăţămînt, părinţi; 

în contextul implementării noii metodologii de finanţare a instituţiilor de 

învăţămînt primar şi secundar general în bază de cost standard per/elev cu 

utilizarea coeficienţilor de ajustare, prin Hotărârea Guvernului nr. 728 din 

02.10.2012, începînd cu 01 ianuarie 2013, noua metodologie de finanţare a fost 

implementată la scară naţională; 

atît proiectul Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului „Educaţia-2020”, cît şi 

proiectul Codului educaţiei, aflate în fază de definitivare, au fost racordate la 

prevederile Strategiei Naţionale de Descentralizare şi ale proiectului Strategiei de 

descentralizare în sectorul educaţiei. 

În conformitate cu Directiva Guvernului nr.1006-58 din 08.11.2012, Ministerul 

Educaţiei urma să prezinte proiectul Strategiei de descentralizare în sectorul 

educaţiei la Guvern, pentru examinare şi aprobare, pînă la 15.02.2013. 

Dată fiind necesitatea organizării unor dezbateri publice pe marginea Strategiei 

sectoriale şi la nivel naţional, a ajustării acesteia la Legea privind finanţele publice 

locale, aflată anul acesta în regim de pilotare, dar şi la alte modificări de ordin 

structural-administrativ, termenele de prezentare a proiectului Strategiei au fost 

extinse, mizîndu-se şi pe o abordare consensuală la toate nivelurile a schimbărilor 

esenţiale propuse atît în acest proiect de Strategie, cît şi în proiectul Codului 

educaţiei. 

Servicii protecție sociale: În anul 2013 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familie a iniţiat procedura de implementare etapizată a unor prevederi din 
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Strategia de descentralizare a serviciilor sociale, aprobată la nivel de minister, 

ceea ce impune concretizare adițională. 

Scopul documentului elaborat este axat pe consolidarea cadrului instituţional 

descentralizat specific serviciilor sociale, care să permită prestarea unitară şi 

coerentă a acestora, conform nevoilor evaluate în mod sistematic şi continuu la 

nivel local, raional şi naţional şi în conformitate cu obiectivele politicilor publice 

stabilite de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei în consultare cu 

autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de sustenabilitate financiară si 

a resurselor umane.  

La etapa actuală MMPSF este implicat în procesul de realizare a măsurilor care nu 

necesită alocarea mijloacelor financiare conform Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei. 

Astfel, au fost iniţiate următoarele acţiuni: Obiectivul 2: 

1. Stabilirea priorităţilor în finalizarea elaborării standardelor minime de 

calitate. 

în Planurile de activitate a MMPSF pe anii 2013 şi 2014 au fost planificate şi sunt 

în proces de realizare măsuri de elaborare a Regulamentelor şi standardelor minime 

de calitate pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale pe domenii de 

referinţă: asistenţa persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor în etate, familiilor cu 

copii în situaţie de risc, asistenta subiecţilor violentei în familie, victime ale 

traficului de flinte umane, persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA. 

2. Stabilirea de proceduri şi metodologii privind evaluarea serviciilor, a 

prestatorilor şi acreditarea acestora. 

În 2013 a fost transmis spre aprobare (și aprobat de Execitiv la 5 februarie 2014) 

proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale. 

Procedura de acreditare a fost pilotată în baza a două servicii: asistenţă parentală 

profesionistă, centrul de plasament temporar pentru copii în situaţie de risc din 

mun. Chişinău şi raionul Teleneşti, fiind implicaţi în proces atît prestatori de 

servicii sociale publici, cît şi privaţi. 

Procesul de pilotare a mecanismului de acreditare a prestatorilor de servicii sociale 

a fost realizat în trei etape de bază: 

1. Instruirea grupurilor de experţi în evaluare şi a prestatorilor de servicii sociale; 
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2. Evaluarea calităţii serviciilor sociale prin aplicarea procedurii şi a instrumentelor 

de evaluare; 

3. Prezentarea raportului final cu concluzii şi recomandări privind adoptarea 

deciziei asupra acreditării sau neacreditării prestatorilor de servicii sociale. 

Pentru evaluarea serviciilor sociale a fost elaborat un set de instrumente: Fişa de 

autoevaluare generală; Fişa de autoevaluare pentru Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă; Fişa de autoevaluare pentru Centrul de plasament temporar; Fişa de 

evaluare generală; Fişa de evaluare pentru Serviciul de asistenţă parentală 

profesionistă; Fişa de evaluare pentru Centrul de plasament temporar. 

Fişele de autoevaluare au fost completate de către prestatorii de servicii sociale. 

Fişele de evaluarea au fost completate de către experţi. 

Servicii sănătate:  În cadrul Ministerului sănătății a fost creat Grupul de lucru 

pentru descentralizare în sectorul ocrotirii sănătăţii, care pe parcursul anului 2013 a 

beneficiat de asistența din partea Cancelariei de Stat prin intermediul PCDLI. 

Proiectul documentului de politici privind descentralizarea în domeniul sănătății a 

fost discutat în cadrul Grupului de lucru, însă nu este definitivată viziunea oficială. 

Mai multe aspecte ale procesului de  descentralizare în domeniul sănătate au fost 

scoase în evidență, dintre care:  

- repartizarea între diferite nivele ale administraţiei publice a competenţelor, 

responsabilităţilor şi resurselor în vederea asigurării cu servicii de sănătate a 

cetăţenilor; 

- eventualul transfer de responsabilităţi pentru planificarea, finanţarea şi 

gestionarea anumitor funcţii publice de la AP centrale către APL sau unele agenţii 

semi-autonome; 

- îmbinarea mai multor forme de administrare a serviciilor publice de interes 

naţional şi local în teritorii; 

- transferarea şi asigurarea cu resurse şi capacităţi (inclusiv financiare) adecvate 

subiecţilor cărora le sunt transmise anumite responsabilităţi (competenţe) şi servicii 

publice etc. 

De la momentul aprobării SND au fost luate în considerație prioritățile priivnd 

descentralizarea serviciilor și competențelor, In colaborare cu autorităţile publice 

locale este în proces reorganizarea Centrelor Medicilor de Familie în Centre de 

Sănătate şi oferirea autonomiei Centrelor de Sănătate prin contractarea directă a 
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acestora de către CNAM. In paralel cu procesul de fondare a Centrelor de Sănătate 

autonome, Centrele Medicilor de Familie, sunt transformate în Centre de Sănătate. 

Astfel, Centrele Medicilor de Familie din 30 raioane au statut de Centru de 

Sănătate. În oraşele Orhei şi Ungheni activează cîte 2 Centre de Sănătate 

autonome, acestea asigurînd acordarea asistenţei medicale primare mai aproape de 

populaţie. În total la 01 ianuarie 2014 sunt fondate 205 Centre de Sănătate 

autonome. 

în scopul reorganizării asistenţei medicale spitaliceşti, Ministerul Sănătăţii 

planifică reorganizarea asistenţei medicale spitaliceşti prin dezvoltarea serviciilor 

specializate în regiunea de nord, sud şi centru. În acest context, vor fi 

descentralizate şi serviciile de chimioterapie. 

Concomitent, ministerul a iniţiat organizarea unei reţele de servicii de sănătate 

integrate, centrate pe pacient, prestate conform necesităţilor acestora. 

Astfel, un pas important, este desconcentrarea serviciilor de sănătate mentală şi 

reorientarea serviciilor de sănătate mentală de la spitalele de psihiatrie către 

comunitate. în acest scop începînd cu 1 ianuarie 2014 în spitalele de profil general 

au fost desfăşurate paturi psihiatrice pentru stările acute, reglementate prin Ordinul 

nr. 1569 din 27 decembrie 2013 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale 

psihiatrice". 

Totodată, Ministerul Sănătăţii oferă suport în crearea serviciilor medicale 

comunitare. Astfel, au fost create şi funcţionează 6 Centre comunitare de sănătate 

mintală, 10 Centre comunitare pentru suportul tratamentului pacienţilor cu 

tuberculoză în condiţii de ambulator şi 28 de Centre prietenoase tinerilor. 

În context, reiterăm că în cadrul Ministerului Sănătății este necesar a fi definitivată 

viziunea oficială privind descentralizarea sectorială și aprobarea prin documentul 

de politici sectorial. 

Servicii mediu:  In scopul realizării Strategiei de descentralizare, în perioada 

anului 2013, Ministerul Mediului a întreprins următoarele activităţi: 

A fost instituit Grupul de lucru pentru descentralizare în sectorul mediu. In 

componenţa Grupului de lucru intră: reprezentanţi ai Ministerului Mediului, 

instituţiilor subordonate, Cancelariei de Stat, Ministerului Finanţelor, Economiei, 

Congresului Autorităţilor Locale din Moldova. Academiei de Administrare 

Publică, Comitetului sindical al Ministerului Mediului, ONG-urilor ş.a. 
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La 17 mai 2013 a fost organizată şedinţa Grupului de lucru pentru descentralizare 

în sectorul mediu. In cadrul şedinţei a fost aprobat regulamentul de activitate a 

Grupului de lucru şi a fost discutată posibilitatea primirii asistenţei din partea 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI). 

Asistenţa oferită a fost direcționată la elaborarea documentului de politici sectorial 

privind descentralizarea în domeniul mediu. Au fost stabilite domeniile care vor fi 

analizate de către experţi din punct de vedere al descentralizării, şi anume: 

managementul deşeurilor, resursele naturale şi aprovizionarea cu apă şi canalizare. 

In cadrul celei de-a 2-a şedinţă a Grupului de lucru a fost prezentat Cadrul 

conceptual al descentralizării în domeniile deşeuri şi aprovizionarea cu apă şi 

canalizare, precum şi planul de activitate pînă în aprilie 2014. 

Pentru anul 2014 Ministerul Medului a planificat în Planul sau de activitate să 

evalueze situaţia în domeniu şi să elaboreze un concept de asigurare a procesului 

de descentralizare administrativă în sectorul de mediu. 

Servicii cultură: În cadrul Ministerului Culturii a  fost instituit Grupul de lucru 

privind  descentralizarea sectorială şi aprobat Regulamentul de funcţionare a 

grupului respectiv.  Grupul de lucru a desfăşurat 5 şedinţe unde au fost puse în 

discuţie elaborarea proiectului de document de politică privind descentralizarea în 

domeniul culturii; identificarea şi analiza problemelor; elaborarea matricei 

responsabilităţilor diferitelor nivele ale autorităţii publice; precum şi necesitatea 

modificării şi completării actelor legislative şi normative pentru implementarea 

Strategiei Naţionale de Descentralizare. 

În colaborare cu reprezentanţii APL nivelul II au fost organizate şi desfăşurate 3 

şedinţe de lucru la care au participat Viceminiştrii Culturii, specialişti ai 

Ministerului Culturii,  vicepreşedinţii responsabili pentru problemele culturii şi 

şefii direcţiilor, secţiilor, serviciilor cultură (13 noiembrie în sala de şedinţe a 

Consiliului raional Străşeni au participat 12 raioane din  Zona de Centru; 11 

decembrie în sala de şedinţe a Primăriei mun. Bălţi au participat 12 raioane din 

Zona de Nord; 17 decembrie în sala de şedinţe a Consiliului raional Cimişlia au 

participat 9 raioane din Zona de Sud. 

În cadrul ultimelor 2 şedinţe a fost prezentat proiectul Programulului de 

descentralizare în sectorul cultural privind managementul instituţiilor de cultură şi 

delegarea puterii de decizie autorităţilor publice locale la diferite niveluri. Urmare 

consultărilor,  proiectul Programului nominalizat urmează a fi definitivat și plasat 
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în trim.I anul 2014 pe pagina web a Ministerului Culturii pentru consultări publice 

cu societatea civilă.  

Servicii domeniul tineret și sport: Ministerul Tineretului şi Sportului a instituit 

Grupul de lucru pentru descentralizare sectorială și a discutat eventuale opțiuni 

privind descentralizarea și delimitarea competențelor în domeniul servicii tineret și 

sport în cadrul a 5 ședințe pe parcursul anului 2013. 

Pentru realizarea Planului de activitate al Grupului de lucru şi în vederea susţinerii 

în efectuarea unui studiu privind descentralizarea în domeniul tineretului şi 

sportului şi formarea unei viziuni clare ce ţine de descentralizarea sectorului tineret 

şi sport, membrii Grupului au propus să fie solicitată asistenţa Cancelariei de Stat 

prin intermediul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI).  

Cu suportul consultantului național a fost elaborat proiectul Strategiei sectoriale, 

care reflectă următoarele aspecte: situaţia curentă şi problemele identificate; 

Matricea competenţelor; Obiectivele specifice în domeniu; Activităţile preconizate 

pentru atingerea obiectivelor; Evaluarea impactului, riscurilor şi a costului de 

implementare a Strategiei sectoriale. 

In perioada de raportare s-au organizat şi desfăşurat 2 evenimente (17.12.2013 şi 

20.12.2013) de dezbateri publice cu părţile interesate privind descentralizarea 

sectorială la care au participat 107 persoane. 

Actualmente Proiectul respectiv al Strategiei de descentralizare sectorul de tineret 

şi sport se află în consultări publice și este accesibil pe pagina oficială a MTS la 

rubrica „Transparenţă în procesul decizional". 

Servicii securitate publică și protecție civilă: Grupul de lucru sectorial privind 

descentralizarea serviciilor securitate publică și protecție civilă este găzduit de 

către Ministerul Afacerilor Interne. Din momentul instituirii GL au avut loc mai 

multe întruniri şi dezbateri, urmare cărui fapt s-au realizat evaluări şi analize de 

impact a proceselor de descentralizare din cadrul instituţiilor subordonate MAI şi 

formulate propuneri cu privire la serviciile din domeniul MAI pasibile 

descentralizării. Grupul de lucru pentru descentralizare în cadrul MAI a elaborat şi 

aprobat Regulamentul de funcţionare şi Planul de activitate. S-a parcurs la 

examinarea legislaţiei existente pentru domeniile gestionate şi în final a fost 

întocmit matricea, parte componentă a Nomenclatorului competenţelor proprii 

APL în domeniile administrate de minister. 

În cadrul ministerului au fost identificate două segmente pasibile descentralizării. 

Astfel, domeniul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale (protecţia antiincendiu) 
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şi securitatea publică sînt domeniile de atenţie ale ministerului în procesul de 

descentralizare. Urmează a fi amendat cadrul legislativ pentru a exclude 

competenţele improprii pentru autorităţile publice centrale. 

Totodată, ministerul planifică extinderea serviciilor intercomunitare de 

contracarare a incendiilor, unde utilajul şi transportul va fi oferit de MAI, iar 

spaţiul şi resursele umane de intreţinere a utilajului să fie asigurat de APL. La 

moment în 12 localităţi funcţionează asemenea format. 

Avînd ca bază decizia primită la ultima şedinţă a Grupului de lucru şi 

recomandarea reprezentantului Cancelariei de Stat, delegat în grup, a fost remis în 

adresa Cancelariei de Stat un demers, prin care s-a solicitat recrutarea 

consultantului național pentru acordarea suportului metodologic în procesul de 

efectuare a unui studiu necesar şi iniţierea procesului de amendare a legislaţiei, 

potrivit obiectivelor SND. 

Servicii transport și infrastructură drumuri: In scopul implementării politicii de 

descentralizare în cadrul Ministerului Transportului și Infrastructurii Drumurilor a 

fost creat Grupul de lucru pentru elaborarea propunerii de politică publică 

„Eficientizarea întreţinerii drumurilor locale". Astfel, au fost realizate următoarele 

acțiuni: elaborarea regulamentului de funcţionare a grupului de lucru sectorial 

pentru descentralizare; elaborarea Planului de activitate a grupului de lucru 

sectorial pentru descentralizare; examinarea legislaţiei existente pentru domeniile 

sectorului privind delimitarea competenţelor între diferite nivele ale administraţiei 

publice locale şi centrale; reexaminarea competenţelor proprii administraţiei 

publice locale în domeniul drumurilor; elaborarea studiului privind situaţia 

existentă în contextul descentralizării competenţelor privind reparaţia şi 

întreţinerea drumurilor publice locale. 

Actualmente se identifică: soluţiile de descentralizare a competenţelor la efectuarea 

lucrărilor, sursele de finanţare a lucrărilor şi se elaborează propunerea de politică 

publică privind descentralizarea serviciilor de întreţinere a drumurilor locale. 

În conformitate cu prevederilor noului proiect al Codului Transporturilor Rutiere 

elaborat de către Minister, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele 

atribuţii: 

a) elaborează reguli de transportare a călătorilor şi bagajelor pe teritoriul său 

(transport electric, rutier şi în regim de taxi), 

b) au dreptul să stabilească subvenţii acordate de la bugetul local şi/sau municipal, 

după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de 
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transport pentru prestarea serviciului de transport rutier regulat local şi sumele 

efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului, 

c) au dreptul să acorde facilităţi de transport anumitor categorii de persoane, în 

baza compensaţiilor nominative, asigurînd totodată şi sursele de compensare a 

veniturilor ratate, 

d) elaborează, aprobă şi actualizează, după competenţă, programele de transport 

public local de persoane prin servicii regulate, în conformitate cu cerinţele de 

transport ale populaţiei, 

e) autorizează serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în 

trafic local şi municipal, după caz, şi monitorizează desfăşurarea lor, 

f) organizează serviciile de transport electric. 

 

Pentru a definitiva viziunea ministerului privind descentralizarea sectorială se 

lucrează în cadrul Grupului de lucru. 

 

Servicii domeniul agroindustrial: La 19 iulie 2013, a fost organizată prima şedinţă 

a membrilor Grupului de lucru pentru descentralizarea sectorială (din cadrul 

MAIA), la care au fost prezenți reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, Programului 

Comun de Dezvoltare Locală Integrată, Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din 

Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind", CALM, APL,  funcționari ai 

ministerului. în cadrul şedinţei au fost prezentate: Strategia Naţională de 

Descentralizare, Regulamentului de activitate al Grupului de lucru pentru 

descentralizarea sectorială, puse în discuţie oportunităţile şi necesităţile 

descentralizării sectoriale, precum şi alte aspecte. Totodată, a fost agreată 

propunerea de a remite o solicitare în scopul asistării Ministerului la elaborarea 

unui document de politici sectorial în domeniul descentralizării. Suportul solicitat 

este necesar pentru efectuarea unui studiu privind descentralizarea în domeniul 

agriculturii, precum şi pentru formarea unei viziuni clare ce ţine de 

descentralizarea în domeniul agroindustrial. La moment nu este disponibilă 

asistența metodologică în acest sens, dar în cadrul Ministerului s-au identificat 

direcţiile principale pentru investigații suplimentare, precum ar fi: 

- examinarea oportunităţilor procesului de descentralizare în sectorul 

agroalimentar; 

- analiza aspectului de instituţionalizare a descentralizării în sectorul 

agroindustrial; 

- clarificarea/argumentarea rolului descentralizării în sectorul agroindustrial; 

- beneficiile şi lacunele descentralizării în sectorul agroindustrial; 
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- studierea documentelor de politici din domeniul sectorului agroindustrial (deja 

existente şi cele în curs de elaborare) şi formularea propunerilor privind viitorului 

document de politici (strategie, program, plan sau prevederile de descentralizare 

vor fi introduse în documentele existente sau în proces de elaborare).  

 

Astfel, constatăm la moment că pe segmentul descentralizare servicii și competențe 

în domeniul agroindustrial a fost instituită platforma instituțională  pentru acțiunile 

de ajustare a politicilor sectoriale la Strategia Națională de Descentralizare, au fost 

stabilite direcțiile generale pentru investigații privind politica sectorială de 

descentralizare, dar nu există suficecente capacități pentru a avansa mai departe. 

Respectiv, se impune necesitatea identificării asistenței adiționale pentru a 

definitiva acținile pe segmentul dat. 

 

Servicii construcție, planificare urbană și dezvoltare regională: În contextul 

prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor a realizat următoarele activități: 

Activitatea 1.5, acțiunile 1.5.1-1.5.3. În anul 2013 în cadrul Ministerului a activat 

Grupul de lucru privind descentralizarea sectorială și în procesul de elaborare a 

proiectului de Strategiei Dezvoltare Regională 2013-2015 au fost luate în 

considerație și prevederile Strategiei Naționale de Descentralizare. 

 

În procesul de elaborare a SNDR 2013-2015, avînd în vedere că statistica regională 

nu este destul de dezvoltată, au fost selectați acei indicatori care sunt calculați de 

către Biroul Național de Statistică. De asemenea, au fost colectați un șir de 

indicatori din cadrul regiunilor prin intermediul Agențiilor de Dezvoltare 

Regională Nord, Centru și Sud, precum și unele date statistice preluate din cadrul 

ministerelor sectoriale, ceea ce a permis a elabora o succintă analiză a situației pe 

domenii în cadrul regiunilor.  

 

Pentru a examina necesitățile de dezvoltare pe diferite domenii aferente politicii de 

dezvoltare regională, a fost inițiat procesul de Planificare sectorială regională pe 

domeniile apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, infrastructura 

drumurilor și eficiența energetică a clădirilor publice. 

 

De către Grupul de lucru sectorial privind descentralizarea au fost elaborate 2 

documente: Nomenclatorul de competențe pentru APL de nivelul I/II și Matricea 

indicatorilor. În acest context s-a luat decizia ca în urma aprobării documentelor 

respective, Grupul de lucru va iniția procesul de elaborare a documentelor de 
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politici sectoriale descentralizate. Astfel, la data de 04 aprilie 2013, reprezentanții 

Ministerului au participat la lucrările ședinței de lucru organizată de către 

Cancelariei de Stat cu genericul „Activitatea Grupurilor de lucru sectoriale în 

contextul priorității de descentralizare”. În cadrul acestei ședințe au fost prezentate 

rezultatele obținute în procesul de implementare a politicii de descentralizare la 

nivel  național, dar și rezultatele obținute în acest context de fiecare grup sectorial, 

creat în cadrul ministerelor. S-a menționat că în cadrul MDRC urmează a fi 

elaborat un plan de activitate cu specificarea domeniilor pasibile descentralizării în 

conformitate cu atribuțiile ministerului, dar și necesitățile în ceea ce privește 

asistența metodologică privind definitivarea  planului de activitate pentru sectorul 

urbanism-construcții ce ține de îmbunătățirea situației cu privire la competențele ce 

le revin în acest domeniu APL de nivelul I și II și APC. 

 

La capitolul „Revizuirea și modificarea cadrului legislativ și normativ”de către  

MDRC a fost efectuate următoarele acțiuni: 

- Elaborat și aprobat proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2013-

2015 (Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 04.09.2013), ajustată inclusiv la 

prevederile politicii de descentralizare. 

- În proces de elaborare se află proiectul de lege cu privire la modificarea și 

completarea Legii nr. 438-XVI din 28.12.2007 privind dezvoltarea regională în 

Republica Moldova, astfel încît prevederile acesteia să fie în concordanță cu 

prevederile legislației adoptate ulterior. 

- Elaborat și prezentat Parlamentului spre examinare proiectele de legii cu privire 

la locuințe, cu privire la salubrizarea localităților, cu privire la modificarea Codului 

funciar și legii privind administrația publică locală. 

 

Activitatea 4.1. Acțiunile 4.1.1, 4.1.3-4.1.5. În anul 2013 Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Construcțiilor în cadrul elaborării proiectului Codului Urbanismului și 

Construcțiilor a efectuat evaluarea competențelor APL de ambele nivele privind 

elaborarea, avizare, aprobarea și modificarea documentației de urbanism. 

 

De asemenea, MDRC a elaborat propunerea de politică publică „Dezvoltarea 

urbană echilibrată în Republica Moldova”, care a fost examinată în cadrul 

Comitetului Interministerial de Planificare Strategică și aprobată ca și concept, 

menționîndu-se condiția de modificare a criteriilor de selectare a orașelor-poli de 

creștere. 

 

Activitatea 4.2. Acțiunile 4.2.1-4.2.3. În perioada anilor 2012/2013 în cadrul 

Ministerului a fost implementat proiectul TWINNING „Consolidarea Capacităților 
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în Dezvoltarea Regională în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea 

Europeană, în cadrul căruia au fost dezvoltate conceptele a 6 proiecte pilot din 

regiunile de dezvoltare, care au fost orientate spre crearea şi dezvoltarea 

capacităţilor instituţionale de atragere a resurselor financiare pentru elaborarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea PUG şi a strategiilor de dezvoltare 

locală.  

 

Activitățile 4.3 și 4.4. Acțiunile 4.3.1-4.3.3; 4.4.1-4.4.2. În anul 2013 Ministerul a 

elaborat și a prezentat Guvernului spre aprobare proiectul de Hotărîre a Guvernului 

cu privire la Programul pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la 

nivel de localități pe anii 2013-2016, care a fost aprobat prin HG nr. 493 din 

04.07.2013. Programul adoptat prevede îndeplinirea acțiunilor menționate în 

Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare 

pentru anii 2012-2015. Pe parcursul anului au fost elaborate și aprobate planurile 

de amenajare a teritoriului pentru raioanele Edineț și Briceni. În stadiu de finalizare 

se află elaborarea Planului urbanistic general al orașului Cahul.  

 

Acțiunile întreprinse în cadrul Proiectului finanțat de USAID privind susținerea 

autorităților publice locale pe componenta 2, care prevede asistența tehnică la 

elaborarea planurilor urbanistice generale pentru 33 de orașe. În anul 2014 deja a 

început lucrul cu 5 orașe (Sîngerei, Orhei, Strășeni, Șoldănești și Taraclia). 

  

La acest capitol se referă și începerea lucrului în cadrul proiectului, finanțat de 

Uniunea Europeană „Principiile de sustenabilitate în conceptul dezvoltării a 

spațiilor integrate în localitățile urbane din regiunile transfrontaliere”. Pentru 

Republica Moldova în acest context se va elabora Manualul de dezvoltare 

teritorială integrată bazată pe bunele practici în domeniul de la nivel european, 

național și regional”. 

 

La moment, în Grupul de lucru sectorial găzduit de MDRC se atestă necesitatea de 

asistență metodologică pentru definitivarea planului de acțiuni sectorial privind 

descentralizarea. 

 

II. DOMENIUL DE INTERVENȚIE  

DESCENTRALIZAREA FINANCIARĂ 

Acțiunile 2.1 – 2.3   
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Strategia națională de descentralizare prevede un obiectiv general pentru 

componenta descentralizarea financiară, pentru realizarea căruia se promovează 3 

blocuri mari de activităţi, și anume: 

(i) Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale APL şi a autonomiei de decizie 

asupra lor; 

(ii) Reformarea sistemului de transferuri şi impozite partajate, statuarea acestuia pe 

baze obiective şi previzibile, cu separarea bugetelor unităților administrativ 

teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, pentru a asigura un nivel minim de 

servicii, cu condiţia ca sistemul să nu descurajeze efortul fiscal propriu şi utilizarea 

raţională a resurselor; 

(iii) Consolidarea autonomiei și a managementului financiar la nivelul autorităților 

publice locale, cu garantarea disciplinei financiare, creşterea transparenţei şi 

participării publice. 

Pentru a iniţia procesul de reformare s-a dispus realizarea celor mai urgente 

acţiuni, care să stabilească cadrul sistemului de finanţare a APL şi care să fie 

implementate cu prioritate, acestea conţinîndu-se în blocul (ii) de activităţi. Astfel, 

a fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.397-

XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codului fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, care la 1 noiembrie 2013 a fost adoptat în lectură 

finală de către Parlament. 

Pînă la adoptare de către Parlament a proiectului de lege nominalizat, în vederea 

susținerii acestuia de către reprezentanții autorităților publice locale, au fost 

petrecute un șir de întruniri comune (la 1 aprilie, 20 iunie, 26 iulie) cu experții 

Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI), reprezentanți ai 

CALM-ului, iar la unele din ele cu participarea nemijlocită a primarilor. De 

asemenea, au avut loc consultări cu privire la impactul proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative asupra municipiului Chișinău, cu 

participarea reprezentanților de la Direcția generală finanțe a municipiului 

Chișinău, experții PCDLI, reprezentanți ai CALM-ului, și reprezentantul 

Parlamentului, Președintele Comisiei speciale parlamentare pentru descentralizare.     

Ca rezultat al adoptării modificărilor şi completărilor la Legea privind finanţele 

publice locale a fost posibilă realizarea acțiunilor stipulate la punctele 2.2.1-2.2.5 

din Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare. 

Acesta prevede un nou sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale începînd cu 1 ianuarie 2015. Totodată, de la 1 ianuarie 2014, cu titlu de 



23 
 

pilotare, sistemul în cauză este aplicat pentru raioanele Basarabeasca, Ocnița, 

Rîșcani și municipiul Chișinău.  

În lectura finală au fost operate modificări prin care noul sistem de formare a 

bugetelor unităților administrativ-teritoriale nu se răsfrînge asupra bugetelor din 

componența UTA Găgăuzia, relațiile dintre bugetele unităților administrativ-

teritoriale de primul nivel și de nivelul al doilea vor fi stabilite în baza deciziilor 

autorității reprezentative și deliberative a unității teritoriale autonome cu statut 

juridic special, bugetele locale și bugetul central al UTA Găgăuzia nefiind 

calificate la alocarea transferurilor cu destinație generală din Fondul de susținere 

financiară a unităților administrativ-teritoriale.   

Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent, prin 

următoarele:  

 Sistemul de transferuri cu destinație generală (de echilibrare bugetară) către 

bugetele unităților administrativ-teritoriale este bazat pe venituri, şi nu pe costuri 

medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor, estimate la nivel central;  

 Normativele de defalcare de la impozitele și taxele de stat sînt stabilite prin 

lege pe tipuri de bugete ale unităților administrativ-teritoriale; 

 Transferurile cu destinație generală vor fi alocate direct, pe bază de formulă, 

distinctă pentru UAT de nivelul întîi și pentru cele de nivelul al doilea; 

 Calculul transferurilor cu destinație generală se va face pe baza datelor din 

ultimul an pentru care există execuţie bugetară definitivă şi a datelor oficiale 

privind populația și suprafața; 

 Sistemul de învățământ preșcolar, primar, secundar-general, special și 

complementar (extrașcolar), precum și competențele delegate autorităților 

administrației publice locale prin lege, vor fi finanțate prin transferuri cu destinație 

specială. 

 Restul competențelor vor fi finanțate din contul veniturilor proprii, 

defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, și 

transferurilor cu destinație generală conform formulei. Stabilirea priorităților și 

utilizarea resurselor financiare disponibile vor aparține exclusiv autorităților 

publice locale. 

 În primii doi ani de aplicare a legii sus menționate, în scopul depășirii 

discrepanţelor (riscurilor) legate de reformarea sistemului de raporturi 
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interbugetare, se prevede crearea în bugetul de stat a unui fond de compensare, în 

proporţie de pînă la 1% din veniturile  bugetului de stat. 

Impactul general scontat al modificărilor și completărilor operate la Legea privind 

finanțele publice locale și Codul fiscal se rezumă la: 

- consolidarea, lărgirea și creșterea semnificativă a autonomiei locale în 

fundamentarea și administrarea sistemului de venituri proprii; 

- stimularea colectării veniturilor proprii de către autoritățile administrației 

publice locale; 

- asigurarea transparenței, predictibilității și stabilității; 

- îmbunătăţirea semnificativă a indicatorilor de autonomie financiară. 

În scopul familiarizării APL cu particularitățile noului sistem de formare a 

bugetelor unităților administrativ-teritoriale, Cancelaria de Stat, în parteneriat cu 

Ministerul Finanțelor, CALM, PCDLI și USAID, pe parcursul lunilor august-

decembrie ale anului 2013, au organizat seminare de instruire în 22 raioane, la care 

au participat președinți de raioane, consilieri raionali, primari și consilieri locali, 

precum și alți funcționari din cadrul autorităților administrației publice locale atît 

de niveul întîi, cît și de nivelul al doilea. Acestea au avut drept rezultat 

conștientizarea de către APL a avantajelor noului sistem de formare a bugetelor 

unităților administrativ-teritoriale, precum și consolidarea capacităților APL în 

domeniul finanțelor publice. 

Conform Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova ”Integrare 

Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare” pe anii 2013-2014, una din acțiunile 

preconizate a fi realizate este stabilirea principiului de achitare a impozitului pe 

veniturile persoanelor fizice în bugetul localității în care contribuabilul își are 

reședința. 

În perioada februarie-martie 2013 au fost organizate un șir de întruniri cu 

participarea reprezentanţilor de la Ministerul Finanţelor, Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat, Î.S. „Fiscservinform”, CALM-ului și experții PCDLI în vederea 

studierii relevanţei achitării impozitului pe venitul persoanelor fizice la reşedinţa 

contribuabilului şi nu reţinerii acestuia la sursa de plată, cum este practicat 

actualmente. Au fost examinate și discutate mai multe modele aplicate în unele 

state membre ale Uniunii Europene, mai dificil pentru Republica Moldova fiind 

asigurarea mecanismului tehnic de colectare, înregistrare și virare și distribuire în 

timp util a impozitului în cauză conform noului principiu.  
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Ținînd cont de faptul că achitarea impozitului pe venitul persoanelor fizice în 

bugetul localității, în care contribuabilul își are reședința, vor defavoriza în special 

municpiile şi oraşele reşedinţă de raion (vor înregistra pierderi în detrimentul 

satelor şi comunelor megieşe acestora), iar acest fapt pune în pericol 

implementarea noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale din considerentul necesităţii revizuirii cotelor de partajare de la 

impozitul pe venitul persoanelor fizice fixate în Legea privind finanţele publice 

locale, s-a decis amînarea implementării achitării impozitului pe venitul 

persoanelor fizice în baza reşedinţei contribuabilului. Totuși, pentru viitor, 

urmează a se lucra asupra identificării mecanismului optim de implementare  a 

noului principiu de achitare a impozitului pe venitul persoanelor fizice.       

Ținînd cont de acțiunile prevăzute la blocul (i) de acțiuni, Ministerul Finanțelor 

beneficiază de asistență tehnică (termenul de prezentare a Raportului final -  luna 

mai 2014) de  din partea Programului Comun de Dezvoltarea Locală Integrată și a 

experților slovaci (echipa MESA10 contractați de biroul PNUD Bratislava), în 

vederea oferirii suportului la îmbunătățirea veniturilor proprii ale autorităților 

publice locale și însușirea experienței slovace în acest domeniu, fiind axat pe: 

- evaluarea cuprinzătoare a sistemului actual de venituri proprii locale 

(importanței, potențialului fiscal comparativ cu colectarea curentă, analiza 

reglementărilor cu privire la definirea bazei de venituri, stabilirea cotelor, 

practicile de administrare fiscală și capacitate); 

- identificarea a 3-4 impozite/taxe noi pentru Republica Moldova pe baza 

practicilor europene, cu evaluarea potențialului lor fiscal și impactului 

social; 

- furnizarea de recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de venituri 

proprii locale, cu formularea de amendamente la cadrul legal în funcție de 

opțiunile de politici aprobate. 

În contextul descentralizării financiare, principalele modificări și completări aduse 

cadrului legal se rezumă la: A fost adoptată Legea nr.302 din 13 decembrie 2013 

pentru completarea articolului 11 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale, avînd drept scop facilitarea finanțării directe a 

unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi în ceea ce privește cheltuielile 

capitale (investițiile capitale și reparațiile capitale), evitîndu-se bugetele unităților 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea în calitate de intermediari. Respectiv, 

pentru anul 2014, s-a dispus reflectarea distinctă în bugetele unităților 

administrativ-teritoriale de primul și al doilea nivel a cheltuielilor capitale acordate 
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de la bugetul de stat, avînd la bază principiul ”banii urmează patrimoniul” de 

transferuri cu destinație specială pentru cheltuieli capitale. 

În scopul stabilirii unui mecanism transparent și eficient de pregătire, aprobare, 

implementare, monitorizare și evaluare a proiectelor de investiții capitale finanțate 

de la bugetul public național, prin Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 

2013 ”Cu privire la investițiile capitale publice”, a fost aprobat Regulamentul cu 

privire la proiectele de investiții capitale publice, care se aplică proiectelor de 

investiții capitale costul total al cărora depășește 5 milioane lei. Sub incidența 

Regulamentului în cauză nu cad proiectele de investiții capitale finanțate din 

fonduri și programe, utilizarea cărora este reglementată prin acte legislative, 

precum și cele externe care cad sub incidența acordurilor internaționale încheiate 

de Republica Moldova cu partenerii de dezvoltare. 

Pentru proiectele de investiții capitale finanțate exclusiv din bugetele locale, 

autoritățile publice locale, în baza Regulamentului menționat, stabilesc proceduri 

specifice proprii de pregătire, aprobare, implementare și monitorizare a proiectelor 

de investiții capitale. 

Urmare a completării cadrului normativ cu Regulamentul în cauză, a fost asigurat 

un mecanism funcțional de competiție de proiecte investiționale funcțional, fiind 

instituit un Grup de lucru pentru investiții capitale publice pentru a asigura 

transparență și calitate procesului decizional în domeniul investițiilor capitale 

finanțate de la bugetul public național, proces ce se înscrie în vederea realizării 

acțiuni prevăzute la pct.2.2.6. al Planului de acțiuni privind implementarea 

Strategiei naționale de descentralizare. 

A fost elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.419-

XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și 

recreditarea de stat, fiind aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587 din 12 august 

2013 și remis Parlamentului spre examinare și adoptare. Proiectul de lege a fost 

adoptat de către Parlament în prima lectură la 13 decembrie 2013. 

Unele din completările importante se referă la reglementările ce țin de datoria 

unităților administrativ-teritoriale, urmînd să aibă un impact benefic atît sub aspect 

de reglementare, cît și din punct de vedere economic și social, ridicînd sistemul de 

gestionare a finanțelor publice la un nivel calitativ nou, ceea ce în final vor 

conduce la îmbunătățirea managementului și monitoringului datoriei autorităților 

locale. 
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Modificările propuse vin să stabilească clar regulile și principiile de contractare a 

datoriei unităților administrativ-teritoriale pentru asigurarea transparenței 

procesului decizional al contractării datoriei de către autoritățile publice locale, 

precum și să amelioreze procesul de monitorizare a datoriei unităților 

administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanțelor. 

Modificările la cadrul legal privind reglementarea datoriei unităților administrativ-

teritoriale sunt conforme acțiunii 2.2.8. al Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale de descentralizare ce asigură perfecționarea 

mecanismului de angajare a împrumuturilor de către autoritățile administrației 

publice locale.  

 Ținînd cont că reglementările în materie de achiziții publice se referă atît la 

instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, cît și la cele finanțate din bugetele 

unităților administrativ-teritoriale, asigurînd, astfel, realizarea acțiunii 2.3.4. al 

Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de descentralizare, 

în vederea perfecționării și eficientizării sistemului de achiziții publice, pe 

parcursul anului 2013 a fost completat cadrul normativ după cum urmează: 

- Hotărîrea Guvernului nr.804  din  10 octombrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de dialog 

competitiv”. 

Dialogul competitiv va oferi autorităţilor contractante posibilitatea aplicării unei 

proceduri de achiziţie publică în baza căreia se vor putea atribui contracte de 

complexitate deosebită, organizată în 2 etape distincte, care va permite în prima 

fază participarea unui număr nelimitat de ofertanţi, colectîndu-se informaţiile 

necesare elaborării soluţiei potrivite pentru autoritatea contractantă în cadrul unui 

dialog propriu zis cu operatorii economici calificaţi. În funcţie de necesităţile 

concrete ale autorităţilor contractante se va desfăşura etapa finală de depunere a 

ofertelor şi evaluare a preţurilor. 

- Hotărîrea Guvernului nr.794  din  08 octombrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere”. 

Procedura negociată va oferi autorităţilor contractante posibilitatea aplicării unei 

proceduri de achiziţie publică prin care acestea vor putea derula consultări cu 

candidaţi preselectaţi/selectaţi şi vor negocia cu aceştia cele mai bune condiții 

pentru eventualul contract. Respectiva procedură va asigura o alternativă. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 766 din 26 septembrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic”. 
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Sistemul dinamic vine ca o inovaţie a sistemului de achiziţii publice, 

implementarea lui reprezentînd un proces de procurare a bunurilor de uz curent, în 

întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui 

operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie. În funcţie de 

necesităţile concrete ale autorităţilor contractante se va desfăşura etapa finală de 

depunere a ofertelor şi evaluare a preţurilor. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 04 octombrie 2013 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică”. 

Licitaţia electronică vine ca o inovaţie a sistemului de achiziţii publice, 

implementarea lui permiţînd autorităţilor contractante să pună la dispoziţia 

ofertanţilor posibilitatea de a prezenta preţuri noi, corectate în jos, şi în cazul în 

care se foloseşte oferta cea mai avantajoasă economic, să îmbunătăţească elemente 

ale ofertelor, inclusiv preţurile. Acest tip de procedură se va aplica utilizînd 

facilităţile tehnice puse la dispoziţie de sistemul e-achiziţii, prin completarea 

formularelor specifice disponibile în sistemul informatic, astfel, asigurîndu-se la 

maximum transparenţa şi publicitatea achiziţiei publice. 

De asemenea, a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind atribuirea contractelor de achiziţie publică folosind 

procedura de licitaţie limitată”, care se află la etapa de avizare. Procedura licitaţiei 

limitate va putea fi aplicată de către autorităţile contractante în cazul în care 

bunurile/serviciile/lucrările ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit au 

un caracter complex sau oferta operatorilor economici este excedentară pe piaţă. 

Instituirea unei etape de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de 

preselecţie, oferă beneficiul de selecţionare a acelor operatori economici care 

îndeplinesc cerinţe mai exigente şi simplifică procedura de achiziţie, păstrînd, 

totodată, caracterul transparent, imparţial al acesteia şi susţinînd competitivitatea. 

În acest context, menționăm și elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu 

privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice 

de servicii de consultanţă”, care se află la etapa de avizare. Documentaţia standard 

pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de consultanță va asigura crearea 

cadrului organizatoric şi elaborarea unei metodologii unice privind structura, 

conţinutul şi modul de utilizare şi de prezentare a documentaţiei ce ţine de 

achiziţiile publice și de servicii de consultanţă. Reglementările respective vor fi 

utilizate atît de către grupurile de lucru ale autorităţilor contractante, cît şi de către 

operatorii economici participanţi în cadrul procedurilor de achiziţie publică. 
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Pentru realizarea prevederilor Strategiei Naționale de Descentralizare la moment se 

află în proces de elaborare și alte proiecte pe segmentul descentralizare financiară, 

care urmează a fi finalizate în anul 2014 (Documentul privind exemple de practici 

în stabilirea scopurilor, obiectivelor şi indicatorilor de performanţă în bugetarea pe 

programe pentru APL și APC; Ghidul practic pentru APL privind metodologia de 

bugetare bazată pe programe, care odată cu demararea instruirilor formatorilor vor 

fi diseminate tuturor autorităților publice locale). 

 

III. DOMENIUL DE INTERVENȚIE  

DESCENTRALIZAREA PATRIMONIALĂ  

ŞI DEZVOLTAREA LOCALĂ  

 

Descentralizarea patrimonială: 

Acțiunile 3.1 – 3.6   

Pe parcursul anului 2013 în cadrul Ministerului Economiei, s-a desfăşurat 

activitatea grupului de lucru privind descentralizarea patrimonială. 

Obiectivele trasate de grupul de lucru au fost următoarele: identificarea unor soluții 

care ar asigura finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat de cea a 

UAT, a bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat (inclusiv ale 

întreprinderilor municipale) şi asigurarea mecanismelor de gestionare deplină şi 

eficientă a patrimoniului.  

Pentru a atinge aceste obiective, în Planul de activitate al grupului de lucru pentru 

perioada 2012-2014 au fost prevăzute următoarele activităţi: 

elaborarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat şi a UAT; 

inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului  şi a UAT; 

reglementarea regimului juridic şi delimitarea patrimoniului de stat şi al UAT, 

public şi privat;. 

elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare şi evaluare a utilizării 

eficiente a patrimoniului; 

elaborarea mecanismelor de cooperare (public-privat, public-public, public – 

public-privat) pentru gestionarea eficientă a patrimoniului. 

La moment, din totalul de activități planificate, a fost elaborate și aprobate 

procedurile standard și condițiile generale de selectare a partenerului privat în 
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cadrul realizării proiectelor de parteneriat public-privat (Hotărîrea Guvernului nr. 

476 din 04.07.2012  pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard 

şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat). 

De asemenea, au fost operate unele modificări și completări la Legea 121-XVI din 

4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, aprobate prin 

Legea nr.204 din 12.07.2013 pentru modificarea şi completarea Legii 121-XVI din 

4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. 

În rezultatul modificărilor efectuate s-a aprobat mecanismul de delimitare a 

proprietăților publice, inclusiv pe domenii și  de inventariere a proprietăților 

publice, astfel creîndu-se un mecanism clar şi predictibil pentru transferul propriu-

zis de proprietate către autorităţile publice locale de nivelul întîi şi nivelul doi. 

Aprobarea acestuia a deblocat procesul de obținere a drepturilor şi competenţelor 

depline pentru autoritățile publice locale în privința patrimoniului propriu şi 

gestionarea eficientă şi efectivă a patrimoniului public pentru asigurarea dezvoltării 

durabile a comunităţilor. 

La moment se află în proces de elaborare proiectul de lege cu privire la  

proprietatea publică, lege specială în domeniu, care va reglementa regimul juridic 

aplicabil proprietăţii publice, competenţele autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi locale în procesul delimitării bunurilor proprietate publică, avînd în 

vedere interesul public naţional şi interesele publice ale comunităţilor locale, 

interacţiunea şi corelaţia acestora.  

Totodată, se lucrează asupra elaborării instrucțiunilor privind inventarierea şi 

evidenţa proprietăţii publice a statului  şi a UAT. 

Dar, este de menționat că pînă la moment s-a tergiversat ritmul de realizare a 

sarcinilor stabilite în SND în domeniul descentralizare patrimonială și se impun 

intervenții urgente și prompte pentru a onora angajamentele stabilite.  

Dezvoltarea locală:  

Acțiunile 4.1 – 4.4   

Conceptul de  „cooperare inter-comunitară” (CIC) a fost introdus şi pilotat pentru 

prima dată în Moldova, drept soluţie împotriva fragmentării teritorial-

administrative excesive.  

Pentru dezvoltarea politicilor şi actualizarea cadrului legal şi regulatoriu cu privire 

la prestarea serviciilor publice prin intermediul cooperării intercomunitare și 

facilitarea cooperării intercomunitare dintre unităţile administrativ-teritoriale, 
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Cancelaria de Stat a promovat pe parcursul anului 2013 mai multe inițiative și a 

încurajat partenerii de dezvoltare internaționali (Ambasada Suediei, PNUD, UN 

WOMEN, USAID, GIZ) să stimuleze activități de cooperare a APL. 

Conform prevederilor Startegiei Naționale de Descentralizare de a promova 

cooperarea intercomunală (CIM) drept  instrument important în sprijinirea 

procesului de descentralizare, Cancelaria de Stat, cu asistența PCDLI a contribuit 

în mod semnificativ la dezvoltarea cadrului legislativ şi de reglementare cu privire 

la CIM, prin consolidarea capacităţilor locale necesare, pregătirea terenului pentru 

pilotarea unei game largi de servicii publice bazate pe CIM și elaborarea 

modificările legislative corespunzătoare.  

În acest sens, Cancelaria de Stat, cu asistența din cadrul PCDLI a promovat 

modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 387  din  06.06.1994 cu 

privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, pentru a 

permite ca agentul economic organizat sub forma întreprinderii municipale să 

poată fi fondat în comun de mai multe APL din diverse unități administrativ-

teritoriale. Or, în prezent regulamentul nu permite ca întreprinderea municipală să 

aibă mai mulți fondatori. Argumentul precum că în prezent întreprinderile 

municipale se pot asocia în uniuni, pot fi fondatori de societăți comerciale etc. nu 

reprezintă o soluţie şi o  alternativă optimală, deoarece pe lîngă argumentele 

enunţate mai sus, aceasta presupune înregistrarea în fiecare localitate a cîte o 

întreprindere, respectiv, ducînd la dublarea, triplarea (în dependență de numărul de 

localități care cooperează) a cheltuielilor operaționale.   

O asemenea soluţie este preferabilă altor scenarii deoarece, forma organizatorico-

juridică de întreprindere municipală este o formă deja cunoscută de către APL, care 

este simplă în administrare şi care nu presupune costuri administrative mari la 

înregistrare și operare. Pe parcursul anului 2013 proiectul propus a fost avizat, 

consultat, cu toate părțile interesate și la moment este definitivat pentru aprobare. 

Capacităţile practice ale reprezentanţilor APL-urilor au fost consolidate prin  

transferul de cunoştinţe în cadrul unei vizite de studiu în Republica Cehă în 

domeniul cooperării inter-municipale (octombrie 2013 - vizită de studiu la  

asociaţii de CIM în Republica Cehă pentru 16 primari şi oficiali guvernamentali). 

De asemenea, în vederea susţinerii procesului de pilotare a CIM în Republica 

Moldova, 10 proiecte pilot/demonstrative de cooperare inter-municipală (CIM) au 

fost elaborate şi pregătite pentru implementare. Peste 40 de autorităţi publice locale 

[>100,000 de locuitori], grupate în 10 clustere teritoriale beneficiază de sprijin în 

vederea identificării şi definirii unor mecanisme pentru prestarea în comun a 



32 
 

serviciilor: operatori de servicii locale prestate in comun, întreprinderi de 

management integrat a deşeurilor, renovarea și întreținerea infrastructurii rutiere, 

unităţi colective de urgenţă. În acest sens, trei entităţi de consultanţă contractate au 

oferit pachete de asistenţă comprehensivă unui număr de 10 clustere-ţintă ale APL-

urilor: sesiuni de formare, evaluări ale oportunităţilor, studii de fezabilitate, 

acorduri de cooperare inter-municipală, planuri de gestionare. La finele anului 

2013-începutul 2014, pentru 10 clustere-ţintă din cadrul APL-urilor se concretizeză 

alocarea resurselor pentru cereri de finanţare a proiectelor de cooperare inter-

municipală (CIM). 

Totodată, un proiect pilot demonstrativ privind prestarea în comun a serviciilor de 

gestionare a deşeurilor a fost implementat în  Teleneşti (oraşul Teleneşti şi 7 

comunităţi din vecinătate), asigurând accesul a peste 25.000 de cetăţeni la servicii 

de colectare a gunoiului. 

În vederea stimularea cooperării intercomunitare prin aplicarea unor elemente de 

stimulare şi motivare a asemenea iniţiative (prioritate la acordarea finanţării etc.), 

menționăm că proiectul pilot CIC privind gestionarea deşeurilor din raionul 

Teleneşti a devenit model pentru „extinderea serviciilor publice existente în 

comunităţile vecine”. La fel, considerăm model de serviciu urban transparent de 

informare şi reglementare, proiectul pilotat în Chişinău, privind furnizarea 

instantanee, online şi gratuită a informaţiei despre planificarea urbană şi 

managementul funciar pentru cetăţeni şi companii. 

Cancelaria de Stat a implementat pe parcursul anului 2013 mai multe activități 

privind consolidarea capacităților  APL-lor şi a comunităţilor pentru a presta mai 

bine servicii pentru cetățeni şi a crea de APL model, în conformitate cu prevederile 

Strategiei Naţionale de Descentralizare. 

Astfel, constatăm că la capitolul dezvoltare locală, consolidarea capacităților APL, 

pe parcursul anului 2013 s-au depus eforturi considerabile prin intermediul 

partenerilor de dezvoltare, care susțin Reforma de Descentralizare, în special în 

cadrul proectelor PCDLI (finanțat Ambasada Suediei, PNUD Molodva, UN 

WOMEN)  și LGSP (USAID). 

Cancelaria de Stat în colaborare cu PCDLI:  Pentru 30 de autorităţi locale din 

comunităţile vizate de PCDLI a fost disponibil un ansamblu de intervenţii 

comprehensive de asistenţă, concentrate asupra îmbunătăţirii capacităţii 

operaţionale, funcţionale şi a capacităţii administrative generale ale autorităţilor 

publice  locale.  
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În urma unui proces detaliat de evaluare a capacităţilor, cele 30 de autorităţi locale 

din comunităţile vizate de PCDLI au fost susţinute să identifice principalele puncte 

forte şi slabe în activitatea lor,  să definească şi șă prioritizeze necesităţile lor de 

dezvoltare instituţionale. Toate autorităţile locale au primit granturi pentru 

implementarea proiectelor de dezvoltare instituţională, menite să consolideze 

capacitatea administrativă a acestora. Aceste proiecte reflectă priorităţile planurilor 

de dezvoltare instituţională a autorităţilor publice locale, precum şi elemente ale 

abordării bazate pe drepturile omului şi receptivităţii la dimensiunea de gen. 

Datorită unei game largi de intervenţii, autorităţile locale din comunităţile vizate de 

PCDLI se află într-un proces de creştere a gradului de transparenţă şi deschidere 

faţă de cetăţeni (prin îmbunătăţirea reglementărilor interne cu privire la 

transparenţa procesului de luare a deciziilor şi constituirea unor comisii de 

informare; prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea practicii de organizare a 

consultărilor publice cu locuitorii comunităţii şi crearea unor comitete consultative 

publice; prin crearea unor echipe mobile de informare şi prin înregistrarea 

şedinţelor consiliului local, etc.). În acelaşi timp, aceste APL îmbunătăţesc anumite 

servicii administrative (prin deschiderea unor birouri de relaţii cu publicul, ghişee 

unice şi birouri de primire; deschiderea sau consolidarea reprezentanţelor în satele 

componente ale comunelor; modernizarea serviciului de arhivă al primăriei; 

prestarea serviciilor de fotocopiere a documentelor în beneficiul grupurilor 

vulnerabile, etc.); şi optimizează condiţiile de muncă a personalului acestora 

(actualizând software-ul calculatoarelor şi echipamentul TI, efectuând reparaţii şi 

renovări minore, acolo unde este necesar). 

Cunoştinţele şi abilităţile tehnice ale primarilor şi personalului autorităţilor publice 

locale din toate cele 30 de comunităţi vizate de PCDLI au fost îmbunătăţite în 

cursul unei serii de instruiri specializate în următoarele domenii: achiziţiile publice, 

gestionarea finanţelor publice, colectarea impozitelor şi managementul resurselor 

umane. Acestea sunt programe cuprinzătoare de instruire formate din 2 - 4 module. 

Circa 160 de persoane au beneficiat de primele  module ale acestor sesiuni de 

instruire , restul sesiunilor fiind planificate pentru anul 2014. Sesiunile de instruire 

au fost combinate cu servicii de asistenţă la locul de muncă, oferite în mod 

individual şi adaptate la necesităţile specifice ale fiecărei autorităţi publice locale, 

întru îmbunătăţirea operaţiunilor, reglementărilor şi procedurilor interne ale 

acestora. 

De asemenea, în anul 2013, Cancelaria de Stat prin intermediul PCDLI a facilitat 

accesul primarilor la inovaţiile internaţionale şi locale, precum şi la bunele practici 

de guvernare locală. Un grup de 21 de primari din Republica Moldova (inclusiv 16 

femei primar) a fost familiarizat cu o serie de abordări inovatoare şi a făcut schimb 
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de cunoştinţe cu omologii lor din ţările din Europa de Sud-Est, în cadrul forumului 

municipal regional NEXPO, organizat în Croaţia, care este cel mai mare eveniment 

de acest gen din Europa de Sud-Est, organizat de către Reţeaua Asociaţiilor 

Autorităţilor Locale din Europa de Sud-Est. 

Cancelaria de Stat în colaborare cu USAID (LGSP): Scopul activităților 

desfășurate a constat în consolidarea capacităților autorităților publice locale pentru 

a contribui la buna guvernare la nivel local, prestarea de servicii în mod eficient și 

eficace și pentru stimularea dezvoltării locale.  

Activitățile s-au axat pe trei componente de bază: 

• Îmbunătățirea prestării serviciilor publice locale, inclusiv în ceea ce privește 

planificarea și managementul serviciilor, atît din punct de vedere cantitativ, cît și 

calitativ. Proiectul oferă asistență orașelor în domeniul planificării strategice care 

privește îmbunătățire infrastructurii și extinderea ariei de acoperire a prestării 

serviciilor.  

• Sporirea veniturilor locale și îmbunătățirea managementului financiar.  

• Asistență în domeniul dezvoltării și implementării planurilor locale de eficiență 

energetică și susținerea proiectelor de eficiență energetică din orașe.  

Cu suportul LGSP au fost instruiți circa 400 de aleși și funcționari locali prin 

modulul de pregătire Excelență în Managementul Local. Modulul de instruire a 

consolidat capacitățile participanților în domeniile prestării serviciilor, 

managementului financiar, creșterii veniturilor, managementului bugetar și 

managementului activelor, planificării urbane și eficienței energetice. Au fost 

desfășurate 21 de sesiuni de instruire.  

La solicitarea Cancelariei de Stat și a Ministerului Finanțelor, au fost desfășurate 4 

sesiuni adiționale de instruire în domeniul noului sistem al finanțelor publice locale 

și a pregătirii bugetare pentru anul 2014. Aceste instruiri au cuprins circa 200 de 

aleși și funcționari locali de aproximativ 100 de localități. Astfel, capacitățile 

manageriale și de personal ale autorităților locale au fost consolidate în vederea 

implementării reformei finanțelor publice locale.  

De asemenea, cu suportul LGSP se acordă asistență în domeniul planificării 

strategice pentru 32 de orașe-reședință de raion.  

În acest context, a fost elaborat Indexul Performanței Municipale (IPM) și a fost 

implementat deja în cadrul a 10 orașe. De asemenea, procesul de aplicare a IPM 

este la etapa de inițiere în restul orașelor vizate de proiect. Rezultatele acestei 
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cercetări vor fi folosite de către orașe în scopul elaborării strategiilor de dezvoltare 

și a planurilor anuale de muncă, pentru a îmbunătăți calitatea guvernării locale și a 

prestării serviciilor.  

Procesul planificării strategice a fost inițiat în 11 orașe-reședință de raion. Planul 

strategic a fost finalizat și prezentat pentru aprobare în orașul Căușeni. Pentru încă 

10 orașe planurile strategice au fost finalizate în perioada noiembrie-decembrie 

2013.  

Pe parcursul anului 2013 a fost elaborat și prezentat actorilor interesați de la nivel 

central și local conceptul privind Centrul de Informare și Prestare Servicii (CIPS) 

după modelul ghișeului unic. CIPS este un instrument destinat îmbunătățirii 

prestării serviciilor administrative la nivel local, îmbunătățirii comunicării cu 

publicul și creării unei interfețe performante dintre autoritatea publică locală și 

cetățeni. Pentru anul 2014 este preconizată implementarea CIPS în mai multe orașe 

din Moldova. 

De asemenea, în susținerea dezvoltării locale, grație asistenței LGSP și Agenției 

pentru Eficiență Energetică a fost elaborat Ghidul Eficienței Energetice pentru 

autoritățile locale.  

În contextul politicii de descentralizare, Cancelaria de Stat a solicitat partenerilor, 

în particular  LGSP, să implementeze activități pentru îmbunătățirea 

managementul activelor la nivel local. Datorită acestor inițiative, la nivel local au 

fost înregistrate economii și venituri suplimentare, documentate în cadrul 

proiectului.  

Pentru a asigura o transparență sporită în procesul decizional la nivel local și a 

îmbunătăți comunicarea tuturor părților interesate, cu suportul echipei LGSP a fost 

elaborat Ghidul de comunicare pentru APL. Pe parcurs, de asemenea, a fost 

acordat suport pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor primăriilor privind 

comunicarea.   

IV. DOMENIUL DE INTERVENȚIE  

CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ A APL 

 

Capacitate administrativă APL: 

Activități 5.1-5.3: 

În contextul priorității de descentralizare, o problemă foarte actuală și suficient de 

acută rămîne a fi capacitatea administrativă, instituțională a autorităților  

administrației publice locale de a gestiona treburile publice la nivel local, inclusiv 
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și capacitatea de a prelua noi competențe  în cadrul Reformei de Descentralizare și 

a  onora atribuțiile care revin APL conform legislației. 

Ca urmare a deciziei luate de Comisia Paritară, metodologia de evaluare a 

capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale a fost testată 

în anul 2013 pentru 50 APL-uri selectate de nivelul 1 şi 2.  Conform rezultatelor 

evaluării, se estimează că 84% dintre APL-urile rurale, 22% din oraşele mici şi 

25% din raioane, nu dispun de suficiente capacităţi administrative pentru a presta 

servicii publice locale.  

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. 

Cadrul naţional al politicilor în domeniul APL, legal, organizatoric şi funcţional 

conex nu sunt îndeajuns de clare şi nu reglementează criteriile şi mecanismul de 

evaluare a capacităţii administrative a autorităților APL. 

Capacitatea autorităților  APL de a face faţă provocărilor dezvoltării şi îndeplinirii 

responsabilităţilor curente este slabă, subdezvoltată (transparenţă redusă, deficit în 

sfera deciziilor, politizare excesivă în toate domeniile de competenţă, calitate 

nesatisfăcătoare a serviciilor etc.). Rezultatele studiilor efectuate atestă că 

autoritățile publice locale de nivel întîi nu au capacități administrative 

corespunzătoare. 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. 

Metodologia elaborată ţine cont de principiile auto-guvernării locale şi 

descentralizării prevăzute în Carta europeană a auto-guvernării locale şi a 

dispoziţiilor legislaţiei naţionale în domeniu. Instrumentul dat de evaluare este 

propus pentru aplicare în procesul de modernizare și eficientizare a activității APL, 

deoarece permite: 

a) Verificarea corespondenţei 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 termenii stabiliţi de 

lege, inclusiv respectă principiile drepturilor omului şi egalităţii de gen;  
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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 ale APL. 

Capacitate instituțională: 

Activități 6.1-6.3: 

6.1. În anul 2013, la cursurile de dezvoltare profesională realizate de Academia de 

Administrare Publică în cadrul comenzii de stat (HG nr.970/2012) au participat 

539 funcționari din autoritățile administrației publice locale. Tematica cursurilor a 

vizat următoarele domenii: integrarea profesională în funcția publică; dezvoltarea 

abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu; managementul performanței; 

buget și management financiar; protocolul, ceremonialul și eticheta în 

administrația publică. 

6.2. Autoritățile administrației publice locale dispun de autonomie în elaborarea și 

aprobarea structurii organizaționale, care se realizează prin aprobarea deciziilor de 

rigoare de către consiliile locale respective. Conducătorii autorităților 

administrației publice locale dispun de autonomie în administrarea funcțiilor 

publice și a funcționarilor publici (art.12 din Legea 158/2008), sunt responsabili de 

implementarea tuturor procedurilor de personal, conform prevederilor cadrului 

normativ. 

Un instrument util pentru gestionarea resurselor umane este Sistemul informaţional 

automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, care urmează 

să fie implementat și în autoritățile publice locale. În scopul facilitării acestui 

proces, Guvernul a transmis, cu titlu gratuit, în proprietatea unităților 

administrativ-teritoriale cîte un set de echipament performant și a instruit 33 de 

utilizatori ai sistemului menționat. 

6.3. Reglementarea procedurilor de personal se regasesc în HG nr.201/2009 

„Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”. Calitatea implementării 

tuturor procedurilor ține de competența conducătorilor autorităților administrației 

publice locale. 
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Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 la 

HG 201/2009) prevede că concursul se organizează şi se desfăşoară în baza 

următoarelor principii:  

competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante şi/sau 

temporar vacante, asigurarea posibilităţii de participare liberă la concurs pentru ca 

orice cetăţean să-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice; 

competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza 

unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;  

egalitate a accesului la funcţia publică – asigurarea accesului la funcţia publică a 

oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe 

motive de sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică etc.;  

transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 

desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate. 

În scopul îmbunătățirii transparenței și facilitării accesului cetățenilor la funcții 

publice, a fost creat Portalul guvernamental al funcțiilor publice vacante (HG 

nr.1022 din 16 decembrie 2013) – www.cariere.gov.md  pe care pot plasa anunțuri 

toate autoritățile publice, inclusiv autoritățile publice locale. 33 funcționari din 

autoritățile locale au fost instruiți cum să utilizeze portalul în cauză.  

Pentru a motiva și stimula funcționarii publici performanți, cu prilejul sărbătorii 

profesionale „Ziua funcționarului public” (23 iunie) și ”Zilei Autonomiei Locale” 

(1 februarie) funcționarii publici din autoritățile publice locale sunt menționați cu 

Diplome de onoare ale Guvernului și alte distincții de Stat. 

 

V. DOMENIUL DE INTERVENȚIE DEMOCRAŢIE, ETICĂ, 

DREPTURILE OMULUI ŞI EGALITATE DE GEN 

Activități 7.1-7.2: 

 

Pornind de la situaţia reală atestată şi problemele definite în domeniul de activitate 

ale administraţiei publice locale, cît şi ale oficiilor teritoriale ale Cancelariei de 

Stat, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu, pe parcursul anului 2013 a 

fost elaborat proiectul de modificare a unor acte legislative, care să contribuie la 

îmbunătățirea sistemului instituţional şi juridic existent.  

 

http://www.cariere.gov.md/
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Proiectul elaborat sporește transparenţa decizională şi oferă instrumente eficace de 

responsabilizare a autorităţilor administraţiei publice locale în faţa populaţiei, 

facilitează participarea populaţiei la procesul decizional, eficientizează lupta 

împotriva corupţiei, garantează echitătea şi combaterea discriminării. Totodată, 

proiectul vizează clarificarea regimului controlului administrativ de legalitate, de 

coordonare a serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu respectarea strictă a 

autonomiei locale. 

 

Proiectul respectiv, elaborat de către Cancelaria de Stat pe parcursul anului 2013, a 

fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.26 din 20 ianuarie 2014 ”Pentru 

aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative” și la moment se află în procedură legislativă. 

 

Deoarece un rol important în realizarea angajamentelor în domeniul 

descentralizării și asigurării autonomiei locale revine oficiilor teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, a fost necesar o revedere a regimului de activitate a instituției 

date. Extinderea autonomiei locale și transmiterea mai multor competențe la nivel 

local trebuie să fie efectuată cu respectarea strictă a prevederilor legale și în 

condiții de sporire maximă a responsabilității autorităților publice locale. 

 

Astfel, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat ca structuri reprezentative ale 

Guvernului pe plan local, au sarcina de a monitoriza modul în care se 

implementează, în teritoriu, politicile, programele şi strategiile aprobate de Guvern.       

 

În virtutea atribuţiilor legale cu care sînt investite, acestea asigură monitorizarea 

impactului, în teritoriu, la implementarea politicilor de descentralizare 

administrativă, modul în care serviciile publice desconcentrate îşi desfăşoară 

activitatea (art.7 alin.(3) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă).  

 

Totodată, a fost sesizată imperfecţiunea cadrului legal existent, care nu oferea 

pîrghii eficiente oficiilor teritoriale de a acţiona în teritoriu, în special, în raport cu 

serviciile desconcentrate. Respectiv, prin modificarea şi completarea Legii nr.435-

XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, se propune 

perfecţionarea mecanismului de coordonare, de către reprezentantul Guvernului în 

teritoriu, a activităţii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor şi altor 

autorităţi administrative centrale în teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale.  
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Exercitarea controlului administrativ de legalitate, reprezintă o altă atribuţie 

importantă a instituţiei oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, care desfăşoară 

în mod continuu activitatea de prevenire şi creştere a calităţii actului administrativ, 

care trebuie să respecte tehnicile juridice, condiţiile de formă şi fond, stabilite prin 

acte normative superioare şi să asigure claritate, concizie şi eficienţă, întrucît, 

acestea fac parte din categoria formelor concrete de realizare a administraţiei 

publice, producătoare de efecte juridice. În aceiaşi odine de idei, o mare atenţie 

este acordată, inclusiv sprijinului informaţional şi suportului juridic oferit 

autorităţilor administraţiei publice locale (consultaţii permanente şi seminare de 

instruire) de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.   

 

Ca şi în cazul coordonării activităţii serviciilor publice desconcentrate, au fost 

sesizate mai multe obstacole ce nu permit exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor 

de control de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.  Constatăm, că la 

momentul actual, oficiile teritoriale reprezintă o instituţie fără pîrghii reale pentru a 

putea asigura respectarea legislaţiei, acţiunile acestora fiind lipsite, în marea 

majoritate a cazurilor, de finalitate. Or, procesul de descentralizare presupune şi o 

perfecţionare a mecanismelor de exercitare a controlului administrativ din partea 

Statului în scopul asigurării drepturilor cetăţenilor săi la nivel local, asigurării 

prestării unor servicii calitative şi accesibile acestora de către autorităţile 

administraţiei publice locale (în special chestiunea este valabilă în cazul 

competenţelor delegate).  

 

Pentru redresarea situaţiei, eliminării lacunelor din cadrul legal şi eficientizării 

activităţii oficiilor teritoriale în domeniul asigurării respectării legislaţiei, precum 

şi în urma unui studiu de drept comparat asupra legislaţiei altor state cu instituţii 

similare, proiectul a propus modificarea şi completarea unor acte legislative în 

scopul îmbunătăţirii calităţii controlului de legalitate şi posibilităţii combaterii şi 

prevenirii fenomenului de gestionare frauduloasă a patrimoniului public al 

unităţilor administrativ-teritoriale.  

 

O problemă stringentă care se impunea a fi soluţionată se referă la insuficiența 

informării cetăţenilor despre activitatea consiliului local sau a primăriei, fie din 

cauza lipsei mijloacelor tehnice, fie din dezinteres, iar consiliul local este puţin 

implicat în problemele comunităţii. Participarea societăţii civile (prin ONG-uri) la 

monitorizarea şi influenţarea procesului decizional local este în practică limitată, 

fiind influenţată de comportamentul inadecvat al unor aleşi locali, chiar dacă la 

nivel legislativ există mecanisme de asigurare a transparenţei în luarea deciziilor, 
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precum procedurile de consultare publică, principiul liberului acces la şedinţele 

consiliilor locale etc.  

 

Astfel, în scopul soluţionării problemei şi responsabilizării aleşilor locali în faţa 

cetăţenilor, oferirea posibilităţii evaluării de către cetăţeni a activităţii acestora s-a 

propus prezentarea anuală de către aleşii locali a rapoartelor de activitate.  

 

La fel, în scopul responsabilizării aleşilor locali şi implicării mai active a acestora 

în problemele stringente a comunităţii s-a propus modificarea termenului de 

convocare a consiliilor locale şi raionale în şedinţe ordinare de la o dată în 3 luni la 

o dată în 2 luni. 

 

Rezultatul final al promovării proiectului dat constă în beneficiul cetăţenilor şi 

prevenirea cazurilor de încălcare a drepturilor acestora prin emiterea unor acte 

administrative ilegale, precum şi prevenirea gestionării frauduloase a patrimoniului 

public. 

 

Activitățile 7.3-7.4: 

 

Conform angajamentelor în cadrul Reformei de Descentralizare, procesul de 

elaborare a strategiilor sectoriale de descentralizare este bazat pe integrarea 

dimensiunii de gen și a drepturilor omului. Abordarea respectivă a fost posibil de 

dezvoltat datorită implicării plenare și asistenței echipei de specialiști din cadrul 

PCDLI. În vederea sprijinirii acestui proces a fost realizat un ghid de elaborare a 

strategiilor sectoriale de descentralizare și prezentat în cadrul unui atelier de lucru 

cu participarea reprezentanţilor din cadrul tuturor grupurilor de lucru sectoriale.  

 

De asemenea, Cancelaria de Stat cu asistența PCDLI a organizat un atelier de lucru 

cu privire la integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare a politicilor 

publice, axat pe strategiile de descentralizare din sector, cu participarea a peste 50 

de reprezentanţi din 20 autorităţi publice centrale. Tuturor reprezentanților APC le-

a fost  furnizată o notă consultativă privind integrarea dimensiunii de gen în 

procesul de elaborare a politicilor publice, cu accent pe strategiile sectoriale de 

descentralizare.      

 

Activitățile pe dimensiunea de gen și a drepturilor omului au fost promovate, 

abordând în mod holistic probleme complexe la diferite niveluri (politici, 

administraţie locală şi nivel comunitar).  
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Cancelaria de Stat și echipa PCDLI a adoptat o abordare în etape pentru a construi 

o bază de cunoştinţe înainte de proiectarea şi operaţionalizarea strategiilor. Iniţial 

s-a investit timp şi resurse în colectarea de date critice privind drepturile omului, 

egalitatea de gen şi vulnerabilitatea în contextul reformei, care ulterior au fost 

folosite în documente de politici, comunicare şi promovare.   

 

Mai mult, studiul de percepţie a femeilor şi bărbaţilor din grupurile vulnerabile 

privind accesul la serviciile locale şi procesul decizional  a contribuit la 

aprofundarea înţelegerii principalelor probleme privind egalităţii de gen şi a 

drepturilor universale ale omului în contextul Reformei de Descentralizare.  

 

Pe parcursul etapei de implementare au fost elaborate şi discutate pe larg cu 

organizaţiile societăţii civile şi autorităţile de stat de toate nivelurile mai multe 

inițiative,  un set de note de politici, metodologii şi instrumente pentru reforma de 

descentralizare sensibilă la dimensiunea de gen şi bazată pe drepturile omului, 

planificarea locală şi mobilizarea comunităţii. Această bază metodologică şi de 

date relevantă a asigurat o aplicare eficientă şi consecventă a ABDO şi egalităţii de 

gen în consilierea politică și în activităţile de dezvoltare a capacităţilor. 

 

A fost pus în aplicare și conceptul vulnerabilităţii, care a indus noi idei cu privire la 

aplicarea abordării bazate pe drepturile omului şi a egalităţi de gen, inclusiv în 

procesele de dezvoltare locală. Abordarea a oferit instrumente speciale pentru a 

ajuta comunităţile să înţeleagă modul în care vulnerabilitatea diferitelor categorii 

social-economice de populaţie pot influenţa gradul în care femeile şi bărbaţii din 

grupurile vulnerabile au fost marginalizaţi.  

 

Cancelaria de Stat şi partenerii de dezvoltare au analizat profund situații concrete 

de caz în dezvoltarea comunităților. S-a constatat, că lipsa unei societăţi civile 

dezvoltate în zonele rurale ale Moldovei, capabile de a participa în mod 

semnificativ la dezvoltarea locală, precum și capacitatea, responsabilitatea scăzută 

a autorităţilor poate fi un impediment a Reformei de Descentralizare pentru a 

atinge obiectivul  de a construi o administraţie publică locală democratică şi 

autonomă. 

 

Pe parcursul perioadei supuse raportării, Cancelaria de Stat și colegii din cadrul 

PCDLI s-au concentrat asupra alinierii principiilor şi acţiunilor sale cu 

angajamentele internaţionale şi naţionale privind drepturile omului şi egalitatea de 

gen ale Republicii Moldova. 
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Astfel, iniţiativele  privind integrarea dimensiunii de gen şi abilitarea femeilor au 

fost direcţionate în mod efectiv asupra modificărilor într-o serie de domenii 

problematice identificate de către Comitetul CEDAW în observaţiile finale (2006), 

în special:  

- Introducerea unor strategii de integrare a dimensiunii de gen în instituţiile 

publice, politici şi programe, susţinute de instruiri (a fost  integrat egalitatea de gen 

şi problemele legate de drepturile femeii în strategia de descentralizare, strategiile 

sectoriale de descentralizare, strategiile locale de dezvoltare socio-economică); 

- Campanii de advocacy pentru a spori nivelul de conştientizare a femeilor privind 

drepturile lor (a fost lansată campania la scară naţională „Cine rămâne în afara 

dezvoltării locale?”, evidenţiind condiţiile femeilor care se confruntă cu multiple 

forme de discriminare); 

- Măsuri menite să asigure că programele de reducere a sărăciei sunt sensibile la 

dimensiunea de gen şi direcţionate către anumite grupuri de femei, de exemplu, 

rome, femeile cu dizabilităţi, femei în etate (echipa Cancelariei de Stat cu asistența 

PCDLI a asigurat ca strategiile sectoriale de descentralizare şi strategiile locale de 

dezvoltare socio-economică abordează inegalităţile de gen, precum şi femeile care 

se confruntă cu multiple forme de discriminare); 

- Măsuri menite să crească numărul de femei în funcţii de decizie, în special la 

nivel local (a fost oferit sprijin femeilor primari şi consilieri să creeze Reţeaua 

Femeilor primari şi consilieri din cadrul Congresului Autorităţilor Locale din 

Moldova (CALM), pledând pentru creşterea liderismului femeilor la nivel local). 

 

Aplicarea ABDO în implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare a vizat 

incluziunea recomandărilor Comitetului pentru Eliminarea tuturor Formelor de 

Discriminare Rasială (CERD) şi Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale 

şi Culturale (CESCR), (ambele în 2011) şi recomandările EPU (2011):  

- Măsuri care să asigure colectarea de date dezagregate (pe sex, vârstă, etnie, 

religie, dizabilitate) şi utilizarea acestora în profilurile comunităţilor, care să 

conducă la măsuri specifice de reducere a vulnerabilităţii şi de îmbunătăţire 

a incluziunii sociale prin intermediul strategiilor de dezvoltare locală. 

- Consolidarea capacităţilor APL şi APC, precum şi ale grupurilor comunitare 

locale, pentru a spori accesul la informaţii şi participare în procesele locale 

de luare a deciziilor, cu accent pe grupurile vulnerabile. 

- Măsuri specifice de creştere a accesului la educaţie a copiilor de etnie romă, 

de îmbunătăţire a accesului persoanelor cu dizabilităţi, precum şi de 

acomodare a incluziunii sociale pentru grupurile religioase.   
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Rezultatele cheie obţinute: La modul practic s-a demonstrat că rezultate mai bune 

pot fi obţinute prin incorporarea egalităţii de gen şi ABDO la toate nivelurile şi 

toate activităţile Strategiei de Descentralizare; s-a consolidat încrederea 

autorităţilor naţionale şi locale că descentralizarea este un proces fezabil, în pofida 

complexităţii sale.  

 

Reperele cheie asigurate: 

- Metodologii relevante, consultări largi şi procese participative incluzive cu 

femei şi bărbaţi din grupurile vulnerabile au dus la încorporarea principiilor 

ABDO şi egalităţii de gen în strategia de descentralizare, care a devenit 

primul document politic naţional în Republica Moldova bazat pe principiile 

ABDO şi egalităţii de gen şi care a inclus rezultate privind drepturile omului 

şi egalitatea de gen;  

- Pentru monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei Naționale de 

Descentralizare s/a elaborat un cadru de monitorizare şi evaluare 

cuprinzător, utilizând indicatori care definesc cele şapte domenii ale 

Strategiei cu indicatori cheie defalcaţi pe sex şi vulnerabilitate (inclusiv zona 

rezidenţială, venit, vârstă, origine etnică, afiliere religioasă, dizabilitate), 

crescând în mod potenţial responsabilitatea guvernului pentru rezultate egale 

ale reformei pentru femeile şi bărbaţii din grupurile vulnerabile; 

- Analiză locală participativă la nivel înalt (elaborarea profilurilor 

comunităţilor), care a identificat problemele esenţiale privind drepturile 

omului şi inegalităţile în materie de gen, consolidată prin dezvoltare 

intensivă a capacităţilor, care a permis APL din 10 oraşe şi 60 comune să 

îmbunătăţească cadrele de responsabilitate şi să aplice ABDO şi 

dimensiunea de gen în planificarea dezvoltării locale (70 strategii locale de 

dezvoltare socio-economică care includ în mod direct analiza drepturilor 

omului şi egalităţii de gen, obiective şi acţiuni); 

- Strategii locale de dezvoltare socio-economică elaborate în comunităţile cu 

populaţie de romi au incluziunea socială a romilor ca obiectiv strategic. 

Biroul Relaţii Interetnice a recomandat strategiile locale de dezvoltare socio-

economică elaborate cu asistenţa PCDLI ca fiind o bună practică pentru a fi 

replicată de către alte APL cu comunităţi populate de romi. 

- Metodologia de mobilizare a comunităţii în scopul abilitării a fost elaborată, 

testată şi s-a dovedit a fi eficientă, permiţând femeilor şi bărbaţilor care 

reprezintă grupurile cele mai vulnerabile din 70 comunităţi să pledeze cu 

succes pentru nevoile lor şi să colaboreze efectiv cu APL în planificarea 

dezvoltării locale; 
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- Suportul strategic oferit femeilor primari şi consilieri în vederea consolidării 

capacităţii prin intermediul CALM a dus la crearea Reţelei Femeilor CALM 

cu 113 membri, făcând vocea femeilor lideri la nivel local mai puternică. Cu 

asistența partenerilor de dezvoltare a Cancelariei de Stat, Reţeaua Femeilor 

CALM a fost încurajată să împărtăşească, la nivel regional, experienţa 

pozitivă acumulată în acest domeniu şi să elaboreze prima versiune a noii 

Strategii a Reţelei Femeilor CALM.   

Cancelaria de Stat cu ajutorul echipei PCDLI a încercat să integreze o abordare 

cuprinzătoare a egalităţii de gen şi ABDO într-o structură complexă a activităților 

în cadrul Reformei de Descentralizare, care cuprinde trei domenii corelate – 

politici, guvernare locală şi abilitare a comunităţilor. Cancelaria de Stat s-a 

confruntat cu provocări considerabile pentru a găsi mijloace practice de aplicare a 

conceptelor teoretice într-un mod care ar duce la schimbări măsurabile în viaţa 

oamenilor. În pofida complexităţii şi provocărilor, considerăm că există un progres 

notabil şi s-a reuşit totuşi să se integreze dimensiunea de gen şi drepturile omului 

în diverse activităţi din cadrul Startegiei Naționale de Descentralizare, aducând, 

astfel, o contribuţie valoroasă proceselor de schimbare. Eforturile pentru integrarea 

efectivă a dimensiunii de gen şi ABDO au fost considerabile, având în vedere 

complexitatea Reformei de Descentralizare, amploarea geografică şi lipsa 

metodologiilor pre-existente. 

 

MONITORIZARE, COMUNICARE ȘI INFORMARE 

 

Pentru a asigura un proces calitativ de monitorizare a activităților în cadrul 

reformei de Descentralizare, pe parcursul anului 2013 Cancelaria de Stat cu 

suportul acordat de PCDLI, a elaborat proiectul metodologiei de monitorizare şi 

evaluare pentru implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare. 

Metodologia de monitorizare şi evaluare include cadrul conceptual, metode şi 

instrumente de monitorizare şi evaluare, precum şi sistemul de indicatori de 

implementare pentru APC şi APL. Documentul respectiv este disponibil pe pagina 

oficială destinată Reformei de Descentralizare www.descentralizare.gov.md pentru 

toate părțile interesate. 

 

În perioada de raportare, a fost finalizată Strategia de comunicare pentru reforma 

de descentralizare, care a devenit documentul de temelie pentru coordonarea 

eforturilor de comunicare în cadrul Reformei de Descentralizare. Ca parte a 

Strategiei de comunicare și a planului de acțiuni a Strategiei pentru anul 2013, în 

lunile iunie-iulie a fost actualizată pagina web a reformei de descentralizare 

http://www.descentralizare.gov.md/
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(http://descentralizare.gov.md). Noul site conţine şi logo-ul reformei, creat în 

aceeaşi perioadă, şi a fost restructurat pentru a răspunde mai bine nevoilor apărute 

în cursul desfășurării reformei, precum şi pentru a prezenta cele mai bune practici 

de dezvoltare a administrației publice locale, ca parte a reformei menţionate. 

 

Logo-ul și sloganul reformei, în conformitate cu Strategia de comunicare, au fost 

elaborate pentru a spori vizibilitatea procesului de descentralizare, şi pentru a uni 

sub un singur simbol toate activităţile de sporire a capacității şi de dezvoltare 

instituțională la nivel local, desfășurate de diferite autorităţi centrale şi locale, dar 

şi parteneri de dezvoltare, și pentru a unifica mesajele acestei reforme, care este 

una dintre cele mai cuprinzătoare reforme realizate în Republica Moldova. 

 

Mai multe sesiuni de instruire cu tema: “Comunicarea despre descentralizare” au 

fost organizate în perioada august-noiembrie 2013 pentru a facilita unificarea 

mesajelor de descentralizare, și a spori gradul de conștientizare cu privire la 

reformă printre specialiștii în relaţii publice din cadrul autorităţilor centrale, 

administrațiilor raionale și organizațiilor donatoare. La sesiunile de formare au 

participat reprezentanţii tuturor ministerelor și agențiilor guvernamentale implicate 

în Reforma de Descentralizare, specialişti din majoritatea administraţiilor raionale 

şi municipale, reprezentanţi ai mai multor proiecte de dezvoltare locală 

implementate în Moldova de către organizațiile donatoare, cum sunt USAID, GIZ, 

UE și agențiile ONU. În urma acestor sesiuni de formare, a fost creată o Echipă de 

comunicare pentru descentralizare, care include reprezentanți ai Biroului de 

Comunicare al Cancelariei de Stat, ai organizațiilor donatoare și ai CALM (cu 

membri recurenţi din diverse ministere și administrații raionale, în funcţie de 

nevoile specifice de comunicare). Echipa se reunește regulat pentru a coordona 

acțiunile și mesajele instituţiilor participante pentru a promova această reformă. 

 

Dat fiind faptul că descentralizarea financiară a fost un subiect important pentru 

comunicare în anul 2013, aceasta  a jucat un rol important în conștientizarea 

necesității de reformare a sistemului finanțelor publice locale. Seria de seminare 

privind descentralizarea financiară, realizate de Cancelaria de Stat împreună cu 

Ministerul Finanțelor în parteneriat cu CALM, PCDLI și LGSP în 22 din cele 32 

de raioane ale Republicii Moldova, a fost reflectată în mass-media locală şi 

naţională. Acest lucru a condus la o discuție largă în presa națională cu privire la 

necesitatea unui nou sistem de finanțe locale. 

 

De asemenea, cu asistența PCDLI, facilitatorii care ajută comunităţile locale să 

implementeze activități în contextul Reformei de Descentralizare, au fost instruiți 
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să comunice, în activitatea lor, despre cadrul mai larg al reformei de 

descentralizare și să acționeze în calitate de agenți ai schimbării/reformei în 

localitățile respective. 

 

Comunicarea profesionistă cu publicul şi toate autorităţile centrale şi locale 

implicate sporeşte considerabil şansele de implementare a reformei. Sprijinul 

acordat de PCDLI în vederea elaborării identităţii vizuale a reformei de 

descentralizare şi a componentelor acesteia (inclusiv astfel de instrumente cum ar 

fi CIM) a contribuit la o mai bună coordonare şi comunicare a activităţilor 

desfăşurate pe întreg teritoriul ţării de către diferiţi actori şi diverse organizaţii sub 

acelaşi stindard. Acest fapt a contribuit la unificarea şi, prin urmare, consolidarea 

mesajului Reformei de Descentralizare, implementată la momentul actual în 

Republica Moldova, şi anume: primării  puternice, servicii de calitate,oameni 

implicaţi.  

 

Reuşita comunicării cu privire la o reformă atât de complexă, cum este Reforma de 

Descentralizare,  depinde în mare măsură de un nivel înalt de cooperare şi 

coordonare între diferitele agenţii implicate. Constituirea unei echipe de 

comunicare privind descentralizarea a facilitat în mod semnificativ eforturile de 

coordonare necesare în acest sens.  
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CONCLUZII:  

 

În baza experienței acumulate privind implementarea Strategiei Naționale de 

Descentralizare în perioada 1ianuarie – 31 decembrie 2013, pot fi trasate 

următoarele concuzii: 

- Pe parcurs s-a reușit a constitui o platformă pentru implementarea Reformei 

de Descentralizare și a fost creat cadrul de politici necesar pentru 

dezvoltarea mai departe a politicilor sectoriale pe segmentul descentralizare. 

Totodată, Reforma de descentralizare, fiind o reformă foarte complexă, 

multisectorială, impune necesitatea consolidării cadrului instituțional de 

coordonare, realizare și promovare a activităților aprobate în documentele de 

politici atît la nivel național, cît și sectorial.  

 

- Sunt necesare eforturi constante pentru consolidarea capacităţilor 

instituţionale ale ministerelor în vederea asigurării descentralizării sectoriale 

și corelării intersectoriale a tuturor inițiativelor. Ministerele, care au 

beneficiat de asistență metodologică prin intermediul PCDLI  (MF; ME; 

MPSF; MS; MM; MC; MTS, MEC), relativ au reușit să avanseze cu 

activitățile în domeniul descentralizare, în diferite situații de caz atestînt o 

atitudine mai mult sau mai puțin responsabilă. În cadrul ministerelor, 

precum MAI; MAIA; MDRC; MTID, constatăm că pentru a dezvolta 

viziunea sectorială privind descentralizare este necesar suport adițional, 

asistență metodologică pentru ca Grupurile de lucru constituite să devină 

funcționale șă să definitiveze propunerile sectoriale. 

 

 

- Pentru ca autoritățile administraţiei publice locale să conştientizeze care sunt 

schimbările şi cum trebuie  să opereze în noul cadru – au nevoie de 

cunoştinţe şi competenţe noi (planificare strategică, bugetare, managementul 

resurselor umane, generare venituri propii etc.). 

 

- Dat fiind faptul că reforma de descentralizare este una amplă şi profundă, 

este necesar ca între toate părţile interesate să fie construită o înţelegere 

comună şi unitară asupra obiectivelor şi rezultatelor, precum şi împărtăşirii 

de valori.  

 

- Consolidarea capacităţilor administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale și reducerea fragmentării teritoriale sunt precondiţii 
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fundamentale pentru implementarea cu succes a reformei de descentralizare 

şi a obiectivelor strategice. Astfel, la moment sunt necesare eforturi 

consolidate ale APC, APL şi partenerii de dezvoltare pentru a promova şi 

consolida capacitatea cooperării inter-comunitare. Cooperarea inter-

comunitară reprezintă un element esenţial în furnizarea unor servicii 

eficiente şi de înaltă calitate. Îmbunătăţirea activităţilor locale de prestare a 

serviciilor publice trebuie să fie în conformitate cu cerințele beneficiarilor şi 

să răspundă tendinţelor de dezvoltare  din SND la capitolul consolidarea 

capacităților administrative.  

 

 

- Implementarea cu succes a ABDO şi EG necesită abilităţi profesionale, 

angajament real şi sprijin din partea tuturor responsabililor, atît la nivel 

central, cît și local.  

 

- Este de importanță majoră  a dezvolta o mai bună colaborare cu structurile 

asociative ale APL, în particular cu CALM.  Actualmente, CALM este unica 

structură reprezentativă cu potențial și capacități reale de a promova 

interesele administrației publice locale. Din considerentul că Guvernul își 

dorește un partenereat durabil și constructiv cu CALM pentru 

implementarea Reformei de Descentralizare, sunt relevante acțiunile de 

consolidare a capacităților instituționale ale organizației, astfel ca opiniile, 

opțiunile înaintate din partea autorităților publice locale prin intermediul 

CALM să fie reprezentative, consensuale, să exprime decizii, abordate în 

manieră foarte transparentă de către organele colegiale de coordonare și mai 

puțin de cele executive.  

 

- Agenda actuală a Reformei de Descentralizare trebuie să conțină prioritar 

acțiuni din partea ministerelor pentru definitivarea documentelor sectoriale 

de descentralizare, și, în special, în regim de urgență, intervenții clare și 

concrete privind descentralizarea patrimonială. Transferul de competențe de 

la nivel central la nivel local poate fi înfăptuit doar în condițiile alocării de 

resurse adecvate financiare, materiale și patrimoniale. Avansarea pe 

parcursul anului 2013 cu modificările la sistemul finanțelor publice locale a 

scos în evidență restanțe la capitolul delimitarea și gestionarea patrimoniului 

la nivel local. Tergiversarea procesului de descentralizare patrimonială poate 

influența foarte negativ responsabilitatea autorităților APL de a genera 

venituri proprii și a aplica un management eficient al proprietăților din 

gestiune. 
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- Pe parcursul elaborării și implementării SND a fost acumulată o experiență 

vastă, care a fost partajată și la nivel internațional, în cadrul diferitor 

evenimente ale țărilor membre ale Partenereatului Estic, precum și la nivel 

global (evenimente în rețeaua PNUD - Comunitatea de practicieni care 

activează în organizaţiile din domeniul drepturilor omului); Conferinţei 

Internaţionale ABDO organizată de PNUD în Republica Moldova etc. 

Metodologiile elaborate de către Guvernul RM prin intermediul Cancelariei 

de Stat cu suportul partenerilor de dezvoltare în cadrul PCDLI și LGSP au 

primit o largă apreciere. Sarcina actuală a echipei guvernamentale și a 

partenerilor săi este de a multiplica bunele practici existente, a fi consecvenți 

în activitățile desfășurate, a crea sinergia necesară în cadrul Reformei de 

Descentralizare și a sincroniza activitățile tuturor ministerelor, agențiilor 

guvernamentale, autorităților locale și partenerilor de dezvoltare. 

 

- O atenție sporită necesită a fi acordată procesului de coordonare a asistenței 

externe disponibile pentru implementarea Reformei de Descentralizare. 

Pentru a asigura un impact mai mare, activitățile realizate în cadrul mai 

multor programe internaționale și proiecte trebuie să fie ajustate la 

prioritățile Guvernului și corelate cu programele de activitate. 

 

- Rămîne actuală și problema sincronizării acțiunilor în domeniul 

descentralizare cu Reforma Administraţiei Publice Centrale și asigurarea 

unei coerențe în toate activitățile administrației publice centrale și locale, 

precum și asigurarea corespunderii practicilor implementate de facto cu 

documentele strategice aprobate. 

 

- La capitolul autonomie locală Republica Moldova este încă monitorizată de 

Consiliul Europei, dar, totuși, in Raportul privind reforma de descentralizare 

în Moldova (februarie 2013), se apreciază progresul realizat de către Guvern 

în acest domeniu. De asemenea, pentru prima dată, în ENP Progress Report  

pentru Moldova (lansat la 20 martie 2013), expres se recomandă 

implementarea elementelor principale din Strategia de Descentralizare, cum 

ar fi consolidarea capacităţilor instituţionale, utilizarea eficientă a resurselor 

publice şi optimizarea APL-urilor. Respectiv, Reforma de Descentralizare 

este un proces ireversibil, a fost creată o platformă solidă pentru realizarea în 

practică a  obiectivelor SND și mai departe sunt necesare eforturi consistente 

pentru a valorifica experiența acumulată. 


