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Argument
Avizul Comisiei Europene din iulie 1997 a confirmat c capacitatea administrativ
este un ingredient crucial i indispensabil al nivelului de preg tire în vederea asum rii
obliga iilor atît de stat candidat, cît i de stat membru al UE. În general, capacitatea
administrativ este o evaluare a presta iei structurii ierarhice a personalului din serviciul
public, fiind unul din elementele reformei administra iei publice. Sub aspectul integr rii
europene, capacitatea administrativ poate fi privit ca avînd dou componente
interdependente, dar în acela i timp distincte: capacitatea de a preg ti, coordona i încheia
procesul de asociere i aderare; i capacitatea de a implementa acquis communautaire i
de a interac iona eficient în cadrul Uniunii.
Ini ierea i desf urarea reformei administra iei publice în Republica Moldova s-a
f cut posibil gra ie democratiz rii societ ii la începutul anilor ’90. O influen
substan ial asupra organiz rii i func ion rii administra iei publice a avut-o i factorul
extern, exprimat prin afirmarea Republicii Moldova în rela iile cu statele lumii i cu
organismele interna ionale, dar i prin necesitatea de racordare a administra iei publice la
standardele europene. La etapa incipient , prezen a unei viziuni plurivalente i
controversate asupra reformei administra iei publice a imprimat acesteia un caracter
tergiversat provenind din lentoarea excesiv a preg tirii i desf ur rii acesteia, precum i
a lipsei consensului intern asupra c ilor juste de urmat.
Procesele de reformare a administra iei publice s-au succedat neuniform, adesea
contradictoriu, constituindu-se în perioada preconstitu ional (1990-1994) în ac iuni de
ini iere a reformei; în perioada postconstitu ional (1994-1998) în ac iuni de fundamentare
constitu ional i legislativ a principiilor administra iei publice; în perioada reform rii
active (1998-2000) în dep irea abord rii fragmentare a reformei administra iei publice,
iar în ultimii ani – în ac iuni de negare a procesului de reform din ultimul deceniu prin
reforme ambigue, mai ales a administra iei publice de nivel local i regional.
Lipsa unui concept i a unei strategii de reform , a unui organism de coordonare a
reformei administra iei publice la nivel na ional, reorganiz rile administrativ-teritoriale
frecvente, calitatea joas a procesului electoral, ne arat c reforma administrativ este un
proces consumator de timp. Aceasta necesit resurse materiale i umane substan iale i
presupune schimb ri de atitudini i transform ri culturale care se pot ob ine doar treptat.
Totu i Republica Moldova a f cut anumite progrese în reformarea administra iei
publice. A fost adoptat legisla ia care reglementeaz raporturile de func ie public i
concep ia cu privire la formarea i perfec ionarea profesional a func ionarilor publici, sau stabilit mecanisme de compensare a daunelor cet enilor v t ma i în drepturi de o
autoritate public . Sistematizarea legisla iei electorale prin adoptarea Codului electoral,
adoptarea Legii privind statutul alesului local, a Legii privind finan ele publice locale i a
altor acte normative care reglementeaz organizarea i func ionarea administra iei publice
locale, în Republica Moldova a avut loc chiar înaintea unor state candidate. Au fost create
autorit i publice responsabile pentru procesul de integrare european , inclusiv pentru
coordonarea cooper rii în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, de
asemenea cu implica ii în reforma administrativ . În general, au început s func ioneze
mecanismele unui stat de drept.
O experien pozitiv a fost acumulat de autorit ile publice moldovene ti în
cooperarea cu programul TACIS al UE, în particular prin proiectele „Perfec ionarea
cadrelor i modernizarea func ion rii administra iei publice în Republica Moldova” i
„Consolidarea administra iei publice regionale”, aceasta constituind o practic util în
perspectiva extinderii colabor rii în cadrul unor programe ca PHARE, ISPA, SPS,
SAPARD .a. În pofida unor imperfec iuni i a modific rilor frecvente c rora sunt supuse
legile i alte acte normative care reglementeaz organizarea i activitatea sistemului
administra iei publice, aceste acte constituie un început reu it în crearea cadrului legislativ
3

al acestei sfere importante de activitate care, pe viitor, urmeaz a fi completat cu noi
reglement ri.
Compartimentul dat al strategiei de integrare european apare din necesitatea
continu rii procesului de reform legislativ i institu ional în administra ia public ,
pentru a facilita i accelera procesul de adoptare a legisla iei comunitare. Ca urmare a
implement rii strategiei, deja în faza de aderare, Republica Moldova î i propune obiectivul
de a avea un sistem administrativ i institu ii ale administra iei publice capabile s
transpun , s implementeze i s traduc în via acquis-ul comunitar i s se apropie de
îndeplinirea criteriilor necesare pentru atribuirea calit ii de membru al UE, adoptate de
Consiliile Europene la Copenhaga, Madrid i Luxemburg.
Schimbarea administra iei publice este necesar pe patru niveluri:
1) strategic, redefinirea presta iilor statului;
2) legal, asigurarea clarit ii legislative;
3) organiza ional;
4) cultural.
Accentul se va situa, preponderent pe în elegerea de c tre func ionarii publici cu
responsabilit i de integrare european a faptului c în realitate, între reglement rile i
structurile administra iei publice din statele membre ale UE exist deosebiri esen iale. A a
cum un stat membru al UE este liber în a- i determina regimul constitu ional, la fel acesta
î i poate organiza administra ia public cum g se te de cuviin . Mai mult ca atît, nu
exist un organism special la nivel comunitar cu atribu ii în sfera administra iei publice a
statelor membre. În acela i timp, exist cerin a ca statele membre s fie capabile de
implementarea la nivel na ional a politicilor i legisla iei UE. Pentru aceasta, desigur c
trebuie s existe un sistem de administra ie public performant. UE nu are structuri
administrative pentru luarea deciziilor la nivel de state membre, prin urmare
implementarea deciziilor comunitare r mîne la latitudinea fiec rui stat membru. La fel,
statele membre depind unul de cel lalt în implementarea reglement rilor Uniunii. UE
constituie, de fapt, un „lan ” de administra ii na ionale. De i nu exist cerin e privind
modul de organizare a administra iei publice, rile candidate trebuie s satisfac ceea ce
juri tii numesc „criterii de performan ” sau „obliga ia rezultatelor”.
Pe lîng principiul rezultatelor obligatorii pe care trebuie s -l respecte un stat
candidat, Republica Moldova î i asum angajamentul de a realiza reforma administra iei
publice i în baza altor principii. Cu toate c asemenea principii nu au fost formulate de
Comisia European , exist jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie din care se desprind
un ir de principii administrative europene, sistematizarea c rora scoate în eviden patru
grupuri: 1) veridicitate i previzibilitate (principiile certitudinii legale); 2) deschidere i
transparen ; 3) responsabilitate i 4) eficien . Principiile enumerate î i g sesc aplicare în
dreptul administrativ din statele europene, în special cele din Europa de Vest, iar aplicarea
i respectarea acestora asigur conexiunea la Spa iul Administrativ European.
De asemenea, stabilirea unui sistem de administra ie public func ional i eficient,
capabil s îndeplineasc standardele Uniunii Europene i s implementeze acquis-ul
comunitar într-un mod eficient, va avea în vedere respectarea i aplicarea urm toarelor
principii care decurg din Opiniile Comisiei Europene* i din criteriile politice de aderare:
• separarea func iilor politice de cele administrative;
• consolidarea unui corp al func ionarilor publici de carier , profesional i neutru
politic;
• subsidiaritatea;
• claritate privind rolul, responsabilit ile i rela iile dintre institu ii;
*

Administrative Reform in the Commission Opinions Concerning the Accession of the Central
and Eastern European Countries to the European Union, By Jacques Fournier // SIGMA papers: No. 23,
Preparing public administrations for the European administrative space, Paris, 1998
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•
•
•
•
•
•

cooperare interguvernamental i administrativ cu statele membre i candidate ale
UE;
transparen a actului de guvernare i administrativ;
simplificarea procedurilor administrative;
implicarea cet enilor în luarea deciziilor;
coeren a actului administrativ; perfec ionarea managementului în administra ia
public ;
descentralizarea serviciilor publice i consolidarea autonomiei administrative i
financiare; consolidarea autonomiei decizionale, institu ionale, patrimoniale,
bugetare i fiscale.

1. Managementul i coordonarea procesului de integrare european
Rezumat
Sistemul autorit ilor publice cu responsabilit i de elaborare i implementare a politicilor de integrare
european în Republica Moldova se compune din: Comisia Na ional pentru Integrare European (alc tuit ,
în principal, din membri ai Guvernului, Parlamentului i func ionari ai aparatului Pre edintelui) prezidat de
Primul ministru; Comisia Parlamentar pentru Integrare European (alc tuit din reprezentan ii comisiilor
parlamentare permanente i a tuturor frac iunilor parlamentare); Departamentul Integrare European din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, condus de un Prim viceministru; subdiviziunile integrare european
(în formare) din cadrul ministerelor. Cadrul juridic al managementului afacerilor europene se compune din
hot rîri de guvern i decrete preziden iale, mai pu in din legi adoptate de Parlament. La acest capitol
problemele principale sunt: lipsa din sistemul acestor autorit i a unei structuri pentru dezvoltarea capacit ii
de cooperare interministerial (Comitetul Înal ilor Oficiali, alc tuit în principal din vicemini tri i
conduc torii subdiviziunilor de integrare european a ministerelor (dup modelul altor state candidate));
lipsa unei autorit i publice pentru coordonarea armoniz rii legisla iei; cadrul legislativ este insuficient i are
un caracter preponderent declarativ.

1.1 Context actual
Perioada de preaderare impune cerin e considerabile fa de autorit ile publice din
ara noastr . Procesul de armonizare a legisla iei trebuie s fie extins dincolo de cerin ele
Acordurilor Europene în vederea îndeplinirii prevederilor C r ii Albe de la Cannes. Aquisul comunitar trebuie s fie în totalitate transpus i implementat. Mai mult, adi ional
criteriilor institu ionale generale de aderare stabilite la summitul de la Copenhaga, în
Cartea Alb de la Cannes au fost introduse cerin e detaliate, care nu sunt parte component
Acordurilor Europene. Aceste cerin e detaliate se refer în particular la structurile de
implementare a politicilor de integrare european i dezvoltarea mecanismelor de control
financiar. În fine, în eventualitatea includerii în procesul de stabilizare i asociere,
Republica Moldova trebuie s dezvolte structuri i proceduri pentru preg tirea pozi iilor
rii în procesul de negociere a ader rii. În aceste condi ii, dezvoltarea a noi institu ii,
structuri i proceduri are ca urmare un proces turbulent de restructurare a autorit ilor
publice de toate nivelele.
Cadrul legislativ pentru crearea acestor structuri administrative se compune din
urm toarele reglement ri:
• Decretul Pre edintelui privind constituirea Comisiei na ionale pentru integrare
european Nr. 957-III din 13.11.2002;
• Hot rîrea Parlamentului privind constituirea Comisiei Parlamentului Republicii
Moldova pentru integrare european Nr. 84-XV din 28.02.2003;
• Hot rîrea Guvernului cu privire la crearea Departamentului Integrare European
Nr. 960 din 04.08.2003;
• Hot rîrea Guvernului cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limit i
Regulamentului Departamentului Integrare European Nr. 981 din 08.08.2003.
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De i legisla ia care formeaz cadrul institu ional al afacerilor europene se constituie
din acte normative subordonate legii (hot rîri i dispozi ii de Guvern, hot rîrile
Parlamentului, decrete preziden iale), în textul acestora se con in referin e la legi, în
temeiul c rora acestea au fost emise (Constitu ie, Legea cu privire la Guvern,
Regulamentul Parlamentului, Legea cu privire la serviciul diplomatic . a.). A fost elaborat
i remis Comisiei Europene proiectul Concep iei de integrare european a Republicii
Moldova. Exist practica adopt rii unor reglement ri ce in de constituirea i organizarea
activit ii unor organisme de coordonare interministerial , cum ar fi, spre exemplu,
hot rîrea de Guvern privind dezvoltarea colabor rii transfrontaliere în cadrul
euroregiunilor din 11.03.20031. Cu regret, documentele de program (concep ia politicii
externe, programele de guvernare .a.), adoptate pîn în prezent, con in mai degrab
apeluri adresate UE de a accepta Moldova ca stat-membru decît angajamente asumate pe
plan intern pentru apropierea de UE.
La fel ca i legisla ia de profil, structurile de stat pentru asigurarea managementului
i coordon rii afacerilor europene, au fost instituite în ultimii doi ani. La 13 noiembrie
2002, prin decret preziden al,2 se constituie Comisia Na ional pentru Integrare European
(CNIE). Potrivit textului decretului, CNIE este constituit în vederea realiz rii a dou
obiective:
1. elaborarea i prezentarea spre aprobare Parlamentului a Strategiei de integrare
european a Republicii Moldova;
2. elaborarea i aprobarea planului de ac iuni pentru realizarea Strategiei de integrare
european a Republicii Moldova i coordonarea îndeplinirii acestuia.
Art. 3 al decretului men ioneaz c „realizarea politicii de integrare european va fi
efectuat de c tre un organ al administra iei publice, instituit în condi iile legii, l sînd s se
în eleag c un asemenea organ va fi constituit ulterior. CNIE are 30 de membri,
reprezentan i ai autorit ilor publice centrale: Guvern (Prim ministru, viceprim-ministru,
mini tri (responsabili pentru politicile de stat în domeniile afectate de procesul de
integrare european ), vicemini tri, directori de departamente, conduc tori ai altor
subdiviziuni ale administra iei publice centrale de specialitate); Parlament (vicepre edinte,
pre edinte de comisie parlamentar , deputa i); Aparatul Pre edintelui (consilieri
preziden iali, conduc tori de subdiviziuni); Banca Na ional a Moldovei (Guvernator); a
unei autorit i publice locale: Guvernatorul (Ba kanul) unit ii teritoriale autonome
„G g uzia” (Gagauz-Yeri); ai unor institu ii academice i a unei ONG.
Primul Ministru are un rol central în procesul de integrare european , ilustrînd
importan a strategic atribuit acesteia. CNIE este prezidat de primul ministru, care este
asistat de un vicepre edinte al Comisiei, în persoana Ministrului Afacerilor Externe i de
doi secretari ai Comisiei, reprezentînd MAE i Ministerul Economiei, la nivel de
vicemini tri. Deciziile se iau prin consens, dar acestea nu au caracter strict normativ, luînd
mai degrab forma unor recomand ri pentru autorit ile publice.
Deoarece decretul Pre edintelui nu con ine referin e la modul de organizare a
activit ii Comisiei, apare necesitatea unui regulament de activitate a acesteia, care a fost
elaborat, dar nu este adoptat pîn în prezent. Ar fi necesar includerea în componen a
Comisiei i a reprezentan ilor altor autorit i publice locale, cum ar fi Prim ria general a
municipiului Chi in u, dat fiind ponderea contribu iei acestuia în bugetul public na ional.
Un neajuns este i neclaritatea care survine din faptul c în documentul de constituire nu
este specificat cine este membru al Comisiei, persoana nominalizat în decret sau titularul
func iei acestei persoane, astfel încît nu se tie dac persoana este membru al Comisiei la
plecarea din func ia pe care o de ine. De i nu este clar înc dac Comisia î i va continua
mandatul i dup o eventual asociere a Republicii Moldova la UE, sau va delega
atribu iile altui organ al administra iei publice, importan a existen ei unui organism
1
2

Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 48 din 18.03.2003
Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 151-153 din 14.11.2002
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institu ional performant pentru managementul afacerilor europene nu trebuie s fie
subestimat . Calitatea institu iilor, structurilor i procedurilor create este în stare s
influen eze graficul de aderare a Republicii Moldova.
Este important a se lua în considerare faptul c existen a unor structuri consolidate
de luare a deciziilor în domeniul managementului i coordon rii procesului de preaderare
la UE, poate fi influen at de schimb rile guvernelor. Stabilitatea acestora poate fi destul
de fragil atît timp cît statul nu este pus în situa ia de a negocia aderarea. Un factor care
poate genera o stabilizare a acestor institu ii sunt indica iile clare din avizele Comisiei
Europene precum c aceasta este interesat în stabilizarea i consolidarea structurilor cu
drept de decizie în domeniul procesului de aderare la UE.
Constituirea CNIE este o prim încercare de a institu ionaliza rela iile stabilite acum
zece ani între Moldova i UE. Pîn în acest moment au fost create doar structurile stabilite
conform Acordului de Parteneriat i Cooperare între Republica Moldova i UE: Consiliul
de cooperare Republica Moldova – UE, Comitetul de cooperare Moldova – UE i
Comitetul parlamentar de cooperare Republica Moldova – UE.
Experien a statelor din Europa Central i de Est, candidate la aderare, demonstreaz
necesitatea constituirii unei structuri care ar include înal i func ionari publici (vicemini tri
i func ionari publici de nivel înalt care reprezint departamentele (direc iile, sec iile .a.)
de integrare european din cadrul ministerelor). Aceast structur se poate constitui sub
forma unui Comitet al Înal ilor Oficiali cu caracter permanent, dar poate avea i un
caracter nepermanent, fiind convocat ad hoc cînd apare necesitatea. Se presupune c
acesta ar avea func ii de preparare i de filtrare a subiectelor ce urmeaz a fi discutate de
CNIE. Crearea unei asemenea structuri la acest nivel va avea o contribu ie major în
dezvoltarea capacit ilor de coordonare. Ulterior aceast structur poate sta la baza
constituirii unui Minister al Integr rii Europene.
De asemenea, actualele state candidate de in o unitate a administra iei publice
(secretariat, departament, oficiu) care realizeaz în general teme preparatorii, dar i
monitorizeaz implementarea politicilor, i func ioneaz ca o unitate de planificare
strategic . Crearea i managementul grupurilor de lucru este o alt sarcin a acestei
structuri, la fel ca i comunicarea cu publicul i coordonarea training-urilor în domeniul
afacerilor europene. În Republica Moldova rolul acestei unit i îl are Departamentul
pentru Integrare European (DIE), subdiviziune a MAE. Acesta a fost constituit prin
hot rîre de Guvern3 la 4 august 2003 „în scopul consolid rii capacit ilor institu ionale
na ionale de participare la ac iunile i ini iativele ce in de integrarea rii noastre în
structurile europene, precum i întru promovarea strategiei de aderare a Moldovei la
Uniunea European ”. La 8 august 2003, Guvernul a aprobat structura, efectivul-limit i
Regulamentul DIE.4 Departamentul a fost creat în baza Direc iei generale integrare
european din cadrul MAE, Biroului Na ional pentru Pactul de Stabilitate pentru Europa
de Sud-Est pe lîng acela i minister, precum i prin preluarea func iilor de domeniu de la
Ministerul Economiei. Efectivul-limit de func ionari al acestui departament este de 29
unit i. DIE este condus din oficiu de prim-viceministrul afacerilor externe, iar una din
atribu ii este asigurarea efectu rii lucr rilor de secretariat în cadrul CNIE. Este important
c concomitent cu constituirea DIE, Guvernul dispune c timp de o lun ministerele i
departamentele vor asigura crearea în cadrul acestora a subdiviziunilor de integrare
european .
În baza atribu iilor specificate de Regulamentul DIE, concluzion m c acest organ al
administra iei publice are cîteva roluri deosebit de importante în procesul de aderare.
Astfel, DIE are rolul de coordonator deoarece dispune de mijloacele necesare asigur rii
unei bune coordon ri interministeriale în procesul de preaderare, fiind abilitat s
coordoneze raporturile ministerelor i altor organe de specialitate ale administra iei
3
4

Nr. 960 din 4.08.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 170-172 din 08.08.2003
Nr. 981 din 8.08.2003, Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 177-181 din 15.08.2003
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publice centrale din Republica Moldova cu institu iile Uniunii Europene, precum i cu
Oficiul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
Potrivit Regulamentului, DIE este în drept s solicite ministerelor i altor organe de
specialitate ale administra iei publice centrale i locale prezentarea, în termenul stabilit, a
informa iilor privind problematica integr rii europene, precum i participarea acestora la
activit ile ce in de raporturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeana i cele din
cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, precum i s dea instruc iuni
ministerelor i altor organe ale administra iei publice centrale de specialitate i locale în
problemele ce in de integrarea european , rela iile cu Uniunea European , precum i
participarea Republicii Moldova la ini iativele Pactului de Stabilitate. DIE urm re te, de
asemenea, asigurarea compatibilit ii diferitelor programe i ac iuni guvernamentale cu
obiectivele integr rii europene i cele ale cooper rii regionale în sud-estul Europei.
DIE exercit un rol de mediator, deoarece are atribu ia de a facilita cooperarea între
institu iile publice competente din Republica Moldova i structurile Uniunii Europene,
statele sau organiza iile finan atoare, în vederea asigur rii corespunderii proiectelor ce
urmeaz a fi înaintate spre finan are priorit ilor strategiei de integrare european a
Republicii Moldova. DIE va asigura managementul financiar al asisten ei acordate de UE,
inclusiv prin intermediul programelor comunitare de asisten tehnic .
În fine, DIE are i un rol de informare deoarece coordoneaz organizarea
campaniilor de informare a opiniei publice din Republica Moldova despre perspectivele
ader rii la Uniunea European i efectele procesului de integrare european .
R mîne de v zut dac este bine ca acesta s r mîn o subdiviziune a MAE, sau s
devin o unitate separat , în subordine direct a primului ministru sau a unui ministru.
Urmeaz a fi extins i num rul angaja ilor staff-ului departamentului. Se va ine
seama de faptul c doar un înalt nivel de descentralizare a acestei structuri ar putea
compensa par ial lipsa unui num r suficient de func ionari publici.
În prezent se poart discu ii privind crearea a 31 de grupuri interministeriale cu
sarcini tehnice concrete, conform num rului de capitole care se negociaz la aderarea în
UE. În ministerele-cheie cum ar fi cel al economiei sau agriculturii i industriei alimentare,
aceste grupri vor deveni cu timpul destul de mari ca num r de exper i implica i i vor
absorbi resurse considerabile. Personalul din cadrul acestor structuri va trebui s fie
capabil s lucreze în limba englez sau alt limb oficial a UE i s cunoasc în detaliu
politicile i legisla ia UE pentru sectorul dat. Una dintre func iile de baz ale acestor
grupuri este s elaboreze pentru structura central de coordonare (în prezent DIE)
documentele de pozi ie a sectorului.
Pentru asigurarea armoniz rii legisla iei Republicii Moldova cu cea a UE, apare
necesitatea unei autorit i publice separate. Iar i, inînd seama de experien a statelor
candidate, acesta poate fi:
• un consiliu legislativ pe lîng Parlament;
• un sistem descentralizat, în care fiecare minister este responsabil pentru
compatibilitatea legisla iei de sector (sub coordonarea Ministerului Justi iei);
• un oficiu legislativ pe lîng Oficiul Primului Ministru sau sub coordonarea DIE.
Este cert c un sistem descentralizat necesit un nivel mai înalt de expertizare a
legisla iei UE, decît un sistem centralizat. Realizarea unui sistem descentralizat va avea un
efect pozitiv doar dac nu va exista un deficit de resurse umane calificate. Se pare c o
combina ie dintre asigurarea descentralizat a armoniz rii legisla iei i o func ie
coordonatoare acordat unei institu ii, poate combina avantajele ambelor sisteme. Aceast
institu ie coordonatoare va trebui s dezvolte un program na ional de armonizare a
legisla iei. Dezvoltarea unui sistem func ional de armonizare a legisla iei Republicii
Moldova cu cea a UE poate avea succes doar dac este acompaniat de un program bine
elaborat de educa ie i training pentru judec tori, juri ti i exper i parlamentari.
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Este deosebit de important modul i canalele de interac iune a Guvernului cu
Parlamentul în problemele de armonizare a legisla iei. Lipsa unei majorit i parlamentare
stabile ar putea perturba activitatea legislativ în direc ia armoniz rii legisla iei. În
Republica Moldova, aceste riscuri sunt diminuate prin atribuirea calit ii de membru al
CNIE unor membri ai Comisiei Parlamentare pentru Integrare European (CPIE) i a altor
parlamentari, inclusiv din conducerea Parlamentului. CPIE a fost constituit la 28
februarie 2003 5 i include membri ai comisiilor permanente ale Parlamentului i a tuturor
frac iunilor parlamentare.
1.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- definitivarea procesului de constituire i definirea modului de func ionare a
subdiviziunilor de integrare european din cadrul organelor administra iei publice
centrale de specialitate;
- aprobarea Regulamentului Comisiei Na ionale pentru Integrare European ;
- constituirea unui comitet de coordonare interministerial (Comitetul Înal ilor
Oficiali) la nivel de vicemini tri i conduc tori ai subdiviziunilor integrare
european din cadrul ministerelor i departamentelor;
- antrenarea reprezentan ilor societ ii civile în elaborarea i monitorizarea
politicilor de integrare european , prin acordarea acestora a unui statut consultativ
pe lîng structurile administrative de integrare european ;
- precizarea în legisla ie a responsabilit ilor pentru implementarea politicilor de
integrare european pentru fiecare autoritate public ;
- elaborarea i implementarea unui plan de m suri pentru optimizarea activit ii
organelor administra iei publice cu responsabilit i în domeniul managementului
afacerilor europene i coordon rii procesului de preaderare;
• Pe termen mediu
- preg tirea cadrului juridic i institu ional pentru constituirea unor unit i
administrative în cadrul autorit ilor locale de nivelul II (administra iile raionale,
Prim ria General a municipiului Chi in u i Comitetul Executiv al UTA
G g uzia (Gagauz-Yeri), cu responsabilit i de coordonare a procesului de
preaderare la nivel local i regional;
- elaborarea i implementarea unui program de instruire a func ionarilor publici
angaja i ai autorit ilor publice centrale i locale responsabile pentru gestionarea
i/sau coordonarea procesului de preaderare;
- elaborarea i implementarea unui program de instruire a lucr torii din justi ie i a
exper ilor parlamentari în domeniul armoniz rii legisla iei Republicii Moldova cu
cea a UE;
- constituirea Ministerului Integr rii Europene, în baza Comitetului Înal ilor Oficiali
i a subdiviziunilor de integrare european din cadrul administra iei publice
centrale de specialitate.
2. Administra ia public
Reforma administrativ este un proces pe termen lung care poate fi implementat doar
de cîteva guverne consecutive în condi iile schimb rilor rapide la nivelul UE. Pentru a
atinge acest obiectiv, este necesar crearea unei autorit i publice pentru monitorizarea i
coordonarea reformelor în administra ia public , dup modelul statelor candidate,
deoarece la moment diverse structuri de stat împart responsabilit ile în acest domeniu.

5

Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 38-39 din 11.03.2003
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Primul lucru care va trebui s fie asigurat la crearea acestei structuri este leg tura dintre
reforma administra iei publice i integrarea european .
2.1 Administra ia public central
2.1.1 Context actual
Rezumat
Autorit ile administra iei publice centrale sunt institu ia preziden ial , (în m sura în care eful
statului exercit func ii administrative) i guvernul (asigur , potrivit Constitu iei, realizarea politicii interne
i externe a statului i exercit conducerea general a administra iei publice). Administra ia sectorial
(ministerele, departamentele, agen iile de stat .a.) este examinat separat datorit importan ei acesteia în
procesul de integrare european . Problema principal a domeniului r mîne deficitul de transparen , ca i
neglijarea principiului separa iei puterilor în stat de c tre institu ia preziden ial , precum i
supradimensionarea structurilor administra iei publice centrale.

Organizarea i func ionarea administra iei publice centrale este reglementat de
cîteva acte normative, între care:
• Legea cu privire la Guvern Nr. 64-XII din 31.05.1990;
• Legea cu privire la procedura de alegere a Pre edintelui Republicii Moldova Nr.
1234-XIV din 22.09.2000;
• Legea privind învestitura Pre edintelui Republicii Moldova Nr. 1073 din 27.12.96;
• Legea privind asigurarea activit ii Pre edintelui Republicii Moldova Nr. 1111XIII din 20.02.97;
• Decretul Pre edintelui privind structura Aparatului Pre edintelui Republicii
Moldova Nr. 716-III din 10.06.2002;
• Decretul Pre edintelui privind aprobarea Regulamentului Aparatului Pre edintelui
Republicii Moldova Nr. 720-III din 12.06.2002;
• Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan e Nr. 304-XV din
11.07.2003.
eful statului dispune de posibilit i reale de a spori eficien a puterii executive,
deoarece aceasta poate suspenda actele Guvernului care contravin legisla iei, efectua
remanieri guvernamentale etc. Majoritatea proceselor de reform a administra iei publice
au la baz decretele preziden iale, fie de instituire a unor autorit i publice, fie de
promulgare a unor legi. Pre edintele Republicii Moldova este abilitat cu dreptul de a numi
judec torii, iar modific rile recente ale legii supreme (Legea Nr. 1471-XV din 21.11.2002)
acord acestuia i dreptul de a numi pre edin ii instan elor judec tore ti. Legisla ia nu
interzice Pre edintelui de a ocupa concomitent i func ia de pre edinte a unui partid,
aceast situa ie îns nu este conform standardelor administrative europene avînd în
vedere atribu iile importante pe care le are eful statului în raport cu puterea
judec toreasc .
Amploarea sarcinilor pe care le are institu ia preziden ial , nu justific între inerea
unui aparat preziden ial numeros. În condi iile în care Republica Moldova a devenit la 5
iulie 2000 republic parlamentar , majorarea în iunie 2002 a num rului de func ionari cu
circa 30% a fost nejustificat . Exist republici preziden iale cu teritoriul i popula ia mai
mare decît a Moldovei (Fran a), dar cu un aparat preziden ial mai mic.
Potrivit art. 96 din Constitu ie, Guvernului îi este încredin at conducerea general a
administra iei publice, care reprezint , împreun cu eful statului, puterea executiv , i
care pe lîng func ii politice îndeplinesc i func ii administrative. Pe de o parte, Guvernul
particip la elaborarea deciziilor politice necesare reformelor în administra ia public , prin
preg tirea proiectelor acestora, pe de alt parte, adopt decizii administrative proprii care
urm resc crearea cadrului organizatoric pentru implementarea deciziilor politice. A
devenit o tradi ie deja ca odat cu schimbarea guvernelor, s urmeze schimb ri de ordin
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structural i organizatoric, num rul ministerelor, departamentelor i altor autorit i ale
administra iei publice centrale de specialitate fluctuînd continuu. Astfel, cele 9 guverne
care s-au perindat, din 1990 pîn în prezent, au avut: în 1990 – 16 ministere, în 1992 – 20
ministere, ianuarie 1997 – 17 ministere, mai 1998 – 16 ministere, decembrie 1999 – 14
ministere, aprilie 2001 – 15 ministere, recent – 16 ministere. Desigur c orice structur
guvernamental are la originea apari iei existen a problemei i recunoa terea necesit ii
rezolv rii ei, exemplul cel mai recent fiind constituirea Ministerului Reintegr rii, pentru
coordonarea procesului de solu ionare a conflictului transnistrean, dar schimbarea
frecvent a structurilor i denumirilor diminueaz calitatea realiz rii politicii de stat în
domeniile vizate de restructur ri. Deoarece precizarea atribu iilor i func iilor
departamentelor, serviciilor i birourilor este de regul decalat fa de momentul
înfiin rii unei institu ii noi, apar conflicte de competen .
În procesul decizional al Guvernului, un rol central revine Cancelariei de Stat.
Aceasta îns nu s-a impus înc ca o unitate de planificare strategic , dovada fiind faptul c
cabinetului de mini tri adesea îi sunt înaintate proiecte f r variante de alternativ . Uneori
acestea nu iau în calcul suportul financiar necesar i/sau nu sunt rezultatul unei consult ri
i al consensului dintre toate ministerele interesate. Proiectele sunt focalizate,
preponderent, pe m suri pe termen scurt. În mod normal, func iile politice pe care le
îndepline te în prezent Cancelaria de Stat, trebuie s constituie responsabilitatea Oficiului
Prim-ministrului, iar func iile administrative, de secretariat i de planificare strategic
trebuie s revin Cancelariei de Stat.
Se consider c structura Guvernului pentru o ar de talia Moldovei este inert i
supradimensionat . Asist m la un cumul de func ii a Guvernului în majoritatea domeniilor
sectorului public, iar uneori i a celui privat, în loc ca acesta s - i rezerve exclusiv func ia
de elaborare de politici de reglementare general i de control, ca i pe cea de delegare a
func iilor de supraveghere, certificare i licen iere c tre organisme ter e autonome cu care
ar urma s interac ioneze în mod obiectiv. Exist state membre i candidate ale UE mai
mari ca teritoriu i popula ie (Austria, Spania, Ungaria) dar cu 10-12 ministere. Speciali tii
consider ra ional reducerea num rului de ministere prin comasare. Se propune ca
ministerul industriei s fie comasat cu cel al energeticii, ministerul finan elor - cu
ministerul economiei iar resursele financiare i umane ale acestora s fie redirec ionate
c tre alte ministere importante.
Cu toate c la 10.02.2000 este adoptat Legea contenciosului administrativ6 obiect al
ac iunii c ruia îl constituie actele administrative cu caracter normativ i individual, prin
care este v t mat un drept recunoscut de lege al unei persoane, emise de autorit ile
publice i autorit ile asimilate acestora, controlul constitu ionalit ii hot rîrilor i
ordonan elor de Guvern continu s fie exercitat de Curtea Constitu ional , împiedicînd
astfel solicitarea direct de c tre cet eni a respect rii drepturilor v t mate printr-o hot rîre
sau ordonan guvernamental . În acela i context lipse te cadrul legislativ pentru
asigurarea responsabilit ii ministeriale pentru calitatea guvern rii.
De i Curtea de Conturi efectueaz controale ale modului de utilizare a finan elor
publice de c tre autorit ile publice centrale, adesea hot rîrile privind rezultatele
controalelor nu sunt publicate în Monitorul Oficial timp de 10 zile de la data intr rii lor în
vigoare, a a cum prevede Legea privind Curtea de Conturi Nr. 312-XIII din 8.12.1994.
Astfel publicul nu este informat asupra legalit ii i eficien ei cheltuielilor, precum i
asupra modului de gestionare a patrimoniului public.
Sunt frecvente, de asemenea, solicit rile privind reducerea reglement rilor i
simplificarea procedurilor administrative, mai ales în leg tur cu accesul publicului i al
presei la informa ie, abandonarea procedurilor care nu sunt necesare i adoptarea unor noi
proceduri, adaptate unui sistem politic modern i unei economii de pia func ionale.
6

Nr.793-XIV din 10.02.2000, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.57-58 din 18.05.2000
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Datorit cre terii num rului de solicit ri fa de diverse structuri guvernamentale, este
iminent implementarea, pentru anumite categorii de beneficiari ai serviciilor publice, a
unor tehnici de guvernare electronic (eGovernment) în activitatea administra iei publice
centrale. Este regretabil c pîn în prezent pu ine autorit i publice au acces la Internet i
un site care s con in cel pu in informa ia de baz . Colaborarea i proiectele comune cu
autorit i publice din statele membre i candidate ale UE sunt dificil de realizat în lipsa
tehnologiilor informa ionale.
De i legisla ia privind organizarea i func ionarea administra iei publice centrale are
efect juridic pe întreg teritoriul republicii, ac iunile i actele normative ale administra iei
publice centrale au efect deplin doar pentru 88 % din teritoriul na ional, deoarece celelalte
12 % sunt controlate de autorit ile autoproclamate din stînga Nistrului. Aceasta reduce
din calitatea procesului administrativ i scade eficien a m surilor luate fiindc majoritatea
deciziilor sunt afectate de consecin ele conflictului transnistrean, ceea ce solicit timp,
resurse umane i financiare suplimentare.
În procesul de elaborare a politicilor publice exist mai mul i participan i (politicieni,
func ionari, cet eni i asocia ii ale acestora). Cre terea transparen ei administra iei publice
prin l rgirea asisten ei pentru public ajut la îmbun t irea i armonizarea modului în care
cet enii i administra ia în eleg problemele societ ii, a modului în care g sesc posibile
solu ii i permite implementarea mai eficient a deciziilor pe baza unui acord reciproc.
Orice regîndire a structurii administra iei centrale ar trebui s fac obiectul consult rii cu
societatea civil , evitîndu-se s se ia decizii pe criterii nefundamentate, în care obliga iile
ce decurg din angajamentele politice ocup o pondere prea mare.
2.1.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- instituirea unei autorit i publice cu responsabilit i de coordonare i monitorizare
a m surilor de reform în administra ia public , preluarea de c tre aceasta de la
structurile administra iei publice centrale a tuturor atribu iilor de coordonare i
monitorizare a reformelor din administra ia public ;
- alocarea unui buget destinat sus inerii ac iunilor specifice implement rii,
monitoriz rii i evalu rii reformei în administra ia public ;
- elaborarea proiectului Legii privind transparen a decizional în administra ia
public ;
- adoptarea practicii de justificare public a cheltuielilor efectuate de institu iile
administra iei publice centrale;
- modificarea legisla iei pentru instituirea r spunderii pentru limitarea accesului la
informa iile publice;
- elaborarea unui plan de m suri pe termen mediu pentru respectarea principiului
separa iei i colabor rii puterilor în stat; cooptarea exper ilor Uniunii Europene i a
Consiliului Europei la elaborarea acestui plan;
- modificarea legisla iei pentru introducerea incompatibilit ii func iei de Pre edinte
a rii cu func iile în cadrul unui partid politic;
- elaborarea unor scenarii de integrare în sistemul administra iei publice a
structurilor administrative existente în localit ile din stînga Nistrului.
• Pe termen mediu
- optimizarea num rului de angaja i din structurile administra iei publice centrale i
redirec ionarea unit ilor de personal c tre alte autorit i publice centrale sau
locale, conform necesit ilor reale ale acestora;
- m rirea transparen ei activit ii administra iei publice, încurajarea dreptului
cet enilor de a participa la procesul de luare a deciziilor publice prin adoptarea
Legii privind transparen a decizional în administra ia public ;
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-

dezvoltarea i sistematizarea sistemului legisla iei administrative prin adoptarea
Codului administrativ;
finalizarea programelor finan ate de donatori pentru sus inerea reformei în
administra ia public ;
realizarea unui sistem informatic integrat al administra iei publice centrale.

2.2 Administra iile sectoriale
Rezumat
Administra ia sectorial (potrivit Constitu iei - administra ia public central de specialitate) se
compune din ministere, departamente pe lîng guvern, agen ii de stat (concerne, companii, inspectorate,
comisii .a.). Principalele neajunsuri la acest capitol sunt lipsa transparen ei decizionale, calitatea joas , iar
uneori i lipsa coordon rii interministeriale i absen a unei delimit ri stricte între func iile politice i cele
administrative.

2.2.1 Context actual
Re eaua administra iei publice centrale de specialitate din Moldova, are la baz
urm toarele acte normative:
• Legea cu privire la Guvern Nr. 64-XII din 31.05.1990;
• Hot rîrea Guvernului pentru aprobarea Regulilor cu privire la elaborarea actelor
normative departamentale Nr. 128 din 05.02.98;
• Hot rîrea Guvernului cu privire la structura i efectivul-limit ale serviciilor
publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor i altor autorit i
administrative centrale Nr. 735 din 16.06.2003;
• Hot rîrile de Guvern cu privire la structura organizatoric , limita efectivului i/sau
regulamentele ministerelor;
• Hot rîrile de Guvern cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic i/sau
regulamentele departamentelor .a.
Toate ministerele vor fi implicate în procesul de integrare european . Grupul de
ministere cu caracter economic, financiar i de dezvoltare a infrastructurii (Economiei,
Finan elor, Agriculturii i Industriei Alimentare, Industriei, Transporturilor i
Comunica iilor, Energeticii, Ecologiei Construc iilor i Dezvolt rii Teritoriului) devine
implicat direct în coordonarea politicilor de integrare european , în special la elaborarea
politicilor necesare bunei func ion ri a pie ei interne.
Un rol important îl are Ministerul Justi iei ca consecin a unei priorit i acordate
armoniz rii legisla iei, extrem de esen ial în procesul de preaderare.
Chiar dac percep ia oficialilor c elaborarea i implementarea politicilor de
integrare european sunt responsabilitatea MAE trebuie s fie schimbat , acest minister va
continua s de in un rol central, deoarece este perceput ca avînd o pozi ie neutr în
conflictele interministeriale care, de regul , apar în procesul de aderare.
În domeniul s u de activitate, fiecare minister este responsabil pentru elaborarea
propriei strategii de reform , pentru rezultatele generale cît i pentru opera iunile pur
administrative. Odat cu constituirea Departamentului pentru Integrare European din
cadrul MAE a fost dispus instituirea unit ilor specializate de integrare european în
cadrul ministerelor i departamentelor. Urmeaz ca acestea s fie standardizate i s fie
stabilit planul de lucru i graficul întîlnirilor dintre reprezentan ii acestor subdiviziuni, fapt
care va contribui la impulsionarea capacit ii de coordonare interministerial . O alt form
de coordonare sunt grupurile de lucru interministeriale cu caracter permanent sau
nepermanent, în dependen de problemele luate în dezbatere de acestea. Important este s
fie clar care este autoritatea public responsabil pentru constituirea acestor grupuri de
lucru. Constituirea i coordonarea grupurilor de lucru de c tre Departamentul Integrare
European va imprima acestor structuri uniformitate i va determina ca politicile
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guvernamentale de integrare european s figureze pe agenda dezbaterilor grupurilor de
lucru.
O problem aparte ce ine de restructurarea intern a ministerelor este delimitarea
activit ilor politice de cele administrative. Pentru accentuarea func iilor administrative ale
func ionarilor publici ministeriali, în cadrul proiectului de asisten al Uniunii Europene
„ Perfec ionarea cadrelor i modernizarea func ion rii administra iei publice în Republica
Moldova” , a fost propus instituirea func iei de Secretar de Stat în ministere care se bucur
de stabilitate în func ie, iar activitatea acestuia, ca i a celorlal i func ionari publici, nu este
afectat de procedura de învestitur a Guvernului. Pe lîng alte responsabilit i Secretarul
de Stat va prelua atribu iile de management al resurselor umane de la ministru, acestuia
revenindu-i preponderent activit ile politice. Printre avantajele instituirii acestei func ii se
num r continuitatea în activitatea personalului i, implicit, reducerea costurilor pentru
instruirea func ionarilor publici; impar ialitatea angaja ilor; obiective clare pentru
administratori; o mai bun aplicare a programului de activitate a Guvernului.
Se impune ca necesar adaptarea structural i func ional a fiec rui minister,
deoarece o parte din atribu iile acestora au fost delegate autorit ilor publice locale,
extensiunilor teritoriale desconcentrate, sectorului privat, iar unele pur i simplu au
disp rut ca fiind dep ite de timp. Adesea sunt adoptate noi acte normative care
reglementeaz diverse aspecte ale activit ii institu iilor administra iei publice centrale de
specialitate, f r abrogarea celor vechi. Exist ministere care au cîteva regulamente de
activitate. Se recomand o dereglementare în sensul abrog rii in integrum a acelor acte
normative reglatoare ale activit ii ministerelor, departamentelor, agen iilor de stat .a.
care coexist cu cele noi.
Majoritatea acestor acte normative nu con in prevederi în leg tur cu obliga ia
institu iei de a furniza, celor care solicit , informa ii de interes public, toate îns con in
prevederea potrivit c reia ministrul “asigur p strarea secretului de stat în aparatul
Ministerului i în organiza iile subordonate.” Desigur c se pot invoca aici prevederile
Legii privind accesul la informa ie Nr. 982-XIV din 11.05.2000, care reglementeaz
principiile, condi iile, c ile i modul de realizare a accesului la informa iile oficiale, aflate
în posesia autorit ilor publice, dar aceste reglement ri sunt diminuate de faptul c
birourile de pres sau rela ii cu publicul î i limiteaz rolul la desf urarea unor conferin e
de pres sau informarea la propria discre ie a publicului, iar în unele ministere asemenea
structuri nici nu exist .
Alte autorit i ale administra iei publice centrale de specialitate sunt departamentele
din subordinea Guvernului, agen iile, concernele, companiile, inspectoratele, comisiile .
a. Este necesar concretizarea statutului acestor institu ii, reducerea num rului acestora
prin comasare sau trecere ca subdiviziuni ale ministerelor. O parte din ele pot fi
transformate în agen ii guvernamentale cu autofinan are complet sau par ial .
Politicile dintr-o ar democratic nu sunt rezultatul activit ii unui singur actor, ci
rezult din deciziile luate de diferite organiza ii, la diferite niveluri. Societatea se
confrunt cu probleme care nu pot fi încadrate în domeniul de activitate al unui singur
minister, de aceea ar fi necesar acordarea unor ONG-uri de profil din republic a unui
statut consultativ pe lîng ministere i alte autorit i publice.
Actele normative ale administra iei publice centrale de specialitate nu se aplic în
localit ile din stînga Nistrului. De aceea la elaborarea politicilor de stat i la introducerea
rectific rilor în politicile macroeconomice i fiscale, proiectele investi ionale, ministerele
sunt nevoite s scoat din calcul aceast regiune. Aceasta duce la accentuarea diferen elor
în toate domeniile sectorului public i privat, i la majorarea discrepan elor în dezvoltare
dintre localit ile din stînga Nistrului i restul rii. Structurile administrative care exist în
regiunea transnistrean , au fost înfiin ate în mod abuziv, ocolind legisla ia intern i
interna ional . Acestea activeaz în condi ii de autoizolare i i-au asumat exercitarea în
localit ile din stînga Nistrului a atribu iilor administra iei publice centrale de specialitate.
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Totu i, deoarece asemenea structuri exist , în eventualitatea unui succes al politicii de
reintegrare a rii, urmeaz ca Ministerului Reintegr rii s -i fie atribuit sarcina realiz rii
de analize, politici i scenarii de politici de integrare a structurilor de natur administrativ
din regiunea transnistrean în sistemul na ional de administra ie public i de adaptare a
acestora la standardele administrative europene.
2.2.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- departajarea func iilor politice de cele administrative prin instituirea func iei de
Secretar de Stat în ministere, avînd func ii administrative, inclusiv managementul
resurselor umane. Func iile politice urmeaz a fi îndeplinite de ministru;
- elaborarea unor programe cu derulare s pt mînal pentru subdiviziunile integrare
european din cadrul administra iei publice centrale de specialitate i monitorizarea
s pt mînal a realiz rii acestora;
- studierea structurilor i practicilor administrative din statele membre i statele
candidate pentru aderare la UE;
- cooptarea unor structuri de consultan din afara ministerelor pentru efectuarea
expertizei pentru analize, politici i scenarii de politici prin atribuirea unor ONGuri de profil a unui statut consultativ pe lîng ministere i departamente;
- abrogarea acelor acte normative reglatoare ale activit ii ministerelor,
departamentelor, agen iilor de stat .a. care coexist cu cele noi, actualizarea
hot rîrilor de Guvern privind organizarea i func ionarea ministerelor;
- elaborarea unui plan de reducere a num rului de agen ii, secretariate, departamente
i oficii prin comasare sau trecerea ca direc ii de specialitate în cadrul ministerelor
sau transformarea în agen ii guvernamentale cu autofinan are complet sau
par ial ;
- acordarea Ministerului Reintegr rii a sarcinii de coordonare a realiz rii de c tre
ministere i departamente, agen ii de stat a analizelor, politicilor i a scenariilor de
politici de integrare a structurilor administrative din regiunea transnistrean în
sistemul na ional de administra ie public i de adaptare a acestora la standardele
administrative europene.
• Pe termen mediu
- înt rirea coordon rii i cooper rii dintre institu iile guvernamentale i atragerea
cet enilor în planificarea i controlul activit ilor din sectorul public;
- delimitarea func iilor ministerului de cele ale agen iilor subordonate,
îmbun t indu-se capacitatea decizional a ministerelor - ministerul trebuie s fie
institu ia principal pentru formularea, analizarea i sus inerea politicilor din
domeniul s u de activitate; m rirea capacit ii decizionale a ministerelor;
- adoptarea Legii responsabilit ii ministeriale;
- preg tirea cadrului juridic i institu ional pentru înfiin area Ministerului Integr rii
Europene;
- elaborarea unor strategii de modernizare a administra iei publice proprii fiec rei
institu ii;
- armonizarea structurilor administrative din administra ia public central de
specialitate cu standardele din statele membre ale UE.
2.3 Administra ia public local
Rezumat
Moldova are dou niveluri de administra ie public local – de baz (în sate (comune), ora e
(municipii)) i intermediar (raioane, municipiul Chi in u i unitatea teritorial autonom G g uzia).
Principalele probleme ale domeniului pot fi împ r ite în cîteva categorii: 1) limitarea autonomiei financiare;
2) lipsa unei delimit ri clare a competen elor dintre stat i autorit ile publice locale, precum i dintre diferite
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nivele ale administra iei publice locale; 3) ingerin a autorit ilor publice centrale în domeniile ce in de
competen a administra iei publice locale, sub pretextul supravegherii administrative; 4) absen a dialogului
institu ional dintre stat i autorit ile publice locale.

2.3.1 Context actual
Administra ia public local este cea care a suferit cele mai frecvente reorganiz ri de
la ob inerea independen ei, fiind veriga cea mai slab din sistemul administra iei publice
moldovene ti. De i fiecare din cele 9 Guverne care au activat a inut s aduc inova iile
sale în domeniul reformei administra iei publice locale, iar Carta European „ Exerci iul
autonom al puterii locale” 7, a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova în 1997,
autorit ile publice locale din ara noastr se afl înc într-o profund stare de
incertitudine.
Începînd cu anul 1994, în vederea traducerii în via a principiilor autonomiei locale,
descentraliz rii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administra iei publice locale i
a consult rii cet enilor în problemele locale de interes deosebit prev zute la art. 109 din
Constitu ie au fost adoptate o serie de legi, între care men ion m:
• Legea privind administra ia public local Nr. 123-XV din 18.03.2003;
• Legea privind statutul alesului local Nr. 768-XIV din 02.02.2000;
• Legea privind organizarea administrativ-teritorial a Republicii Moldova Nr. 764XV din 27.12.2001;
• Legea cu privire la proprietatea public a unit ilor administrativ-teritoriale Nr.
523-XIV din 16.07.99;
• Legea privind finan ele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
• Legea privind taxele locale Nr. 186-XIII din 19.07.1994.
Statutul municipiului Chi in u i a UTA G g uzia (Gagauz-Yeri) este reglementat
prin legi speciale.
În anul 1999, Republica Moldova a urmat tendin a general din statele membre ale
UE i a procedat la reducerea num rului de unit i administrativ-teritoriale de nivelul doi,
înlocuind cele 32 de raioane cu 9 jude e. De asemenea, a fost redus num rul de unit i
administrativ-teritoriale de baz prin comasarea unor sate în comune. Municipiul Chi in u
i UTA G g uzia (cu trei raioane interne) i-a p strat statutul de unitate administrativteritorial de nivelul doi. Reforma nu a afectat cele 5 raioane formate i controlate de
autorit ile autoproclamate din stînga Nistrului, pentru acestea fiind prev zut un eventual
statut de autonomie. Unul din scopurile acestei reforme a fost consolidarea sistemului
financiar regional i local, care asigur autonomia financiar prin l rgirea bazei fiscale a
teritoriului i ob inerea veniturilor potrivite pentru necesit ile regionale. Sistemul
jude ean de organizare administrativ-teritorial nu a durat nici un mandat al ale ilor locali,
astfel încît este dificil de a realiza care sunt punctele tari i punctele slabe ale acestuia.
Totu i, în opinia speciali tilor, poten ialul jude elor se deosebe te radical de poten ialul
unor raioane mici. De data aceasta se poate vorbi de dezvoltarea unor centre regionale, iar
fa de fostele raioane, jude ele au fost mai bine dotate din punct de vedere economic i
social, avînd o infrastructur cu mult mai puternic i chiar o identitate în formare.8 Cu
toate acestea, din mai 2003, se revine la sistemul raional de organizare a administra iei
publice locale iar num rul unit ilor administrativ-teritoriale de baz este majorat.
Analiza activit ii administra iei publice locale din ultimii ani, inclusiv din perioada
care a urmat revenirii la raioane, înregistreaz deficien e în cîteva domenii.

7

Ratificat prin Hot rîrea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.1997, publicat în edi ia oficial “Tratate
interna ionale” , 1999, Vol. 14, p. 14
8
Victor Popa, Regîndirea procesului de reform al administra iei publice locale în Moldova prin politici
publice i ac iuni participative, Seria Politici Publice, # 3, Editura TISH, Chi in u, ianuarie 2003, pag. 18
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Autonomia financiar
Normele europene subliniaz extinderea puterii fiscale a colectivit ilor locale ca
imperios necesar pentru succesul unei autonomii locale care poate genera prosperitate
economic la nivelul comunit ilor. În prezent aceast extindere este nesemnificativ ,
întrucît bugetul de stat se alimenteaz din plin din aceste taxe i impozite.
Potrivit legisla iei privind finan ele publice, veniturile publice locale se formeaz din
trei surse majore: venituri proprii, defalc ri i transferuri. Legea privind taxele locale
stabile te un sistem de 15 taxe care pot fi puse în aplicare de c tre autorit ile publice
locale. Administra ia public local îns nu are libertatea de a decide asupra m rimii
taxelor locale, aceasta fiind stabilit de Parlament. Doar 4 taxe locale (pentru amenajarea
teritoriului, pentru dreptul de a presta servicii de transport, pentru amplasarea unit ilor
comerciale, taxa de pia ) asigur circa 95% din veniturile administra iei publice locale.
Restul taxelor au o contribu ie nesemnificativ , (taxa balnear , taxa pentru dreptul de a
vinde în zona vamal ), iar unele (taxa de la posesorii de cîini, taxa pentru dreptul de a
efectua film ri cinematografice i
Venituri
televizate) nu au adus deloc
Altele
proprii
venituri la bugetele locale (2001).9
9,3%
35,31%
Astfel, costul perceperii unor taxe
Transferuri
este mai mare decît suma
28,28%
colectat .
Ponderea veniturilor proprii
ale
unit ilor
administrativDefalc ri
teritoriale în veniturile generale
27,11%
este redus (vezi fig.1). Doar mun.
Fig. 1 Structura veniturilor în bugetele unit ilor
Chi in u dispune de capacitatea
administrativ-teritoriale, %, 2002
de autofinan are din contul
veniturilor proprii i al defalc rilor, acesta fiind i sursa principal de finan are a activit ii
restului unit ilor administrativ-teritoriale, cu toate c numai 21% din popula ia rii
locuie te în capital . Ponderea taxelor locale colectate în mun. Chi in u constituie circa
67% din taxele locale colectate pe ar . Taxele locale, care au o pondere mic în veniturile
bugetului public na ional i sunt mai dificil de colectat, alc tuiesc veniturile proprii ale
administra iei publice locale, pe cînd taxele i impozitele cu o pondere mai mare (cum
sunt, de exemplu, taxa pe valoarea ad ugat (TVA) sau impozitul pe venitul din activitatea
de întreprinz tor a persoanelor juridice, colectate pe teritoriul unit ii administrativeteritoriale), sunt venituri generale de stat. Acestea pot deveni venituri ale bugetelor
unit ilor administrative-teritoriale exclusiv prin defalcare de la veniturile generale de stat.
Procentul minim al acestor defalc ri este stabilit de Legea privind finan ele publice locale,
iar procentul exact al defalc rilor pentru fiecare raion, municipiul Chi in u i B l i sau
UTA G g uzia (Gagauz-Yeri) este stabilit anual la adoptarea Legii bugetului de stat de
c tre Parlament. Potrivit modific rilor recente ale Legii privind finan ele publice locale,
din TVA nu se mai calculeaz normative procentuale de defalc ri pentru raioane,
municipiile Chi in u i B l i. Nu toate unit ile administrativ-teritoriale sunt tratate dup
criterii unice i bine determinate, unele beneficiind de tratament preferen ial. Pentru
exemplificare, Legea bugetului de stat pentru anul 2004 stipuleaz (art. 30, alin. 2) c
TVA la m rfurile i serviciile livrate de agen ii economici înregistra i în UTA G g uzia,
precum i accizele la m rfurile (produc ia) supuse accizelor fabricate în aceast unitate se
vars integral la bugetul ei central. Pe cînd în cazul a 32 de raioane i a municipiilor
Chi in u i B l i, TVA i accizele nu constituie venituri ale bugetelor raionale i
municipale. Astfel descentralizarea fiscal este redus deoarece ponderea veniturilor
9
Veaceslav Ioni , Analiza sistemului finan elor publice locale în Republica Moldova, Politici publice, # 4,
Editura TISH, Chi in u, ianuarie 2003, p. 7
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proprii a unit ilor administrativ-teritoriale este relativ mic , iar administra ia public
local este limitat în dreptul de a lua decizii cu privire la impozite i taxe.
Dac în anul 2001, cuantumul total al transferurilor din fondul de sus inere
financiar a teritoriilor la bugetele jude ene, municipale Chi in u i B l i, i la bugetul
UTA G g uzia (G g uz-Yeri) a constituit 320000,0 mii lei, atunci pentru anul 2004 (deja
la bugetele raionale, municipale i a unit ii teritoriale autonome) acesta s-a majorat de
aproape dou ori, fiind planificat, potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2004, în
sum de 636700,0. Asist m deci la reducerea veniturilor proprii ale administra iei publice
locale i implicit la limitarea autonomiei financiare a acesteia. Transferurile de la bugetul
de stat au un caracter condi ionat. Deoarece ponderea transferurilor în totalul veniturilor
bugetelor locale este considerabil , autorit ile centrale sunt cele care stabilesc destina ia
cheltuielilor. La rîndul ei administra ia public din unit ile administrativ-teritoriale de
nivelul doi decide asupra volumului defalc rilor în bugetele satelor, comunelor i ora elor.
Administra ia public local poate decide asupra destina iei cheltuielilor în cazul
surplusului de venituri, îns localit i în care se înregistreaz excedente bugetare sunt
foarte pu ine. Astfel este limitat libertatea administra iei publice locale în stabilirea
priorit ilor privind orientarea i efectuarea cheltuielilor. Ponderea cheltuielilor publice
locale în cheltuielile publice na ionale, la fel ca i ponderea veniturilor publice locale, este
mic (circa 30%, 2002). Constat m deci c i descentralizarea financiar este redus .
Nivelul diminuat al acestor doi indicatori (al descentraliz rii fiscale i financiare), indic
limitarea autonomiei financiare locale. Experien a statelor europene arat c cel pu in unul
din ace ti indicatori trebuie s aib un nivel înalt, pentru a-l contrabalansa pe cel lalt.
Practica hot rîrii majorit ii problemelor bugetare „ în centru” , pe de o parte
descurajeaz ini iative de parteneriat dintre administra ia public local i antreprenoriat,
iar pe de alt parte favorizeaz ascunderea veniturilor i evaziunile fiscale, fapt care are
repercusiuni negative asupra bugetului public na ional.
Principiul solidarit ii solicit existen a unui sistem na ional de egalizare financiar .
Acesta se poate ob ine prin acordarea de facilit i fiscale avantajoase agen ilor economici
care vor activa i vor achita impozite în provincie, în special în zonele defavorizate i,
concomitent, majorarea procentului de impozitare pentru agen ii economici din capital .
Se va insista, de asemenea, ca agentul economic s fie înregistrat acolo unde î i are sediul
i î i desf oar activitatea economic .
Delimitarea competen elor
În Republica Moldova exist incertitudini serioase în privin a competen elor
comunale, respectiv asupra finan rii lor i mai ales asupra raportului dintre administra ia
local i rolul statului în acest sens.
Legea privind administra ia public local nu stabile te cu claritate domeniile de
activitate a fiec rei autorit i astfel încît pe unele segmente responsabilit ile consiliului
raional coincid cu cele ale consiliului local. Sarcinile delegate de c tre stat autorit ilor
locale prin aceea i lege sunt prea largi. În mod normal, autorit ilor locale le pot fi
delegate doar responsabilit i specifice ce in de managementul serviciilor cu limitarea
maxim a gradului de ac iuni discre ionare. Uneori autorit ile publice centrale iau decizii
pe probleme ce in de responsabilitatea autorit ilor publice locale, unul din exemple fiind
destituirea i numirea func ionarilor din administra ia public local de c tre Guvern. În
acela i context, exist incompatibilit i între competen ele atribuite prin lege unit ilor
administrativ-teritoriale i cheltuielile pentru exercitarea lor.
O alt problem care a generat confuzii în privin a competen elor locale în
compara ie cu cele centrale este statutul propriet ii publice locale, ap rînd sistematic
dispute asupra împ r irii gestiunii astfel încît este împiedicat asigurarea unei autonomii
locale eficiente. În urma privatiz rilor ilicite, nu autorit ile locale au fost beneficiari ai
procesului de transmitere a propriet ii ori de schimbare a titularilor. Aceasta a condus la
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falimentare în mas a unor importante servicii publice de interes local i raional.10
Problemele care apar aici rezid în suprapunerile între preten iile de proprietate i lipsa
inventarului care ar constitui baza distribuirii. Administrarea propriet ii presupune
libertate în desf urarea opera iunilor de vînzare-cump rare sau arend a acesteia îns
cadrul legislativ actual limiteaz administra ia public local în dreptul de a gestiona
propriet ile publice locale.
Statele de personal ale prim riilor i consiliilor raionale continu s fie reglementate
centralizat. Ca urmare a reformei administrativ-teritoriale, prin hot rîre de Guvern11 au
fost majorate statele de personal ale autorit ilor publice raionale în detrimentul unit ilor
administrativ-teritoriale de baz . Aceasta a creat discontinuitate în activitatea prim riilor.
De exemplu, acestea întîmpin dificult i în leg tur cu reglementarea regimului
propriet ii funciare a satelor (comunelor), deoarece unitatea de salariu prev zut anterior
pentru func ionarul din prim rie responsabil pentru rela ii funciare a fost suprimat la 0,5.
În condi iile în care una din problemele cu care se confrunt ast zi comunit ile locale sunt
conflictele legate de propriet ile funciare, aceast modificare nu este binevenit .
Ar fi necesar s se limiteze imixtiunile statului în alegerea i salarizarea personalului
în administra ia public local . În prezent, chiar dac exist necesitatea i resursele
bugetare pentru salarizarea unui num r mai mare de func ionari locali într-un anumit
domeniu, administra iile locale nu pot institui aceste func ii deoarece structura, statele-tip
de personal i salarizarea angaja ilor prim riilor i ai aparatului pre edintelui raionului
sunt aprobate centralizat, ceea ce nu este corect, a a cum prevede art. 6 al Cartei Europene
a autonomiei locale.
Aceste imperfec iuni ale legisla iei au generat adesea interpret ri eronate i chiar
conflicte între autorit ile publice locale de diferite nivele. Lipsa limitelor de competen
dar i a responsabilit ilor, conduce la faptul c acestea sunt stabilite în mod arbitrar de
autorit ile centrale sau raionale, neuniform i în detrimentul autorit ilor locale.
Supravegherea administrativ
No iunea de autonomie local presupune, de asemenea, reducerea posibilit ii unor
controale de ocazie. La moment, Legea privind administra ia public local acord dreptul
oric rui organ al administra iei publice centrale s ingereze, sub pretextul unui control de
oportunitate, în activitatea prim riilor sau a autorit ilor publice raionale. Din lege lipsesc
prevederile privind condi iile i modalitatea atragerii la r spundere a subiec ilor tutelei
administrative care exercit un control ilegal al autorit ilor publice locale.
Cu toate c a fost adoptat Legea contenciosului administrativ, care reglementeaz
controlul legalit ii actelor emise de autorit ile publice locale i exist recomandarea
Consiliului Europei ca orice form de control de ocazie s fie suprimat astfel încît tutela
autorit ilor s se limiteze la controlul legalit ii conform art. 8 al Cartei Europene a
autonomiei locale, nu a fost stopat practica potrivit c reia orice autoritate public
central , poate verifica legalitatea i oportunitatea ac iunilor, inac iunilor sau deciziilor
administrative a autorit ilor publice locale. În plus, Legea contenciosului administrativ
este în permanen modificat în partea ce ine de obiectul ac iunii de contencios (ce fel de
acte normative pot fi supuse controlului) i subiec ii care, din oficiu, sunt abilita i cu
dreptul de a contesta legalitatea actelor administrative.
Dup reforma administrativ-teritorial constat m c exist similarit i v dite între
prefecturile desfiin ate (care au reprezentat Guvernul în teritoriu prin controlul legalit ii
actelor emise de autorit ile publice locale i prin conducerea general a extensiunilor
teritoriale ale ministerelor i departamentelor) i oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat,
amplasate, practic, în fostele jude e. Legea privind administra ia public local în redac ie
nou nu face distinc ie între serviciile publice descentralizate i cele desconcentrate, iar în
10

Victor Popa, Regîndirea procesului de reform al administra iei publice locale în Moldova prin politici
publice i ac iuni participative, Politici publice, # 3, Editura TISH, Chi in u, ianuarie 2003, p. 18
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prezent nu exist o autoritate public care s asigure conducerea general a serviciilor
publice desconcentrate ale administra iei publice centrale de specialitate (ministere,
departamente, agen ii de stat .a.). Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat au ob inut
posibilitatea de a invalida orice ac iune a administra iei publice locale sub pretextul lipsei
de oportunitate, în absen a oric rei decizii jurisdic ionale calificate. Aceasta permite
autorit ilor centrale s de in pîrghii de influen asupra ale ilor locali de o alt coloratur
politic decît cea de guvern mînt.
Priorit ile reform rii administra iei publice locale au constituit obiectul unui
Program asociat al Comisiei Europene i Consiliului Europei pentru consolidarea unei
democra ii stabile în Moldova. În cadrul acestui program, la 8-9 iulie 2003 la Chi in u a
avut loc Conferin a „ Descentralizarea în Moldova: performan e actuale i tendin e spre
viitor” în cadrul c reia s-a elaborat un plan de ac iuni pentru consolidarea democra iei
locale în Moldova. Obiectivele prioritare stabilite în continuare au la baz acest plan de
ac iuni. Atingerea acestor obiective va genera accelerarea reformelor în celelalte domenii
ale sectorului public i implicit apropierea Republicii Moldova de standardele
administrative europene.
2.3.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- elaborarea i adoptarea Legii descentraliz rii;
- pentru consolidarea autonomiei financiare:
formularea unor criterii clare de reparti ie a defalc rilor dintre nivelul I i II
de administrare;
eliminarea autorit ilor intermediare în procesul de transfer a resurselor
financiare c tre autorit ilor locale;
încurajarea colabor rii autorit ilor locale cu inspectoratul fiscal de stat în
colectarea taxelor locale; abilitarea perceptorilor fiscali din prim rii cu
dreptul de a întocmi procese-verbale r uplatnicilor i de a le înainta în
justi ie;
consultarea autorit ilor publice locale în luarea deciziilor ce vizeaz
interesele i drepturile patrimoniale ale acestora;
transmiterea în administrarea autorit ilor publice locale a acelei p r i a
patrimoniului public care ar contribui la cre terea poten ialului economic al
teritoriului respectiv.
- pentru o delimitare clar a competen elor
modificarea legisla iei pentru înl turarea suprapunerilor dintre
responsabilit ile atribuite nivelului I i II al administra iei publice locale;
detalizarea responsabilit ilor i limitarea gradului de discre ie al
autorit ilor locale în privin a managementului serviciilor delegate de c tre
stat.
- pentru asigurarea unei supravegheri administrative efective:
stabilirea unor proceduri clare privind procedura de supraveghere
administrativ ;
identificarea domeniilor prioritare ale supravegherii;
limitarea tutelei administrative la supravegherea bazat pe rezultate;
condi ionarea supravegherii legale a oportunit ii actelor emise de
autorit ile locale de c tre extensiunile teritoriale ale Cancelariei de stat,
prin pronun area unor decizii jurisdic ionale calificate;
stabilirea r spunderii pentru consecin ele exercit rii de c tre autorit ile
publice centrale i a extensiunilor teritoriale ale acestora a controalelor
neîntemeiate i ilegale ale actelor i activit ii autorit ilor publice locale.
- pentru promovarea dialogului institu ional între stat i autorit ile publice locale:
20

•
-

-

introducerea unor mecanisme institu ionale de consultare permanent
asupra diferitor aspecte ce in de democra ia local (finan ele publice
locale, responsabilit ile delegate, supraveghere, instruire etc.), inclusiv
prin intermediul asocia iilor de autorit i locale;
majorarea unit ilor de personal din prim rii din contul administra iei publice
locale de nivelul II, acordarea autorit ilor locale a libert ii de decizie asupra
num rului unit ilor de personal necesare;
consolidarea statutului alesului local în conformitate cu propunerile exper ilor de la
Consiliul Europei prin eliminarea neconcordan elor dintre Legea privind
administra ia public local i Legea privind statutul alesului local;
Pe termen mediu
preg tirea cadrului juridic i institu ional pentru constituirea unor unit i
responsabile de integrare european în cadrul administra iei publice locale de
nivelul doi;
revizuirea cadrului juridic i administrativ referitor la fiscalitatea local ; revizuirea
sistemului taxelor locale, prin comasarea acestora pîn la 3-4 taxe; autorizarea
vir rii directe i integrale a taxei pe valoare ad ugat i a impozitului pe venit
direct în bugetele locale;
aprobarea transferurilor de la veniturile generale de stat direct în bugetele locale
ale unit ilor administrativ-teritoriale de nivelul I;
monitorizarea aplic rii reglement rilor legale referitoare la serviciile de ap i
canalizare; salubrizare; transport local; energie termic ; iluminatul public;
asocia iile de proprietari; administrarea patrimoniului;
revizuirea i ajustarea legisla iei care reglementeaz raporturile patrimoniale ale
unit ilor administrativ-teritoriale;
consolidarea capacit ii administra iei publice locale în ap rarea propriilor interese
în instan ele de judecat ;
sistematizarea legisla iei în domeniul administra iei publice locale, în conformitate
cu prevederile Constitu iei i cu legisla ia european , inclusiv Carta european a
autonomiei locale.

3. Func ia public
Rezumat
Dup adoptarea Constitu iei în 1994, au fost puse bazele juridice ale raporturilor de func ie public , sau constituit institu ii pentru politica de cadre i instruirea personalului din administra ia public . O lacun
serioas a legisla iei serviciului public este c aceasta nu face deosebire între func ionarii politici i
func ionarii de carier din administra ia public . Instabilitatea corpului de func ionari reduce din calitatea
administr rii i necesit fonduri suplimentare pentru instruirea i perfec ionarea profesional a acestora.
Drepturile i obliga iile atribuite prin lege func ionarilor publici nu se deosebesc cu nimic de drepturile i
obliga iile angaja ilor, prev zute de legisla ia muncii, astfel încît se face sim it necesitatea unui Statut
original al func ionarului public.

3.1 Context actual
Cele trei componente indispensabile ale serviciului public: autorit ile publice,
personalul angajat în ele i activitatea acestui personal influen eaz asupra st rii întregului
sistem al administra iei publice, iar presta ia personalului din cadrul autorit ilor publice
reprezint suportul principal al reformei administra iei publice în procesul de asociere i
aderare la UE. În acest sens, rolul func ionarilor publici este de a:
con tientiza obiectivelor reformei i a mijloacelor de realizare a acestora;
crea un climat de sus inere a reformei din partea cet enilor;

21

organiza operativ i eficient executarea deciziilor politice ce vizeaz reforma.12
Dup adoptarea Constitu iei la 29 iulie 1994, în Republica Moldova s-a dezvoltat
cadrul legislativ specific func iilor publice i titularilor acesteia:
• Legea serviciului public Nr. 443-XIII din 04.05.95;
• Hot rîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentul cu privire la organizarea
concursului pentru ocuparea func iei publice vacante în autorit ile publice Nr.
1038 din 07.11.1997;
• Hot rîrea Guvernului despre aprobarea Clasificatorului unic al func iilor publice
Nr. 151 din 23.02.2001;
• Hotarîrea Parlamentului pentru aprobarea Concep iei cu privire la politica de
personal în serviciul public Nr. 1227-XV din 18.07.2002 . a.
Legisla ia-cadru este completat de prevederi legale care se refer la categorii
speciale de func ionari publici: func ionarii din serviciul fiscal, vamal i diplomatic,
judec torii i procurorii, . a.
Un rol aparte revine Legii serviciului public. Aceasta reglementeaz no iunea de
serviciu public, func ionar public i func ie public ; statueaz principiile i sarcinile
serviciului public i organele de conducere a serviciului public; categoriile de func ii
publice, modalitatea de instituire a acestora; restric ii pentru ocuparea unei func ii publice;
modalit ile de angajare într-o func ie public ; perfec ionarea profesional ; retribuirea
muncii i garan iile sociale ale func ionarilor publici; concedierea; r spunderea
func ionarilor publici . a. Ac iunea Legii serviciului public se extinde asupra persoanelor
care de in func ii în autorit ile publice centrale i locale precum i asupra judec torilor,
procurorilor i ajutorilor acestora, anchetatorilor, colaboratorilor din serviciul diplomatic,
serviciul fiscal, garda financiar , din organele controlului vamal, securit ii statului, din
organele de interne, asupra militarilor, în partea în care nu este reglementat prin acte
legislative speciale privind statutul lor juridic.
O lacun serioas a Legii serviciului public este faptul c aceasta nu diferen iaz
dou categorii de func ionari: func ionari politici i func ionarii de carier din
administra ia public . Asupra primei categorii se r sfrînge riscul politic, adic riscul de a
r mîne f r serviciu în cazul schimb rilor de guvern sau a administra iei publice locale ca
urmare a alegerilor sau reorganiz rilor. Asupra celei de-a doua categorii nu poate i nu
trebuie s se r sfrîng riscul politic. Ace tia se bucur de stabilitate în func ie deoarece de
activitatea lor depinde calitatea procesului de administrare. Aceast problem a constituit
obiectul aten iei proiectului de asisten al Uniunii Europene „ Perfec ionarea cadrelor i
modernizarea func ion rii administra iei publice în Republica Moldova” , în cadrul c ruia
s-a propus instituirea func iei de Secretar de Stat în ministere care se bucur de stabilitate
în func ie i care va realiza managementul resurselor umane în cadrul ministerelor (vezi
paragraful privind administra ia sectorial ).
În general, Legea serviciului public adoptat pune la baz principiile de încadrare
unanim recunoscute de practica diferitor ri: numire, alegere, concurs. Numirea în func ie
a fost o modalitate pe larg folosit în sistemul sovietic, se mai p streaz i ast zi în aceea i
formul , fapt care împiedic formarea unui serviciu înalt-profesionist, modern i eficient.
Disfunc ionalit ile apar în momentul în care func ionarii sunt numi i în func ii eligibile,
sau în func ii pentru care este necesar anun area unui concurs public. Numirea de c tre
Guvern sau alt autoritate public central a autorit ii executive, care ine de
responsabilitatea autorit ilor publice locale, de asemenea, este un atentat direct la
drepturile colectivit ilor locale de a rezolva i gira de sine st t tor, în cadrul legii i sub
propria responsabilitate, problemele de interes local.
-

12
Aurel Sîmboteanu, Reforma administra iei publice în Republica Moldova, Ed. Museum, Chi in u, 2001,
p. 112

22

Cadrul legal pentru organizarea concursului este Regulamentul cu privire la
organizarea concursului pentru ocuparea func iei publice vacante în autorit ile publice.13
Concursul se organizeaz de c tre autoritatea public ce dispune de func ii vacante, pentru
persoanele care se încadreaz sau avanseaz în serviciul public, inclusiv pentru
func ionarii inclu i în rezerva de cadre i include urm toarele metode i tehnici: studierea
i concursul documentelor, conversa ia individual , testarea, proba practic . De i exist
prevederea obligatorie potrivit c reia informa ia despre organizarea concursului i
condi iile de participare la el urmeaz a fi publicate în presa republican , asemenea
informa ii apar în pres extrem de rar, în special ca urmare a alegerilor locale generale,
pentru ocuparea func iilor publice vacante din administra ia public local , iar informa ia
despre func iile publice vacante din administra ia public central practic nu exist . În
acela i timp reorganiz rile autorit ilor publice înso ite de concedierea personalului sunt
frecvente.
O analiz a drepturilor i obliga iilor func ionarilor publici prev zute de Legea
serviciului public, scoate în eviden cîteva categorii:
- drepturi i obliga ii comune oric rei persoane încadrate în munc , indiferent dac e
vorba de un raport de munc sau unul de func ie public ;
- drepturi i obliga ii specifice func ionarului public;
- drepturi i obliga ii specifice unor anumite categorii de func ionari publici, al c ror
izvor sunt actele normative care reglementeaz organizarea i func ionarea
categoriilor speciale de func ionari publici, dar i unele prevederi constitu ionale.
De men ionat c toate drepturile func ionarilor publici de la art. 10 al Legii
serviciului public, sunt prev zute de altfel i în legisla ia muncii, deci nu exist nimic ce ar
putea s diferen ieze func ionarul de ceilal i angaja i.
Unul dintre cele mai importante drepturi, care este concomitent i o îndatorire a
func ionarului public, cu implica ii deosebite pentru procesul de integrare european este
perfec ionarea profesional . Institu ionalizarea serviciului public în cadrul reformei
administra iei publice este strîns legat de crearea unui sistem bine definit de preg tire a
func ionarilor publici ap i de a asigura calitatea transpunerii în via a politicilor de
integrare european . Pe parcursul evolu iei reformei administra iei publice, pe lîng
adoptarea cadrului normativ cu privire la serviciul public, au fost întreprinse o serie de
ac iuni în direc ia edific rii unui sistem de instruire a func ionarilor publici:
- înfiin area în 1993 a Academiei de Studii în Domeniul Administr rii Publice pe lîng
Guvernul Republicii Moldova14 (transformat recent în Academia de Administrare
Public (AAP) pe lîng Pre edintele Republicii Moldova). Ulterior, au fost
constituite centrele regionale de formare continu pentru administra ia public
local , aflate în coordonarea metodologic a Academiei;
- constituirea în 1996 a Direc iei pentru Politica de Cadre pe lîng Guvernul
Republicii Moldova (recent Direc ia politic de cadre a Cancelariei de Stat).15
Pe parcursul anului 2003, cu sprijinul Institutului de Politici Europene din Berlin a
fost instruit un grup de formatori orientat spre cre terea gradual a num rului de exper i în
domeniul afacerilor europene atît din administra ia public central i local cît i din
mediul societ ii civile. Dup modelul statelor candidate, este necesar crearea (în cadrul
AAP), unei subdiviziuni cu responsabilit i de instruire a func ionarilor publici activitatea
c rora are sau va avea tangen e cu politicile de integrare european . Ra iunea înfiin rii
AAP care s gestioneze, de o manier unitar , procesul complex de instruire i de
perfec ionare const în nevoia ca în administra ia public s se vorbeasc aceea i limb .
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stat i de autoadministrare local din 21 mai 1993
15
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Mai recent, aceea i necesitate a ap rut i pentru func ionarii publici responsabili pentru
elaborarea i implementarea politicilor de integrare european .
În decurs de 8 ani, Legea serviciului public a suportat modific ri i complet ri
majore fapt care ne conduce la concluzia c acest act normativ este dep it de timp i c ar
trebui adoptat unul nou. Speciali tii în administra ie public au concluzionat c de fapt
aceast lege nu este altceva decît un compendiu al legisla iei muncii cu unele influen e
europene (potrivit art. 2, alin. 2 al legii „ raporturile de munc , de asigurare cu pensii, alte
rela ii privind serviciul public, nereglementate prin prezenta lege se reglementeaz de
legisla ia respectiv ” ). Un sistem modern de administra ie public realizeaz un echilibru
între responsabilitate i încrederea acordat func ionarilor în condi iile existen ei unui
cadru juridic bine conturat. Se face sim it lipsa unui Statut original al func ionarului
public, care ar reglementa toate aspectele exercit rii func iei publice.
În mai 2000, Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei a votat recomandarea c tre
statele membre de a adopta un cod de etic pentru func ionarii publici. Exper ii recomand
ca orice cod de etic s fie astfel formulat i structurat încît s ajute ca normele pe care
acesta le statueaz s fie asimilate u or de c tre func ionarii publici. Aceste norme trebuie
s statueze respectarea demnit ii cet eanului, loialitatea func ionarului fa de institu ia
în care lucreaz , re inere în exprimarea opiniilor politice, comportament corect i demn
fa de colegi i subordona i. Acceptarea unei func ii publice trebuie s însemne
acceptarea acestor standarde.
Un sistem modern de administra ie public este func ional în condi iile în care
salarizarea func ionarilor este la nivelul preg tirii i importan ei muncii pe care o
desf oar . Actualul sistem de stimulare are la baz , în cea mai mare m sur , avansarea în
carier odat cu îndeplinirea condi iilor de vechime în munc i, într-o oarecare m sur ,
sistemul de premiere. Din contra, sectorul privat are ca mijloc de sensibilizare acordarea
de stimulente în raport cu efortul depus de angajat, m surat prin rezultatele ob inute, i cu
nivelul de preg tire ini ial sau cel atins ca urmare a parcurgerii unor stagii de perfec ionare
profesional .
3.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- întocmirea, cu titlu obligatoriu, a planurilor de formare/perfec ionare pentru
func ionarii publici, de c tre fiecare institu ie a administra iei publice;
- elaborarea proiectului Statutului func ionarului public i al Codului deontologic al
func ionarului public;
- delimitarea, în legisla ia cu privire la serviciul public, a dou tipuri de func ionari:
func ionarii politici i func ionarii de carier în administra ie public , care se
bucur de stabilitate în func ie;
- reglementarea detaliat a dreptului func ionarului public de a fi informat cu privire
la orice m sur care intervine în desf urarea raporturilor de serviciu, ordinele
primite de la superiorii s i;
- modificarea legisla iei pentru ocuparea func iilor publice administrative exclusiv
prin concurs;
- modificarea legisla iei pentru instituirea r spunderii în cazul înc lc rii legisla iei cu
privire la organizarea concursului pentru ocuparea unei func ii publice vacante;
- elaborarea i adoptarea Primei strategii de formare european a func ionarilor
publici (2004-2007);
- instituirea în cadrul Academiei de Administrare Public pe lîng Pre edintele
Republicii Moldova, a unei subdiviziuni destinate instruirii func ionarilor publici
în domeniul elabor rii i implement rii politicilor de integrare european ; studierea
evolu iei reglement rilor func iei publice din legisla ia statelor membre i
candidate la aderare in Uniunea Europeana;
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alocarea unui fond special destinat form rii personalului, înscris pe linie bugetar
distinct .
Pe termen mediu
reglementarea unui sistem de salarizare corespunz tor i motivat în raport cu
efortul depus de angajat, m surat prin rezultatele ob inute, i cu nivelul de
preg tire ini ial sau cel atins ca urmare a parcurgerii unor stagii de perfec ionare
profesional ;
simplificarea sistemului de indicatori folosit pentru m surarea rezultatelor
activit ilor func ionarilor publici;
adoptarea Statutului i a Codului deontologic al func ionarului public;
armonizarea cu principiile europene care stau la baza unui serviciu public eficient
i modern, exercitat în scopul realiz rii interesului public i aflat la dispozi ia
cet eanului;
detalizarea regimului incompatibilit ilor aplicabil func ionarilor publici, pentru a
asigura impar ialitatea i neutralitatea în exercitarea func iei publice;
îmbun t irea reglement rilor sub aspectul condi iilor de ocupare a func iilor
publice, pentru a contribui la profesionalizarea corpului de func ionari, dar i la o
carier atractiv ;
analiza i reglementarea legislativ a institu iei corpului de rezerv a func ionarilor
publici;
reglementarea procedurii de redistribuire a func ionarilor publici, elibera i din
motive neimputabile lor i asigurarea instrumentelor prin care autorit ile publice
centrale sau locale s poat realiza aceast atribu ie;
accentuarea respect rii eticii i deontologiei profesionale a func ionarului public;
cre terea calit ii serviciului public i îmbun t irea rela iei administra ie-cet ean.

4. Dezvoltarea regional
Rezumat
Cadrul juridic i institu ional al dezvolt rii regionale este în formare. Principala problem a
dezvolt rii regionale este decalajul enorm în dezvoltarea socio-economic dintre mun. Chi in u (capitala) i
restul teritoriului. Reorganiz rile administrativ-teritoriale frecvente au determinat diminuarea calit ii
statisticii regionale. Localit ile din stînga Nistrului care constituie 12% din teritoriul na ional i 17% din
popula ia rii nu sunt parte a m surilor de politic regional a statului deoarece autorit ile publice
moldovene ti nu controleaz acest teritoriu.

4.1 Context actual
Pîn la moment, crearea unui cadru teritorial, concordat cu cel al statelor membre a
UE a constituit în principal preocuparea cercet torilor i mai pu in a guvernan ilor.
Pu inele acte normative care exist reglementeaz doar anumite rela ii i activit i ce in de
unele aspecte ale dezvolt rii teritoriului. Politica regional constituie unul din
compartimentele Strategiei de dezvoltare social-economic a Republicii Moldova pe
termen mediu (pîn în anul 2005)16, care define te scopul i obiectivele strategice ale
politicii de dezvoltare regional , precum i m surile necesare realiz rii acestei politici.
De i strategia prevede examinarea oportunit ii de instituire a unui Fond de dezvoltare
regional din contul c ruia ar putea fi finan ate diverse proiecte investi ionale de
dezvoltare a infrastructurii i crearea condi iilor pentru atragerea investi iilor nebugetare în
regiunile defavorizate, dar reglement rile bugetare adoptate pîn în prezent, inclusiv
Legea bugetului de stat pentru anul 2004 nu prevede crearea unui asemenea fond.
Organul de stat abilitat cu elaborarea i implementarea programelor de stat regionale
este Ministerul Economiei în structura c ruia este prev zut Direc ia principal politic
16
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regional . În prezent se poart discu ii pentru constituirea unui sistem de structuri
cvaziautonome pentru promovarea politicii de dezvoltare regional dup modelul statelor
candidate ale UE.
Lipsa reglement rilor pe plan intern, se compenseaz par ial prin reglement ri
interna ionale: Conven ia-cadru european privind cooperarea transfrontalier a
colectivit ilor sau autorit ilor teritoriale17; Carta European „ Exerci iul autonom al
puterii locale” 18 precum i actele constitutive ale euroregiunilor la care Republica
Moldova este parte.
Problema principal a dezvolt rii regionale din Republica Moldova este decalajul
enorm în dezvoltarea socio-economic dintre mun. Chi in u i restul teritoriului. Acest
decalaj este caracterizat prin trei particularit i de baz :
a) concentrare relativ înalt a activit ii economice în mun. Chi in u;
b) decalaj pronun at în nivelul de trai dintre capital
i restul unit ilor
administrativ-teritoriale;
c) decalaj enorm dintre capital i restul teritoriului în dezvoltarea infrastructurii i
factorilor de produc ie.
De i în mun. Chi in u locuie te 21% din popula ia rii, acesta creeaz circa 50%
din PIB. În virtutea faptului c Republica Moldova este un stat mic i întrucît nu exist un
sistem na ional de egalizare financiar , agen ii economici prefer s - i înregistreze
afacerile în capital . Economia fiind orientat preponderent spre agricultur , activit ile
economice se desf oar în provincie, dar impozitele i taxele sunt percepute preponderent
în mun. Chi in u.
Reforma administrativ-teritorial din 2003 a fixat limita de jos de la care o localitate
poate avea prim rie la 1500 locuitori, fiind permise i excep ii de la aceast regul .
Asemenea localit i mici, doar dac nu se vor asocia cu altele, nu vor putea presta eficient
servicii publice care solicit resurse financiare ce pot fi acumulate doar avînd mai multe
surse de constituire a veniturilor în bugetele locale. Media locuitorilor celor 32 raioane
instituite de reform , care au înlocuit cele 10 jude e (unit i administrativ-teritoriale
intermediare situate între colectivit ile locale de baz i stat) constituie circa 76 mii i este
cea mai mic dintre statele Europei Centrale i de Est.
Fiecare jude a fost frac ionat în 2-5 raioane astfel încît s-a redus eficien a
cooperar rii transfontaliere dintre unit ile administrativ-teritoriale din componen a
euroregiunilor „ Dun rea de Jos” , „ Siret-Prut-Nistru” i „ Prutul Superior” la care
Republica Moldova este parte.
Localit ile din stînga Nistrului nu sunt parte la m surile de politic regional ,
deoarece aceste 12% din teritoriu i 17% din popula ie nu sunt controlate de autorit ile
publice moldovene ti. Aceasta adînce te discrepan ele în dezvoltarea regional a rii.
O alt problem este c reorganiz rile teritoriale frecvente i conflictul din stînga
Nistrului au diminuat calitatea statisticii regionale ceea ce împiedic introducerea la timp a
rectific rilor în politicile regionale, politica fiscal , proiectele investi ionale etc.
În Republica Moldova pot fi create regiuni de dezvoltare din unit i administrativteritoriale învecinate, prin asociere în baza liberului consim mînt. Legea privind
administra ia public local atribuie consiliilor locale i raionale dreptul de a decide, în
condi iile legii, asocierea cu alte autorit i ale administra iei publice locale pentru
realizarea unor lucr ri i servicii de interes public, precum i colaborarea cu agen i
economici din ar i din str in tate în scopul realiz rii unor ac iuni sau lucr ri de interes
comun.
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Unul din criteriile de baz la delimitarea regiunilor de dezvoltare trebuie s -l
constituie încadrarea acestora în criteriile europene ale Eurostat, definite prin
Nomeclatorul Unit ilor Teritoriale Statistice (NUTS) i crearea premiselor pentru
eligibilitatea Republicii Moldova pentru alocarea fondurilor de dezvoltare regional din
partea UE. Regiunile conven ionale de dezvoltare, create prin liberul consim mînt al
autorit ilor publice locale, trebuie s corespund nivelului optim al structurilor teritoriale
pentru planificarea i implementarea m surilor de politic regional din UE (nivelul
NUTS II). Orice politic regional de stat va lua în calcul, în mod obligatoriu, cele 5
raioane autoizolate din stînga Nistrului care constituie circa 12% din teritoriul na ional.
F cînd abstrac ie de faptul c Republica Moldova nu se afl înc în situa ia de a
aborda cadrul de concepere, implementare i evaluare a politicii de dezvoltare regional i
a programelor de coeziune economic i social a UE, în eventualitatea includerii
Moldovei în procesul de stabilizare i asociere, putem defini pentru moment, în linii
generale, structura teritorial a Republicii Moldova corespunz toare NUTS:
Nivelul NUTS I:
Republica Moldova
Nivelul NUTS II:
Nu exist (probabil cu excep ia unei regiuni de dezvoltare ce
s-ar constitui în limitele mun. Chi in u)
Nivelul NUTS III:
40 de raioane (3 raioane interne ale UTA G g uzia, 5
raioane autoizolate din stînga Nistrului i 32 raioane din
restul teritoriului na ional)
Nivelul NUTS IV:
Nu exist asocieri institu ionalizate de unit i teritoriale
Nivelul NUTS V:
5 municipii (Chi in u (capitala), Tiraspol, B l i, Bender i
Comrat; capitala se poate constitui ca regiune de tip NUTS
II)
59 ora e cu 39 de sate incluse în componen a ora elor
912 sate (comune) cu 1567 sate incluse în componen a lor
Regiunile de tip NUTS II vor constitui cadrul de culegere a datelor statistice
specifice, în conformitate cu reglement rile comunitare în vigoare.
4.2 Priorit i
• Pe termen scurt
- adoptarea Legii privind dezvoltarea regional ;
- elaborarea i adoptarea:
Concep iei de stat a dezvolt rii regionale
Planului na ional de dezvoltare regional
- instituirea mecanismelor de coordonare a politicii regionale la nivel na ional:
Consiliul de coordonare a dezvolt rii regionale (alc tuit din reprezentan i ai
autorit ilor publice centrale, locale i ai societ ii civile) i Agen ia na ional
pentru dezvoltare regional , i abilitarea acestora cu împuternicirile care s asigure
realizarea obiectivelor politicii de dezvoltare regional ;
- crearea Fondului na ional de dezvoltare regional , acordarea asisten ei tehnice
pentru gestionarea lui i atragerea resurselor financiare;
- elaborarea unui sistem na ional de egalizare financiar ;
- organizarea consult rii prealabile a autorit ilor publice locale (consilii locale i
raionale, municipale i Adunarea popular a unit ii teritoriale autonome
G g uzia) în vederea delimit rii regiunilor de dezvoltare;
- înaintarea demersurilor pe lîng participan ii la negocierile privind solu ionarea
diferendului transnistrean, pe lîng autorit ile publice locale din statele vecine i
pe lîng Consiliul Europei pentru includerea localit ilor din stînga Nistrului în
cadrul euroregiunilor la care Republica Moldova este parte;
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consultarea autorit ilor publice locale a unit ii teritoriale autonome G g uzia i a
raionului Taraclia în vederea includerii în componen a euroregiunii „ Dun rea de
Jos” ;
culegerea datelor statistice relevante politicii regionale în cadrul recens mîntului
popula iei de pe ambele maluri ale Nistrului;
explicarea i dezbaterea public a procesului de delimitare a regiunilor de
dezvoltare.
Pe termen mediu
delimitarea regiunilor de dezvoltare în conformitate cu problemele teritoriale
specifice;
constituirea structurii institu ionale pentru administrarea politicii de dezvoltare
regional la nivelul regiunilor de dezvoltare (Agen iile de dezvoltare regional );
elaborarea i adoptarea Strategiei na ionale de dezvoltare a regiunilor i a
programelor regionale de dezvoltare pentru fiecare regiune de dezvoltare;
elaborarea unei metodologii unice de estimare a poten ialului de dezvoltare i a
nivelului de trai în unit ile administrativ-teritoriale i de identificare a zonelor
defavorizate în conformitate cu standardele europene;
implementarea de programe i scheme de încurajare financiar a regiunilor pentru
a contribui la perfec ionarea dezvolt rii infrastructurii i business-ului;
atragerea de resurse complementare dezvolt rii regionale prin proiecte de
cooperare transfrontalier ;
perfec ionarea mecanismului de interac iune pe vertical
i orizontal a
administra iei publice centrale i locale în procesul de elaborare i implementare a
politicii regionale;
implementarea sistemului de egalizare financiar ; acordarea de facilit i fiscale
agen ilor economici care vor activa i vor achita impozite în provincie, în special în
zonele defavorizate; majorarea procentului de impozitare pentru agen ii economici
din capital ;
adoptarea m surilor pentru înregistrarea agen ilor economici în localitatea în care
desf oar activit i economice;
impulsionarea activit ii economice în regiuni prin crearea parcurilor industriale,
incubatoarelor de afaceri, a zonelor economice libere i sprijinirea activit ii celor
existente prin atragerea investi iilor autohtone i str ine i facilitarea activit ilor
economice externe ale lor.

5. Concluzii
În eventualitatea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga i Madrid i implicit pentru
alinierea la standardele administrative moderne, Republica Moldova trebuie s - i
reformeze administra ia public . Necesitatea reformei este dictat de faptul c majoritatea
sferelor guvernamentale au implica ii sau tangen e cu aquis communautere. Progresul unui
stat candidat este apreciat în baza acestor criterii în termeni de „ capacitate administrativ
i judiciar de a implementa aquis-ul” , ceea ce înseamn c se va urm ri ca rezultatele
reformelor s corespund standardelor administrative europene. În ultimii ani Comisia
European plaseaz un accent deosebit pe capacitatea administra iei publice de a
implementa aquis-ul comunitar, chiar dac aceasta nu a fost o prioritate a „ valurilor” de
aderare precedente.
Pîn la moment, în ara noastr nu au putut fi mobilizate eficient resursele necesare
cre rii cadrului legislativ i institu ional necesar administra iei publice centrale i locale i,
în special, pentru implementarea eficient a m surilor de reform . Cauzele care au
determinat imposibilitatea realiz rii unei reforme reale a administra iei publice au fost:
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constrîngerile financiare;
lipsa de voin i determinare politic ;
lipsa de preg tire a politicienilor i func ionarilor publici pentru a r spunde
imperativelor timpului;
- absen a unor reglement ri clare privind personalul i structurile administrative.
În prezent nu exist o concep ie de stat i o strategie de reform administra iei
publice. Adesea m surile de reform a administra iei publice sunt implementate de alte
persoane sau institu ii decît cele care le-au conceput sau au participat la elaborarea
proiectelor de reform . Se simte lipsa unei autorit i publice pentru monitorizarea i
coordonarea reformelor în administra ia public , dup modelul statelor candidate,
deoarece la moment diverse structuri de stat împart responsabilit ile în acest domeniu.
Din experien a statelor candidate se poate deduce c cel mai dificil va fi
convingerea func ionarilor din toate structurile administra iei publice despre necesitatea
conlucr rii interdepartamentale, în timpi bine programa i i cît se poate de exact. Exist
capitole ale strategiei de integrare european la care trebuie s conlucreze un num r mare
de ministere, departamente i agen ii, iar func ionarii în aceste structuri foarte greu
schimb între ei documente pe aceia i tem .
M surile necesare de întreprins pentru solu ionarea problemelor domeniului sunt
reflectate în priorit ile pe termen scurt (anul 2004) i termen mediu (2004-2007) pentru
fiecare compartiment al studiului (managementul i coordonarea procesului de integrare
european , administra ia public central , sectorial
i local , func ia public
i
dezvoltarea regional ). Am încercat, pe cît posibil, s tras m aceste priorit i astfel încît s
fie posibil consemnarea rezultatelor m surabile. Astfel vom putea estima, la finele anului
2004 i respectiv 2007, m sura în care au fost îndeplinite obiectivele care reies din aceste
priorit i.
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