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SUMMARY
Successful implementation of the local public administration reform depends on and 

is related to other reforms that need to be implemented in the Republic of Moldova, such 
as the Reform of Public Service Modernization or the National Decentralization Strategy. 
The provision of efficient, modern and efficient administrative public services to bring the 
citizen administration is one of the priorities of the public administration reform process, an 
administration that responds to the demands of the democratic society.
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REZUMAT
Realizarea cu succes a reformei administrației publice locale depinde şi este conexă cu alte 

reforme, care trebuie implementate în Republica Moldova, precum Reforma de modernizare 
a serviciilor publice sau Strategia națională de descentralizare. Prestarea unor servicii publice 
administrative eficace, moderne şi eficiente, care să apropie administrația de cetăţean, 
reprezintă una dintre priorităţile procesului de reformă a administraţiei publice, administraţie 
care să răspundă cerinţelor societăţii democratice.

Cuvinte-cheie: administrație publică locală, reformă, modernizarea serviciilor publice, 
capacitate administrativă, strategie.

Unul dintre subiectele care apare 
constant pe agenda publică din Republica 
Moldova în ultimul deceniu este nevoia 
unei reforme de substanță a administrației 
publice locale. Într-o lume aflată într-o 
permanentă schimbare, administrația 
publică din Republica Moldova nu este nici 
pe departe adaptată nevoilor economice 
sau ale cetățeanului, ci pare mai degrabă 
rămasă în anii tranziției, fără a avea o țintă 
clară. 

Realizarea cu succes a reformei 
administrației publice locale depinde şi 
este conexă cu alte reforme, care trebuie 
implementate în Republica Moldova, 
precum Reforma de modernizare a 
serviciilor publice sau Strategia națională 
de descentralizare. Prestarea unor servicii 
publice administrative eficace, moderne şi 
eficiente, care să apropie administrația de 
cetăţean, reprezintă una dintre priorităţile 
procesului de reformă a administraţiei 
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publice, administraţie care să răspundă 
cerinţelor societăţii democratice. Prioritățile 
de eficientizare a serviciilor publice pentru 
următorii ani au fost stabilite prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova nr. 966 
din 09 august 2016 „Pentru aprobarea 
Planului de acțiuni privind reforma de 
modernizare a serviciilor publice pentru 
anii 2017-2021”. [1] Acest act normativ a 
fost aprobat pentru realizarea obiectivelor 
ce țin de modernizarea serviciilor publice 
prevăzute în Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-2020 
[2] şi Programul de activitate al Guvernului 
Republicii Moldova 2016-2018 [3], precum 
şi pentru onorarea angajamentelor faţă de 
partenerii de dezvoltare.

Pornind de la faptul că administrația 
publică locală este chemată să organizeze 
prestarea serviciilor publice de calitate şi 
de la prevederile Strategiei privind reforma 
administrației publice, una dintre prioritățile 
căreia este modernizarea serviciilor publice, 
ne propunem să analizăm în ce măsură au 
fost realizate până la moment activitățile 
prevăzute de Planul de acțiuni pe anii 2016-
2018 pentru implementarea Strategiei. 

În prezent autorităţile administraţiei 
publice locale se confruntă cu probleme 
serioase la capitolul organizarea 
şi dezvoltarea serviciilor publice 
administrative (realizate numai de stat prin 
instituțiile sale), eficientizarea prestării lor, 
reducerea sarcinilor administrative inutile 
şi minimalizarea costurilor serviciilor, atât 
pentru beneficiari, cât şi pentru prestatori, 
conform nevoilor şi cerinţelor beneficiarilor, 
asigurând un nivel înalt de calitate a 
serviciilor prestate. 

Obiectivul general fixat de Strategia 
privind reforma administrației publice 
este dezvoltarea sistemului de prestare a 
serviciilor publice la nivel central şi local. 
În prezent cele mai solicitate servicii 
publice administrative prestate la nivel 
local sunt eliberarea adeverinței despre 

componența familiei (21% solicitări), 
avizul de plată a taxelor şi impozitelor 
(15% solicitări), eliberarea certificatului 
despre locul de trai (13% solicitări), 
eliberarea certificatului despre posesia 
(lipsa) terenului agricol (11% solicitări).  
Alte servicii, precum extrasul din Registrul 
cadastral, certificatul de lipsă a datoriilor 
față de bugetul public național, certificatul 
de proprietate, certificatul despre lipsa 
carnetului de muncă şi autorizația de 
amplasare a dispozitivelor publicitare, sunt 
solicitate în proporție de 10%. [4] Potrivit 
analizei diagnostic realizate de PNUD, cel 
mai frecvent solicită servicii administrative 
persoanele încadrate în câmpul muncii 
(circa 82% solicitări). [4] 

Având în vedere faptul că reducerea 
sarcinilor administrative inutile trebuie 
realizată atât prin prisma măsurilor de 
simplificare a actelor normative care 
reglementează procesele derulate la 
nivelul autorităților administrației publice 
locale, cât şi prin prisma soluțiilor de 
informatizare aplicabile, trebuie urmărită 
corelarea prevederilor Strategiei privind 
reforma administrației publice cu Reforma de 
modernizare a serviciilor publice. Considerăm 
necesară identificarea serviciilor care 
trebuie simplificate, astfel încât să se ofere 
o imagine de ansamblu a perspectivelor 
de simplificare pentru cetățeni la nivelul 
întregii administrații publice.

Serviciile care se vor încadra în nivelul cel 
mai înalt de prioritate vor avea în comun un 
număr de factori determinanți, şi anume:

- costurile generate pentru cetățeni;
- complexitatea procedurii;
- relaționarea cu alte servicii propuse 

pentru simplificare;
- numărul anual ridicat al beneficiarilor.
În acest context obiectivele demersului 

de simplificare a serviciilor publice 
administrative de care beneficiază cetățenii 
ar putea fi următoarele:

- economisirea resurselor utilizatorilor 



Administrarea publică: teorie şi practică 131Tribuna tânărului cercetător

pentru accesarea serviciilor (financiare, 
timp, informaționale, confort etc.);

- realizarea de efecte semnificative de 
antrenare şi în alte domenii de interacțiune 
cu cetățenii;

- degrevarea autorităților publice de 
resurse implicate în interacțiunea cu 
cetățenii (timp, informaționale, materiale, 
financiare, corespondență etc).

Compartimentul „Modernizarea 
serviciilor publice” din Strategia privind 
reforma administrației publice stabileşte 
în calitate de obiectiv specific Asigurarea 
unei abordări coordonate şi unificate 
faţă de modernizarea serviciilor publice. 
În acest sens este prevăzut un set de 
acțiuni, precum aprobarea „Metodologiei 
privind reingineria serviciilor publice”, 
„Metodologiei privind digitalizarea 
serviciilor publice”, „Standardelor universale 
minime de calitate pentru serviciile publice 
administrative” şi „Metodologiei-cadru 
de stabilire a tarifelor pentru serviciile 
publice prestate contra plată”. [2] Acțiunile 
respective sunt conexe şi trebuie corelate cu 
acțiunile stabilite în Planul de acțiuni privind 
reforma de modernizare a serviciilor publice 
pentru anii 2017-2021 şi Planul de acțiuni 
pentru implementarea Strategiei naționale de 
descentralizare 2012-2018. Potrivit Strategiei 
privind reforma administrației publice, 
procesul de modernizare a serviciilor 
publice începe cu reingineria serviciilor 
publice, ceea ce  presupune regândirea 
fundamentală şi redesignul serviciilor 
publice în locul operării îmbunătățirilor. 
Astfel, vor fi eliminate serviciile publice 
depăşite de timp sau comasate mai multe 
servicii în unul. După realizarea procesului 
de reinginerie, serviciile publice urmează 
a fi digitalizate. Astfel, va fi asigurat 
accesul on-line la toate serviciile publice 
administrative, inclusiv la nivel local. 
Serviciile publice trebuie să fie prestate strict 
în limitele standardelor de calitate. Acest 
fapt va asigura un nivel înalt de satisfacție a 

cetățenilor în legătură cu serviciile publice 
livrate. Totodată, este necesară aplicarea 
unor tarife transparente şi echitabile pentru 
serviciile publice prestate contra plată. 
Cadrul normativ trebuie ordonat şi clarificat, 
cu elaborarea principiilor şi modalităților 
de stabilire a tarifelor la serviciile prestate 
contra plată, bazat pe calculul prețului de 
cost al serviciilor şi evaluarea obiectivă a 
tarifelor propuse. Ca rezultat, tarifele nu 
vor mai fi majorate arbitrar, prețul de cost 
va fi unul rezonabil, iar beneficiarii nu vor 
mai percepe prețurile serviciilor ca surse 
de venituri suplimentare pentru prestatorii 
acestor servicii. [5, p. 31] Aceste inițiative 
trebuie însoțite de crearea capacităţilor 
instituţionale şi fortificarea capacităţilor 
umane atât la nivelul Cancelariei de Stat 
cât şi al autorităţilor publice responsabile 
de prestarea serviciilor publice. [2] În acest 
sens urma să fie lansată în decembrie 2017 
platforma de instruire pentru reingineria, 
digitalizarea şi prestarea serviciilor publice. 
Finalitatea acestei prevederi la moment 
este incertă.

Realizarea cu succes a acțiunilor 
enumerate depinde şi de realizarea 
descentralizării la nivel local, deoarece 
pentru a presta servicii calitative la nivel 
local este necesar de a crea un sistem de 
atribuire/transfer al competenţelor între 
APC şi APL de ambele niveluri, caracterizat 
prin funcţionalitate, claritate (roluri şi funcţii 
specifice definite, inclusiv mecanisme de 
exercitare), stabilitate, corelare cu resursele 
disponibile şi cu capacităţile administrative 
ale unităților administrativ-teritoriale. 
Plus la aceasta, e necesară o abordare 
instituţională mai largă şi intercooperare a 
autorităților/instituţiilor publice în prestarea 
serviciilor publice, pentru a facilita schimbul 
electronic de documente între autoritățile/
instituţiile publice (inclusiv cu cele la nivel 
local), interoperabilitatea registrelor publice 
şi bazelor de date electronice de stat şi celor 
departamentale [5, p. 31].
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Ca abordare generală, inițiativele de 
modernizare a serviciilor publice trebuie 
să urmărească plasarea în centrul atenției 
a cetățeanului şi nu a instituției furnizoare, 
să integreze pe cât posibil toate procesele 
aferente unui serviciu şi să garanteze 
securitatea informațiilor colectate şi/sau 
prelucrate. 

Demersurile de simplificare şi raționalizare 
a serviciilor publice administrative la nivel 
central trebuie să fie susținute de măsuri 
de natură să faciliteze transpunerea şi 
implementarea corespunzătoare la nivel 
local, acesta fiind în majoritatea cazurilor 
interfața cu cetățenii. Potrivit Raportului  de 
monitorizare a implementării Strategiei privind 
reforma administrației publice pentru anii 2016-
2020, în rezultatul monitorizării gradului de 
realizare a 6 indicatori de rezultat, prevăzuți în 
acțiunile preconizate până în noiembrie 2017, 
din componenta ,,Modernizarea serviciilor 
publice” a Planului de acțiuni pe anii 2016-
2018 pentru implementarea Strategiei privind 
reforma administraţiei publice pentru anii 
2016-2020 nu a fost realizat în termen niciun 
indicator, realizat peste termen – 1, realizat 
parțial – 0, nerealizat/nu sunt cunoscute 
realizările – 5. [5, p. 32]

În Republica Moldova procesul de 
descentralizare, ca politică națională, 
nu are o continuitate certă şi nu suferă 
îmbunătățiri substanțiale în timp. 
Ca efect, procesul de modernizare a 
serviciilor publice administrative de către  
autoritățile administrației publice locale 
nu este abordat  consecvent. Una dintre 
problemele existente la moment ține de 
capacităţile reduse ale autorităţilor publice 
locale responsabile de prestarea serviciilor 
publice de a aplica cadrul metodologic de 
reinginerie a serviciilor publice. Cu toate că 
au fost elaborate unele instrumente pentru 
implementarea reingineriei serviciilor 
publice şi a fost creată infrastructura de 
e-Guvernare, pentru digitalizarea acestora, 
exemple de reinginerie şi digitalizare a 

serviciilor publice prestate de autoritățile 
publice locale sunt foarte puţine, din cauza 
că personalul autorităţilor nu cunoaşte 
noile concepte şi tehnici de reinginerie şi 
digitalizare. 

Procesul de modernizare a serviciilor 
publice gestionat defectuos poate conduce 
la o gamă largă de eşecuri: atât ,,erori prin 
omisiune”, atunci când statul nu reuşeşte să 
facă ceva care ar îmbunătăți performanța 
economică/administrativă şi ,,erori de 
acțiune”, atunci când statul face lucruri care 
duc la înrăutățirea performanței economice. 
[6, p. 20] Asemenea erori nu doar împiedică 
procesul modernizării serviciilor publice, 
care ar putea duce la o ofertă de servicii 
mai eficiente şi echitabile, dar şi are efecte 
negative privind credibilitatea autorităților 
locale. 

Prin derularea coerentă şi continuă 
a procesului de descentralizare, în 
perioada imediat următoare, vom putea 
asista la creşterea calității şi eficienței 
serviciilor publice, iar administrațiile 
locale vor răspunde într-o măsură mai 
mare exigențelor cetățenilor şi dezvoltării 
locale. În acest sens, dezvoltarea 
capacității administrațiilor publice locale 
devine o necesitate stringentă. O atenție 
specială trebuie acordată pregătirii 
specializate a personalului implicat în 
procesul de prestare a serviciilor publice. 
Trebuie întărite cunoştințele lor despre 
procesul de descentralizare, despre noile 
responsabilități şi relații între diferitele 
structuri şi organisme, astfel încât aplicarea 
măsurilor de reformă să conducă la o mai 
bună calitate a serviciilor publice oferite. 

Legea privind descentralizarea 
administrativă defineşte noțiunea de 
capacitate administrativă ca ansamblu de 
resurse materiale, instituţionale şi financiare 
necesare pentru gestionarea şi realizarea 
eficientă a competenţelor ce revin unității 
administrativ-teritoriale, stabilind un 
singur criteriu de determinare a capacităţii 
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administrative: ponderea cheltuielilor 
administrative în veniturile proprii 
(cheltuielile administrative nu vor depăşi 
30% din suma totală a veniturilor proprii). [7] 
Din  această perspectivă rezultatul evaluării 
capacităţii administrative realizate în 
ultimii ani a arătat că niciuna din localităţile 
rurale şi majoritatea absolută a raioanelor, 
supuse evaluării, nu dispun de capacitate 
administrativă. Ponderea veniturilor proprii 
în bugetele locale rar unde depăşeşte 20%, 
iar cheltuielile administrative adesea ating 
peste 90% din suma totală a veniturilor 
proprii, ceea ce face ca autorităţile APL să fie 
dependente de autorităţile publice centrale 
[8, p. 9]. Descentralizarea poate deveni 
o modalitate eficientă de consolidare a 
capacității  administrative la nivel local. 
Suportul administrației publice centrale 
este important pentru menținerea echității 
în cheltuielile pentru autoritățile APL 
şi pentru a asigura o formare adecvată. 
Totuşi consolidarea capacității nu poate 
fi un  program de formare uniform pe 
care administrația centrală îl distribuie 
colectivităților locale, fără a ține seama de 
realitățile individuale ale acestora. 

Proiectul Metoldologiei de evaluare a 
capacităţii administrative a autorităţilor 
administraţiei publice locale de nivelul întâi 
şi al doilea fixează obiectivele procesului 
de evaluare a capacității administrative, 
printre care ponderea cea mai mare în baza 

indicatorilor de evaluare o au  Capacitatea 
funcţională de realizare a competenţelor 
din domeniile proprii de activitate şi 
prestarea serviciilor publice şi Capacitatea 
de management financiar. Respectiv, 
acestea ar fi domeniile prioritare unde 
trebuie concentrate eforturile. [9] 

Capacitatea administrativă exercitată la 
nivel local nu corespunde necesităţilor tot 
mai diverse ale comunităţilor locale. Soluţia 
ar fi dezvoltarea capacităţii personalului din 
administrația publică locală de a exercita un 
management public modern, a livra servicii 
publice de calitate cetățenilor. La moment, 
una dintre prioritățile reformei administraţiei 
publice o reprezintă modernizarea 
serviciilor publice administrative prestate la 
nivel local. Îndeplinirea acestui deziderat se 
află într-o strânsă  conexiune cu realizarea 
descentralizării la nivel local. Pentru a presta 
servicii de calitate la nivel local este necesar 
de creat un sistem de atribuire/transfer 
al competenţelor între nivelul central şi 
local, caracterizat prin funcţionalitate, 
claritate, stabilitate, corelare cu resursele 
disponibile şi cu capacităţile administrative 
ale unităților administrativ-teritoriale. 
Modernizarea serviciilor publice prestate 
de către administrația publică locală 
este, fără îndoială, o prioritate a reformei 
administrației publice, fără de care este 
imposibilă atingerea unor performanțe 
serioase în procesul de reformă.
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