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Reforma de Descentralizare: 

   Scopul reformelor în procesul de 
descentralizare este de a crea 
administraţii publice capabile să-şi 
îndeplinească funcţiile şi atribuţiile astfel 
încât să asigure dezvoltarea economică, 
socială şi instituţională în comunitate. 



Scopul Strategiei 
  

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



La elaborarea Strategiei s-a ţinut cont de: 
 • Prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale, ratificate de RM; 

• Experienţa şi bunele practici ale ţărilor europene; 
• Particularităţile specifice de dezvoltarea a APL în RM; 
• Cadrul normativ existent şi de lacunele/ inexactităţile din 

documentele referitor la activitatea administraţiei publice locale; 
• Capacităţile administrative, instituţionale, resursele umane, 

materiale şi financiare ale primăriilor, consiliilor locale, raionale şi 
municipale; 

• Formele de implicare a societăţii în rezolvarea problemelor locale, 
regionale şi naţionale; 

• Atragerea în procesul de luare a deciziilor a unui număr cît mai mare 
de reprezentanţi ai societăţii civile, mediului de afaceri, mediului 
academic, reprezentanţi ai diferitori grupuri sociale şi vulnerabile; 

• Necesitatea extinderii oportunităţilor pentru implicarea activă a 
femeilor în viaţa socială, economică şi politică a comunităţii etc. 
 
 



Domenii de intervenţii: 

• Descentralizare  servicii şi competenţe   
• Descentralizare financiară  
• Descentralizare patrimonială 
• Dezvoltare locală   
• Capacitate administrativă APL 
• Capacitatea instituţională APL 
• Democraţie, etică, drepturile omului şi egalitate 

de gen 



Actiuni 
• Crearea de instrumente instituţionale, legale şi financiare care să 

stimuleze furnizarea eficientă a serviciilor specifice competenţelor 
descentralizate (asociere, concesionare, contractare)  
 

• Asigurarea de către Guvern a elaborării strategiilor sectoriale de 
descentralizare, pe baza principiilor şi criteriilor expuse în prezenta 
Strategie 
 

• Consolidarea capacităţii instituţionale şi profesionale la nivelul APC 
în ceea ce priveşte aplicarea principiilor şi criteriilor specifice unei 
descentralizări eficiente şi eficace, sensibile la dimensiunea de gen 

 
• Perfecţionarea mecanismului instituţional la nivel local în vederea 

asigurării implementării principiului egalităţii de gen în politicile de 
dezvoltare locală 



Cadrul institutional  
• Comisia Parlamentara cu privire la Administratia Publica si 

Dezvoltare Regionala 
• Comisia specială pentru descentralizare 
• Comisia Paritara 

– Grupul de lucru 1: Organizarea şi funcţionarea APL   
– Grupul de lucru 2: Descentralizarea serviciilor publice, competenţelor şi 

funcţiilor 
– Grupul de lucru 3: Descentralizarea financiară/fiscală 
– Grupul de lucru 4: Dezvoltarea locală, proprietatea, infrastructura 
– Grupurile descentralizare sectorială ( Med, MMPSF, MAI, MDRC, MM; 

MAIA, MC, MTID, MTS, MS) 
• CALM si autoritatile locale 
• Cancelaria de Stat (Direcţia generală politici de descentralizare şi 

administrare locală) 
 



Angajamentul Guvernului: 

               A asigura: 
• Transparenţă Decizională 
• Comunicare şi Dialog  

 cu toate părţile interesate: 
Autorităţile APC şi APL, societatea civilă, 

mediul ştiinţific şi academic, sectorul 
privat, partenerii de dezvoltare etc. 



Aspecte abordate în contextul  
descentralizării sectoriale: 

• Managementul (iniţiative privind eficientizarea serviciilor 
publice),  

 
• Gestionarea financiară (cheltuielile de personal, 

cheltuieli materiale) 
    - iniţiative pe segmentele: stabilirea bugetelor, achitarea 

personalului/achitarea prestatorilor de servicii etc. 
 
• Gestionarea patrimoniului (terenuri, clădiri, 

echipament, conform căror reguli se administrează, 
responsabilităţile APL şi alte autorităţi) 



Descentralizarea: 
Prioritate stabilită în Programul de activitate al Guvernului RM pentru 

anii 2015-2018, care presupune: 
• Modernizarea şi eficientizarea sistemului administraţiei publice 

locale, conformarea activităţii primăriilor, consiliilor locale, raionale 
şi municipale la cerinţele impuse în procesul de integrare 
europeană; 

• Consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice locale 
atît executive, cît şi deliberative, pentru a presta servicii de bună 
calitate populaţiei, 

• Responsabilizarea autorităţilor publice centrale şi locale pentru 
atribuţiile ce le exercită, conform domeniilor de competenţă; 

• Oferirea posibilităţilor de soluţionare a problemelor locale prin 
implicarea la luarea deciziilor a unui număr cît mai mare de 
reprezentanţi ai societăţii. 
 
 
 
 
 
 



Pentru contacte:  

Cancelaria de Stat,  
Direcţia generală politici de descentralizare și 

administrare locală 
 

(tel. 250 276; 250 364; 250 582; 250 583) 
  

andrei.onofrei@gov.md  
 

www.descentralizare.gov.md 
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