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Aprobat  

prin Hotărârea Guvernului nr._______ 

 

 

PLANUL DE ACȚIUNI  

pentru anii 2016-2018 

privind implementarea Strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2016-2020 

 

Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. RESPONSABILIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE  

 Obiectiv general: Consolidarea responsabilității autorităților administrative, instituțiilor publice și întreprinderilor de stat pentru a îmbunătăți gestionarea acestora și asigurarea 

prestării celor mai bune servicii publice, conectat la procesul de integrare europeană, în conformitate cu principiile SIGMA/OECD 

Obiectiv specific 1: Raționalizarea structurii administrației publice centrale în baza recomandărilor analizelor funcționale, conform angajamentelor asumate în demersul de integrare 

europeană și conform priorităților de dezvoltare social-economică 

1.  Optimizarea numărului și funcțiilor 

autorităților administrative și 

instituțiilor publice  

Cancelaria de 

Stat 

 Noiembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Buget de stat  Notă de fundamentare elaborată 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Decembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificări și completări la 

Legea cu privire la Guvern 

aprobate și transmise 

Parlamentului 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Martie 2017 600 om/zile 

(15*30) 

1800 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Cadrul normativ secundar de 

reglementare a activității 

instituțiilor din subordinea 

Guvernului aprobat 

2.  Elaborarea unei metodologii de 

auto/evaluare a autorităților și 

instituțiilor publice (în baza 

”Principiilor administrației publice” ale 

SIGMA și ”Cadrului Comun de 

Evaluare” al Institutului European 

pentru Administrare Publică)  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Iulie 2017 420 om/zile 

(3*140) + 20 

om/zile (1*20, 

internațional) 

1656 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Proiectul metodologiei elaborat 

și definitivat în urma pilotării  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Decembrie 

2017 

420 om/zile 

(3*140) 

1176 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Personal instruit în cadrul 

autorităților pentru pilotarea 

metodologiei de autoevaluare  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Februarie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Completări la Legea nr.98 din 

04.05.2012 privind 

administrația publică centrală 

de specialitate aprobate și 

transmise Parlamentului; 

Metodologie aprobată și pusă în 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

aplicare; 

Modul de instruire 

instituționalizat 

3.  Stabilirea unui mecanism pentru 

evaluarea necesităților și costurilor la 

constituirea și reorganizarea 

autorităților și instituțiilor publice  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Februarie 

2018 

420 om/zile 

(3*140) + 20 

om/zile 

consultanță 

internațională 

1656 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Completări la Legea nr.98 din 

04.05.2012 privind 

administrația publică centrală 

de specialitate aprobate și 

transmise Parlamentului; 

Metodologie de aplicare a legii 

aprobată 

4.  Asigurarea implementării și 

monitorizării recomandărilor din 

rapoartele de audit ale Curții de Conturi  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Curtea de 

Conturi 

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Proces instituționalizat la 

nivelul Guvernului (Corpul de 

control al Prim-ministrului sau 

subdiviziune în cadrul 

Cancelariei de Stat) 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Decembrie 

2017 

40 om/zile 

(2*20) 

120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Set de instrumente de 

monitorizare și evaluare 

elaborat și pus în aplicare 

Obiectiv specific 2: Crearea unui sistem de atribuire/transfer al competențelor între administrația publică centrală și administrația publică locală de ambele niveluri, caracterizat prin 

funcționalitate, claritate, stabilitate, corelare cu resursele disponibile și cu capacitățile administrative ale unităților administrativ-teritoriale 

5.  Repartizarea optimă a competențelor 

între diferitele nivele ale administrației 

publice 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Noiembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Proiect de lege privind 

transmiterea către administrația 

publică locală a competențelor 

privind constatarea și 

sancționarea unor fapte ilegale 

ce țin de organizarea vieții la 

nivel comunitar aprobat și 

transmis Parlamentului 

Cancelaria de 

Stat  

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

Noiembrie 

2017 

180 om/zile 

(3*60) 

540 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propunere de politică publică 

privind modelul de furnizare 

eficientă a serviciilor publice la 

nivel local elaborată și 

prezentară Consiliului național 

pentru reforma administrației 

publice 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Ministerul 

Dezvoltării 

Noiembrie 

2017 

80 om/zile 

(2*40) 

240 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propuneri privind transmiterea 

sau delegarea competențelor, 

resurselor și responsabilităților 

către autoritățile publice locale, 



3 

 

Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Regionale și 

Construcțiilor; 

Autoritățile 

publice locale 

în baza estimărilor capacităților 

acestora, elaborate și prezentate 

Consiliului național pentru 

reforma administrației publice 

6.  Accelerarea implementării politicilor în 

domeniul descentralizării 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Noiembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Planuri sectoriale în domeniile 

pasibile descentralizării 

revizuite și/sau elaborate 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

publice centrale 

și locale 

Noiembrie 

2017 

80 om/zile 

(2*40) 

240 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modificările și completările 

cadrului normativ privind 

descentralizarea și consolidarea 

autonomiei decizionale, 

organizaționale și financiare a 

autorităților administrației 

publice locale (instituțional și 

administrativ) aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției; 

Autoritățile 

publice locale 

Noiembrie 

2017 

40 om/zile 

(1*40) 

120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modificările și completările 

cadrului normativ conform 

principiilor constituționale 

privind descentralizarea 

serviciilor publice și autonomia 

locală, precum și prevederilor 

Cartei Europene a Autonomiei 

Locale aprobate 

7.  Consolidarea capacităților autorităților 

administrației publice centrale și locale 

în domeniul descentralizării și 

dezvoltării locale și regionale 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor; 

Ministerul 

Finanțelor; 

Academia de 

Administrare 

Publică 

Iunie 2017 420 om/zile 

(3*140) 

1176 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Programe de instruire pentru 

autoritățile publice responsabile 

de domeniul administrației 

publice locale și de colaborarea 

intersectorială pe segmentul 

dezvoltare locală și regională 

elaborate și pilotate 

Cancelaria de 

Stat  

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei; 

Academia de 

Administrare 

Decembrie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Autoritățile publice centrale și 

locale instruite în ceea ce 

privește aplicarea principiilor și 

criteriilor specifice unei 

descentralizări eficiente și 

eficace, sensibile la 

dimensiunea de gen 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Publică;  

Autoritățile 

publice locale 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

publice centrale 

și locale 

Martie 2017 Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificările cadrului normativ 

pentru utilizarea platformei 

Comisiei paritare ca instrument 

permanent de dialog Guvern-

APL aprobate; 

Grup de lucru permanent cu 

privire la finanțele locale creat 

Obiectiv specific 3: Consolidarea capacităților administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale și/sau dezvoltarea formelor teritoriale de alternativă de prestare a 

serviciilor publice 

8.  Elaborarea conceptului privind reforma 

administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova 

Cancelaria de 

Stat 

 Mai 2017 180 om/zile 

(3*60) 

540 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Studiu comprehensiv și 

multidimensional de 

reorganizare administrativ-

teritorială a Republicii 

Moldova, consultat cu 

principalii actori, elaborat 

Cancelaria de 

Stat 

 Septembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Foaie de parcurs privind 

reforma administrativ-teritorială 

în Republica Moldova aprobată 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Ianuarie 

2018 

360 om/zile 

(3*120) 

1080 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Pachetul de acte legislative și 

normative pentru trecerea la 

noul sistem administrativ în 

Republica Moldova aprobat și 

transmis Parlamentului 

9.  Consolidarea capacităților instituționale 

și profesionale la nivelul autorităților 

publice locale pentru implementarea 

eficientă a politicilor de administrare a 

resurselor financiare (ex. atribuirea 

terenurilor, gestionarea terenurilor 

proprietate comună, gestionarea 

modului de folosință a terenurilor, 

procedurile de expropriere pentru 

utilitate publică ș.a.) 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru; 

Academia de 

Administrare 

Publică 

Noiembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

 

 

420 om/zile 

(3*140) 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

 

1176 mii lei 

Bugetul de 

stat 

 

 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modificările cadrului normativ 

privind procedurile, aprobate; 

Program de instruire elaborat și 

pilotat 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Noiembrie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Politici de cooperare 

intercomunitară pentru 

prestarea serviciilor publice de 

calitate elaborate 

Obiectiv specific 4: Asigurarea mecanismului de monitorizare, responsabilizare și transparentizare a activității autorităților, instituțiilor publice și entităților economice proprietare a statului 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

privind modul de exercitare a atribuțiilor, nivelul de realizare a angajamentelor și administrarea bugetului, dar și despre faptul cum acestea în activitatea sa servesc interesului cetățenilor și 

mediului de afaceri 

10.  Punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.64 cu privire la Guvern privind 

instituirea Corpului de control al Prim-

ministrului 

Cancelaria de 

Stat 

 Ianuarie 

2017 

5 unități de 

personal 

permanent 

1040 mii lei 

anual (salariu) 

83 mii (baza 

tehnico-

materială) 

Bugetul de 

stat 

Regulamentul de organizare și 

funcționare a Corpului de 

control al Prim-ministrului 

aprobat; 

Corpul de control suplinit cu 

personal 

11.  Uniformizarea și simplificarea 

proceselor administrative în cadrul 

autorităților și instituțiilor publice 

Ministerul 

Justiției 

Cancelaria de 

Stat;  

Academia de 

Administrare 

Publică; 

Academia de 

Științe 

Decembrie 

2018 

360 om/zile  

(3*120) +  

40 om/zile 

consultanță 

internațională 

2080 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Proiectul Codului de procedură 

administrativă aprobat și 

prezentat Parlamentului 

12.  Asigurarea implementării cadrului 

normativ în domeniul accesului la 

informație, transparenței în procesul 

decizional, publicării datelor 

guvernamentale deschise și cu privire la 

paginile-web ale autorităților publice 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Iulie 2017 Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Paginile-web ale tuturor 

autorităților administrației 

publice actualizate; 

Seturile de date plasate pe 

portalul date.gov.md actualizate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Decembrie 

2017 

360 om/zile 

(3*120) 

1080 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Studiu privind principalele 

probleme și necesități în 

domeniu, inclusiv propuneri de 

modificare a cadrului normativ, 

realizat 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Mecanism de monitorizare 

permanentă a respectării 

prevederilor normative  instituit 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Septembrie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificări ale cadrului 

normativ, inclusiv pentru 

stabilirea răspunderii 

disciplinare a conducătorilor  

autorităților publice, aprobate și 

transmise Parlamentului 

II. ELABORAREA ȘI COORDONAREA POLITICILOR PUBLICE 

 Obiectiv general: Sporirea coerenței, eficienței, predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică 

Obiectiv specific 1: Consolidarea poziției Cancelariei de Stat și a Ministerului Finanțelor în realizarea funcțiilor specifice „Centrului Guvernului”, astfel încât acestea să îndeplinească toate 

atribuțiile necesare pentru asigurarea funcționalității unui sistem național de planificare strategică și elaborare a politicilor într-un mod bine organizat, coerent și competent, aliniat la 

procesul bugetar, conectat la procesul de integrare europeană, în conformitate cu principiile SIGMA privind administrația publică 

file:///D:/Downloads/date.gov.md
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13.  Delimitarea și consolidarea rolului și 

responsabilităților Cancelariei de Stat și 

Ministerului Finanțelor conform 

principiilor SIGMA privind „Centrul 

Guvernului” 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Decembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Funcțiile caracteristice 

„Centrului Guvernului” 

introduse în proiectul de 

modificare și completare a 

Legii nr.64 din 31.05.1990 cu 

privire la Guvern 

Cancelaria de 

Stat  

 Ianuarie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Regulamentul de activitate și 

structura Cancelariei de Stat 

modificate conform rezultatelor 

analizei funcționale și 

principiilor SIGMA 

Ministerul 

Finanțelor 

Cancelaria de 

Stat 

Ianuarie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Regulamentul de activitate și 

structura Ministerului 

Finanțelor modificate conform 

principiilor SIGMA 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2017 

6240 om/zile 

(13*480) 

18720 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Regulile de procedură privind 

planificarea, elaborarea și 

monitorizarea politicilor, 

utilizînd instrumente unificate, 

aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2018 

- Capacitățile Cancelariei de 

Stat în exercitarea funcțiilor 

caracteristice ”Centrului 

Guvernului” fortificate  

- Funcțiile ”Centrului 

Guvernului” realizate 

14.  Delimitarea și consolidarea rolurilor și 

a responsabilităților în ceea ce privește 

procesul de integrare europeană și  

armonizare a legislației  

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Ianuarie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Procesul de planificare în 

domeniul integrării europene 

încorporat în sistemul general 

de planificare al Guvernului, 

conectat la procesul bugetar și 

coordonat de ”Centrul 

Guvernului” 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Aprilie 2017 80 om/zile 

(2*40) 

240 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propunerea de politică publică 

pentru delimitarea rolurilor și 

responsabilităților întru 

asigurarea unui mecanism 

coerent de planificare, bugetare 

și monitorizare în domeniul 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

integrării europene elaborat și 

prezentat Consiliului național 

pentru reforma administrației 

publice 

Ministerul 

Justiției 

Cancelaria de 

Stat,  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene, 

Ministerul 

Finanțelor 

Iunie 2017 Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificările și completările la 

Hotărârea Guvernului nr.1345 

din 24.11.2006 cu privire la 

armonizarea legislației 

Republicii Moldova cu 

legislația comunitară și 

Hotărârii Guvernului nr.190 din 

21.02.2007 privind crearea 

Centrului de armonizare a 

legislației, aprobate 

Obiectiv specific 2: Procesul de planificare a politicilor, în special a celor relevante procesului de integrare europeană, este armonizat cu Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, fiind aliniat la 

procesul bugetar și la resursele disponibile ale Guvernului 

15.  Optimizarea și operaționalizarea unui 

sistem de planificare strategică riguros, 

integrat și coerent și corelat cu resursele 

financiare 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Martie 2017 500 om/zile 

(5*100) 

1500 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Raportul de evaluare 

intermediară a Strategiei 

Naționale de Dezvoltare 

”Moldova 2020” elaborat  

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2017 

700 om/zile 

(5*140) 

2100 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Strategia Națională de 

Dezvoltare ”Moldova 2030” 

elaborată, ținând cont de 

rezultatele evaluării 

intermediare a ”Moldova 

2020”, prioritățile de integrare 

europeană și Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă, aprobată 

și prezentată Parlamentului 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Mai 2017 60 om/zile 

(2*30) 

180 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologia privind procesul 

decizional, elaborarea, 

aprobarea, monitorizarea și 

evaluarea documentelor de 

politici publice și programarea 

bugetară, aprobată 

Cancelaria de 

Stat 

 Septembrie 

2017 

20 om/zile 

(2*10) 

60 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Bază de date online privind 

documentele de politici 

”pașaportizate”, inclusiv 

rapoartele de monitorizare a 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

acestora, creată 

Cancelaria de 

Stat 

 

 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale  

 

Decembrie 

2017 

300 om/zile 

(2*150) 

900 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Programele de dezvoltare 

strategică ale autoritățile 

administrației publice centrale  

actualizate în baza unei noi 

metodologii, inclusiv în 

conformitate cu prevederile 

Acordului de Asociere RM-UE 

și cadrul de resurse 

16.  Consolidarea sistemului de planificare, 

monitorizare și raportare la nivelul 

Guvernului și la nivel instituțional 

Cancelaria de 

Stat 

 

 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale  

 

Decembrie 

2017 

300 om/zile 

(2*150) 

900 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modificările și completările la 

Hotărîrea Guvernului nr.838 din 

9 iulie 2008 privind instituirea 

Comitetului interministerial 

pentru planificare strategică, 

pentru consolidarea rolului 

acestuia în planificarea 

strategică, conectată la procesul 

bugetar și prioritizarea 

asistenței externe, aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

 

 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale  

 

Decembrie 

2018 

1200 om/zile 

(5*240) 

3600 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

- Rolul subdiviziunilor de 

analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor 

uniformizat și consolidat 

- Personalul subdiviziunilor de 

analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor instruit 

privind aplicarea noilor 

metodologii privind procesul 

decizional, documentele de 

politici publice, analiza ex-

ante și ex-post și programarea 

bugetară 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale  

Martie 2017 Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Consiliile sectoriale în 

domeniul asistenței externe 

funcționale, în conformitate cu 

cadrul normativ 

Obiectiv specific 3: Deciziile Guvernului sunt transparente, conforme cerințelor legale, coerente și accesibile publicului 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17.  Asigurarea unei coordonări mai bune 

între instituțiile „Centrului Guvernului” 

pentru o mai bună pregătire a 

proiectelor către ședințele Guvernului 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Februarie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Cauze și soluții pentru a reduce 

numărul proiectelor restituite 

autorităților pentru 

îmbunătățire, identificate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Justiției 

Martie 2017 Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Dezvoltarea cadrului normativ 

secundar pentru asigurarea 

respectării cerințelor față de 

elaborarea documentelor de 

politici, de consultare publică a 

acestora, inclusiv publicarea 

rezultatelor proceselor de 

consultare 

Obiectiv specific 4: Formularea politicilor în baza evidențelor, respectând cadrul legal și într-o manieră inclusivă conduce la atingerea obiectivelor setate 

18.  Introducerea plenară în practică a 

procedurilor de formulare a politicilor 

în baza evidențelor 

Ministerul 

Justiției 

Cancelaria de 

Stat 

Februarie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Definitivarea și aprobarea Legii 

cu privire la actele normative, 

care va include prevederi cu 

privire la procesul decizional, 

planificarea strategică și analiza 

ex-ante și ex-post a politicilor 

publice 

Cancelaria de 

Stat 

 Iunie 2017 200 om/zile 

(2*100) 

600 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologiile privind analiza 

ex-ante și ex-post a politicilor 

publice revizuite și aprobate  

Cancelaria de 

Stat 

Biroul Național 

de Statistică 

Decembrie 

2018 

1800 om/zile 

(5*360) 

15000 mii lei 

(salariu și 

echipament) 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Rolul Biroul Național de 

Statistică pentru asigurarea unui 

cadru de politici publice bazate 

pe dovezi revizuit și consolidat  

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2017 

40 om/zile 

(2*20) 

120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Reglementări care descriu în 

detaliu procedurile interne de 

elaborare a politicilor și a 

proiectelor de acte normative 

formulate în cadrul tuturor 

ministerelor 

19.  Operaționalizarea sistemului Delivery 

Unit pentru implementarea priorităților 

Guvernului 

Cancelaria de 

Stat 

 Iunie 2017 6 unități de 

personal 

permanent 

2200 mii lei 

anual (salariu) + 

80 mii lei (baza 

tehnico-

materială) 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Structura de Delivery Unit la 

nivelul ”Centrului Guvernului” 

operațională 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2017 

200 om/zile 

(2*100) 

600 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Sistem de monitorizare a 

indicatorilor pentru urmărirea 

progreselor privind prioritățile 

selectate ale Guvernului 

(dashboard) instituționalizat 

III. MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE 

Obiectiv general: Dezvoltarea sistemului de prestare a serviciilor publice administrative la nivel central și local prin îmbunătățirea accesului la aceste servicii prin diverse modalități, 

eficienței prestării lor, reducerea sarcinilor administrative inutile și minimalizarea costurilor serviciilor atât pentru beneficiari, cât și pentru prestatori, și eficacității serviciilor, 

conform nevoilor și cerințelor beneficiarilor, asigurând un nivel stabil de calitate a serviciilor prestate 

Obiectiv specific 1: Asigurarea unei abordări coordonate și unificate față de modernizarea serviciilor publice 

20.  Dezvoltarea cadrului normativ și 

metodologic pentru asigurarea 

modernizării serviciilor publice, 

sporirea eficienței prestării acestora, 

creșterea accesibilității și implementării 

standardelor de calitate și de cost pentru 

serviciile publice 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanțelor  

Iunie 2018 100 om/zile 300 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Proiectul de lege cu privire la 

serviciile publice aprobat și 

transmis Parlamentului 

Cancelaria de 

Stat 

 Iunie 2017 180 om/zile 

(3*60) 

540 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologia privind reingineria 

serviciilor publice aprobată 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

Iunie 2017 180 om/zile 

(3*60) 

540 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologia privind digitizarea 

serviciilor publice aprobată 

Cancelaria de 

Stat  

 Iunie 2017 240 om/zile 

(3*80) 

720 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Standardele minime de calitate 

pentru serviciile publice 

administrative aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor 

Iunie 2017 160 om/zile 

(2*80) 

480 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologia-cadru de stabilire 

a tarifelor pentru serviciile 

publice prestate contra plată 

aprobată 

21.  Crearea capacităților instituționale și 

fortificarea capacităților umane pentru 

implementarea inițiativelor de 

modernizare a serviciilor publice la 

nivelul Cancelariei de Stat și a 

autorităților publice responsabile de 

prestarea serviciilor publice 

Cancelaria de 

Stat 

 Ianuarie 

2017 

3 unități de 

personal 

permanent 

 

480 mii lei 

anual (salariu) + 

49 mii lei (baza 

tehnico-

materială) 

Bugetul de 

stat 

Subdiviziunea responsabilă din 

cadrul Cancelariei de Stat 

suplinită cu 3 persoane 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2017 

150 om/zile 

(5*30) + 

20 om/zile 

consultanță 

internațională 

930 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Platforma de instruire pentru 

reingineria, digitizarea și 

prestarea serviciilor publice 

instituită  
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obiectiv specific 2: Creșterea calității și accesibilității serviciilor publice prin reingineria proceselor operaționale și digitizare, precum și prin crearea rețelei de centre universale de prestare 

a serviciilor publice 

22.  Eliminarea serviciilor publice depășite 

de timp și reingineria serviciilor publice 

prioritare 

Cancelaria de 

Stat 

 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2017, 

Decembrie 

2018 

1200 om/zile 

de consultanță 

 

6000 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Listele serviciilor publice care 

urmează a fi eliminate și a celor 

care urmează a fi supuse 

modernizării prezentate și 

aprobate anual de către 

Consiliul național pentru 

reforma administrației publice 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2018 

Serviciile publice depășite de 

timp eliminate 

Cancelaria de 

Stat 

Entitățile 

prestatoare de 

servicii publice  

Decembrie 

2018 

Serviciile publice incluse în 

listă modernizate 

23.  Digitizarea serviciilor publice supuse 

anterior procesului de reinginerie 

Entitățile 

prestatoare de 

servicii publice 

selectate 

Cancelaria de 

Stat 

Decembrie 

2018 

8000 om/zile 30000 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Serviciile publice supuse 

anterior procesului de 

reinginerie digitizate 

24.  Dezvoltarea conceptului de centru 

universal de prestare a serviciilor 

publice  

Cancelaria de 

Stat 

 Martie 2017 40 om/zile  120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propunere de politică publică 

elaborată 

Cancelaria de 

Stat 

 Martie 2018 200 om/zile  600 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Conceptul centrelor universale 

de prestare a serviciilor publice 

pilotat  

IV. MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE 

Obiectiv general: Crearea unui sistem de management financiar modern, bazat pe principii și reguli care să asigure disciplina bugetar-fiscală generală, precum și pe proceduri 

transparente privind formarea și administrarea bugetului public național și a componentelor acestuia 

Obiectiv specific 1: Bugetul public național este formulat în conformitate cu cadrul legal național, cu limitele de cheltuieli stabilite în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu și necesitățile unităților 

administrativ-teritoriale, iar procedurile prescrise sunt pe deplin respectate 

25.  Asigurarea corelării bugetului anual cu 

procesele de politici și de planificare 

bugetară pe termen mediu în 

corespundere cu prevederile legale 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor; 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale  

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Regulamente definitivate și/sau 

aprobate la nivelul fiecărei 

autorități publice centrale 

Ministerul 

Finanțelor 

Cancelariei de 

Stat 

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Sistem de monitorizare a 

corespunderii bugetului anual 

cu CBTM și politicile naționale 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

aprobate pus în aplicare; 

Raport de monitorizare anual 

elaborat, publicat pe pagina-

web a autorității responsabile și 

prezentat Guvernului 

Ministerul 

Finanțelor  

Cancelaria de 

Stat 

Septembrie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Metodologia bugetării pe 

programe, cu dezvoltarea 

procedurilor de monitorizare și 

evaluare a programelor 

bugetare, revizuită, actualizată 

și aplicată 

Obiectiv specific 2: Cadrul operațional pentru managementul și controlul financiar definește responsabilitățile și împuternicirile, iar aplicarea acestuia de către organizațiile bugetare este 

consistentă cu legislația ce reglementează managementul finanțelor publice și administrația publică în general 

26.  Elaborarea unei proceduri de 

implementare a sistemului de 

management financiar și control și 

aplicarea ei de către toate instituțiile 

Ministerul 

Finanțelor 

Autorități 

administrației 

publice centrale 

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii  

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Metodologie aprobată prin 

Hotărâre a Guvernului 

Obiectiv specific 3: Fiecare organizație publică implementează managementul financiar și controlul și auditul intern în corespundere cu documentele de politici generale vizând auditul intern, 

în funcție de necesitățile organizației 

27.  Asigurarea gradului de acoperire a 

funcției de audit intern în autoritățile 

publice centrale și locale de nivelul al 

doilea și armonizarea activității acestora 

la standardele și bunele practici în 

domeniu 

Ministerul 

Finanțelor 

Cancelaria de 

Stat 

Mai 2017 Resurse 

umane proprii 

 

 

40 om/zile  

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate  

 

120 mii lei 

Bugetul de 

stat 

 

 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Raport elaborat privind 

implementarea sistemului de 

audit intern și stabilirea 

necesarului de personal minim 

de unități de personal cu 

suplinirea optimă a acestora 

pentru a răspunde necesităților 

instituției și a fi conformă 

standardelor internaționale și 

naționale  

Ministerul 

Finanțelor 

Cancelaria de 

Stat; 

Autoritățile 

administrației 

publice  

Decembrie 

2018 

Resurse 

umane proprii 

 

4 

00 om/zile  

(4*100) + 

20 om/zile 

consultanță 

internațională 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate  

 

1688 mii lei 

Bugetul de 

stat 

 

 

Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Metodologie elaborată și 

pilotată în cadrul a patru 

autorități privind efectuarea 

misiunilor de audit intern de 

sistem, de performanță și 

auditului tehnologiilor 

informaționale  

Obiectiv specific 4: Reglementările privind achizițiile publice corespund standardelor UE, sunt armonizate cu reglementările corespunzătoare din alte domenii și sunt aplicate în mod efectiv 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28.  Modernizarea și transparentizarea 

proceselor de achiziții publice, precum 

și consolidarea capacităților 

instituționale de efectuare a acestora 

Ministerul 

Finanțelor 

 Decembrie 

2018 

  Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Capacități administrative, 

instituționale și funcționale în 

domeniul achizițiilor publice 

create în conformitate cu Legea 

nr.131 din 3 iulie 2015 privind 

achizițiile publice  

Obiectiv specific 5: Consolidarea bazei de venituri proprii ale autorităților publice locale 

29.  Dezvoltarea și consolidarea bazei de 

venituri proprii ale autorităților publice 

locale și a autonomiei de decizie asupra 

lor 

Ministerul 

Finanțelor 

Cancelaria de 

Stat 

Decembrie 

2018 

40 om/zile + 

10 om/zile 

consultanță 

internațională 

300 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Recomandări de revizuire a 

cadrului normativ  

Obiectiv specific 6: Delimitarea proprietății de stat de cea a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv pe domenii (public și privat) și asigurarea mecanismelor de gestionare deplină, 

eficientă, efectivă și responsabilă a patrimoniului 

30.  Elaborarea instrumentelor juridice de 

delimitare a proprietății de stat și a 

proprietății unităților administrativ-

teritoriale 

Ministerul 

Economiei 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

Martie 2017 

 

40 om/zile 120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Proiectul legii privind 

delimitarea proprietății publice 

aprobat și transmis 

Parlamentului 

Ministerul 

Economiei 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

Iunie 2017 40 om/zile 120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Regulamentul cu privire la 

modul de delimitare a bunurilor 

proprietate publică aprobat 

31.  Inventarierea și evidența proprietății 

publice a statului și a unităților 

administrativ-teritoriale, cu delimitarea 

acestora 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

Ministerul 

Finanțelor; 

Ministerul 

Economiei; 

Autoritățile 

administrației 

publice locale 

Decembrie 

2018 

 120000 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Bunurile imobile proprietate 

publică înregistrate în 

conformitate cu legislația în 

vigoare 

32.  Elaborarea mecanismelor de cooperare 

(public-privat, public-public, public-

public-privat) pentru gestionarea 

eficientă a patrimoniului 

Ministerul 

Economiei 

 Martie 2017 40 om/zile 120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Elaborarea și promovarea 

proiectului legii cu privire la 

concesiuni 

Ministerul 

Economiei 

 Decembrie 

2017 

40 om/zile 120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Elaborarea și promovarea 

proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.179 din 10 iulie 2008 

cu privire la parteneriatul 

public-privat 

V. SERVICIUL PUBLIC ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 Obiectivul general: Ajustarea sistemului de management al resurselor umane la obiectivele și exigențele unei administrații moderne 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Obiectiv specific 1: Domeniul serviciului public este clar definit și aplicat în practică, astfel încât există cadrul normativ și cadrul instituțional pentru asigurarea unui serviciu public 

profesionist 

33.  Revizuirea și ajustarea cadrului 

normativ prin prisma implementării 

principiilor europene de administrare 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

Finanțelor; 

Cancelaria de 

Stat 

Decembrie 

2016 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Proiectul legii privind 

mecanismul și criteriile de 

indexare anuală a salariilor 

funcționarilor publici aprobat și 

transmis Parlamentului 

Cancelaria de 

Stat 

 Iunie 2017 30 om/zile 

(1*30) 

90 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modificările și completările 

cadrului normativ pentru 

consolidarea rolul secretarilor 

de stat, prin atribuirea 

responsabilităților generale 

pentru managementul 

autorității, inclusiv 

managementul resurselor 

umane, aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Iunie 2017 Resurse 

umane proprii  

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Propuneri de modificare a Legii 

nr.436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală, 

pentru a elimina 

neconcordanțele privind funcția 

publică la nivel local, formulate 

și prezentate Guvernului 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificările și completările 

cadrului normativ cu privire la 

ocuparea funcțiilor publice, 

evaluarea performanțelor și 

promovarea funcționarilor 

publici în baza opțiunii 

selectate, aprobate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Modificările și completările 

cadrului normativ pentru 

introducerea prevederilor 

privind ”timpul de lucru 

flexibil” și ”locul de lucrul 

flexibil” aprobate 

34.  Efectuarea analizei prevederilor legale 

cu privire la managementul resurselor 

umane din autoritățile publice care nu 

Cancelaria de 

Stat 

Autorități și 

instituții publice 

Noiembrie 

2018 

60 om/zile 

(1*60) 

180 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Recomandările de optimizare și 

uniformizare a cadrului legal 

prezentate Consiliului național 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

au funcții publice ori sunt supuse unor 

reglementări speciale și a celor care 

exercită funcții de autoritate publică în 

interesul general al statului 

pentru reforma administrației 

publice 

35.  Accelerarea implementării soluțiilor 

electronice în managementul 

personalului din autoritățile publice 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2017 

240 om/zile 

(3*80) 

720 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Sistemul informațional 

automatizat „Registrul 

funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici” 

completat prin dezvoltarea 

modulelor existente, 

introducerea unor module noi, 

inclusiv sistemul de salarizare, 

suplinirea cu noi funcționalități 

și colectarea datelor relevante 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice 

Septembrie 

2018 

160 om/zile 

(2*80) 

480 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Sistemul informațional 

automatizat „Registrul 

funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici” aplicat în 

toate autoritățile publice 

centrale și locale 

Obiectiv specific 2: Profesionalizarea serviciului public este asigurată prin standarde înalte de management și practici de management al resurselor umane 

36.  Fortificarea corpului de funcționari 

publici de conducere de nivel superior, 

inclusiv secretari de stat 

Cancelaria de 

Stat 

Autoritățile 

administrației 

publice centrale 

Iunie 2017 Resurse 

umane proprii  

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate 

Bugetul de 

stat 

Poziția de secretar de stat 

suplinită în toate ministerele 

Cancelaria de 

Stat 

 Iunie 2017 20 om/zile 

(1*20) 

60 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propuneri privind delimitarea și 

introducerea pozițiilor de 

funcționar public de conducere 

de nivel superior în autoritățile 

administrative centrale 

subordonate Guvernului și 

ministerelor (șefi de agenții, 

servicii, inspectorate) formulate 

și prezentate Consiliului 

național pentru reforma 

administrației publice 

Cancelaria de  

Stat 

 Decembrie 

2017 

Resurse 

umane proprii 

 

 

Costuri 

suplimentare nu 

vor fi suportate  

 

Bugetul de 

stat 

 

 

Metodologii privind domeniul 

de responsabilitate și activitatea 

secretarilor de stat elaborate; 

Modul de instruire a secretarilor 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

160 om/zile 

(2*80) 

480 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

de stat elaborat; 

Secretarii de stat instruiți 

privind responsabilitățile 

acestora  

37.  Elaborarea și promovarea 

mecanismelor de recrutate și de 

menținere a personalului performant  în 

autoritățile publice 

Cancelaria de 

Stat 

 Martie 2017 80 om/zile 

(2*40) 

240 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propunere de politică publică 

pentru a asigura un proces 

transparent, obiectiv, 

echidistant și fără influența 

factorului uman în selectarea 

candidaților pentru ocuparea 

funcției publice în cadrul 

autorităților, inclusiv prin 

aplicarea centralizată a testelor 

computerizate, în evaluarea 

performanțelor și promovarea 

funcționarilor publici, elaborate 

și prezentate Consiliului 

național pentru reforma 

administrației publice 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei; 

Ministerul 

Finanțelor 

Iunie 2017 20 om/zile 

(1*20) 

60 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propuneri de modificare și 

completare a cadrului normativ 

privind motivarea mentorilor 

funcționarilor publice debutanți 

elaborate 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

Finanțelor  

Decembrie 

2017 

100 om/zile 

(2*50) 

300 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propuneri privind mecanismele 

de menținere a personalului 

performant în autoritățile 

publice, prin motivarea 

nonsalarială a acestuia, elaborat 

și prezentat Consiliului național 

pentru reforma administrației 

publice 

38.  Creșterea gradului de profesionalizare 

și dezvoltare a sistemului de instruire a 

personalului din autoritățile publice 

Cancelaria de 

Stat 

Ministerul 

Finanțelor;  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Septembrie 

2017 

120 om/zile 

(6*20) 

360 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Standarde a competențelor pe 

domenii strategice de 

desfășurare a activităților în 

administrație (ex. politici 

publice, resurse umane, 
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Nr. 

Obiective generale /  

Obiective specifice /  

Acțiuni 

Autoritatea 

responsabilă 
Parteneri 

Termen 

limită de 

realizare 

Resurse 

umane 

necesare, cu 

aproximație 

Costul estimat, 

MDL (pentru 

toată perioada) 

Surse de 

finanțare 
Rezultate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Integrării 

Europene 

management financiar și audit 

intern, management de proiect, 

servicii publice, integrare 

europeană etc.) aprobate și 

aplicate 

Cancelaria de 

Stat 

 Decembrie 

2017 

40 om/zile 

(1*40) 

120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propuneri de creare a sistemului 

de asigurare a calității 

proceselor de instruire elaborate 

Cancelaria de 

Stat 

 Martie 2018 120 om/zile 

(2*60) 

360 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Propunerea de politică publică 

privind redefinirea sistemului 

de formare profesională pentru 

a spori eficiența și relevanța 

instruirilor, inclusiv examinarea 

opțiunilor de externalizare a 

serviciilor de instruire, 

elaborată și prezentată 

Consiliului național pentru 

reforma administrației publice 

39.  Promovarea aplicării conceptelor 

privind etica și integritatea 

funcționarilor publici și a 

conducătorilor autorităților publice, 

inclusiv a prevederilor Codului de 

conduită a funcționarilor publici, 

aprobat prin Legea nr. 25 din 22 

februarie 2008 

Cancelaria de 

Stat 

Centrul 

Național 

Anticorupție; 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

Martie 2017 40 om/zile 

(1*40) 

120 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Modulul de instruire privind 

etica și integritatea 

funcționarilor publici elaborat și 

inclus în planurile de instruire 

internă ale autorităților publice 

Cancelaria de 

Stat 

Academia de 

Administrare 

Publică; 

Centrul 

Național 

Anticorupție; 

Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

Decembrie 

2017 

80 om/zile 

(2*40) 

240 mii lei Asistența 

partenerilor de 

dezvoltare 

Funcționarii publici și 

conducătorii autorităților 

publice care dețin funcții cu un 

risc înalt de corupție instruiți 

 


