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Reforma administrației publice centrale1 și locale reprezintă priorități ale Guvernului Republicii Moldova, fiind reflectate 
în Strategia de reformă a administrației publice și în Strategia Națională de Descentralizare. Obiectivul general al reformei 
stabilit de cadrul strategic constă în crearea unei administrații publice moderne, profesioniste și orientate spre oferirea 
serviciilor publice de calitate, conform necesităților și așteptărilor cetățenilor și cele ale entităților sociale și economice. Unul 
din obiectivele specifice stabilite de Strategia de reformă a administrației publice este consolidarea capacităților administrative 
prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale și/sau dezvoltarea formelor teritoriale alternative de prestare 
a serviciilor publice.

Scopul acestui studiu este elaborarea, pe bază de date și dovezi, a scenariilor de reformă administrativ-teritorială, prin 
identificarea unor scenarii spațiale adecvate, aplicând un set de criterii și indicatori obiectivi și transparenți, de rând 
cu efectuarea unei analize funcționale a autorităților APL și unei evaluări ex-ante a impactului scenariilor de reformă 
administrativ-teritoriale propuse. Astfel, documentul va constitui un fundament pentru discuțiile ulterioare privind 
conceptul acestei reforme dintre actorii interesați pentru atingerea unui consens privind oportunitățile și compromisurile 
implicate de o eventuală reformă administrativ-teritorială.

Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova este caracterizată printr-o fragmentare pronunțată, cuprinzând 
896 autorități publice locale de nivelul I (orașe, sate, comune și municipii) și 35 autorități publice locale de nivelul II (32 
raioane, mun. Chișinău și Bălți, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia), numărul mediu de locuitori per UAT de nivelul 
I fiind practic cel mai mic din regiune. Aproximativ o treime din numărul total al unităților administrativ-teritoriale 
de nivelul I au mai puțin de 1500 locuitori, ce reprezintă pragul minim stabilit de lege pentru formarea unei unități 
administrativ-teritoriale. Totodată, circa 89% din UAT de nivelul I au o populație sub 5000 locuitori2. În același timp, 
analiza demonstrează o dependență pronunțată dintre capacitatea fiscală, precum și dintre cheltuielile administrative și 
mărimea unităților administrativ-teritoriale. Localitățile mici colectează în general mai puține venituri din surse locale 
pentru finanțarea cheltuielilor proprii, fiind caracterizate de dezechilibre fiscale mai pronunțate, totodată acestea alocă 
resurse mai mari, ca pondere în bugetele locale, pentru finanțarea cheltuielilor administrative. Mai mult, doar 10% din 
UAT de nivelul I își pot acoperi cheltuielile administrative din contul veniturilor proprii. Analiza efectuată, dar și 
studiile anterioare privind opțiunile de reformă administrativ- teritorială au dus la concluzia că fragmentarea teritorială 
este asociată cu un șir de probleme cu care se confruntă APL – nivelul scăzut de acoperire cu servicii publice locale de 
bază, ineficiență economică, costuri administrative ridicate, capacitate administrativă, fiscală și instituțională limitată. 
Aceste provocări subliniază importanța unei reforme administrativ-teritoriale care este conceptualizată în cadrul acestui 
studiu.

Analiza funcțională a APL realizată în cadrul studiului a scos în evidență faptul că autoritățile locale din Republica 
Moldova dispun de o listă considerabilă de competențe și atribuții, fiind necesară consolidarea capacităților APL pentru a fi 
capabile să exercite aceste competențe cât mai deplin și eficient. Procesul de delimitare a competențelor între autoritățile 
publice de diferite niveluri nu este încă definitivat, cadrul legislativ în vigoare nedistingând clar între competențele APL 
de nivelul I și II, cele proprii și cele delegate. Totodată, conform analizei cooperarea intercomunitară nu este o alternativă 
eficientă pentru amalgamarea teritorială, demonstrând în timp o serie de limitări și provocări majore, ca dependența mare 
de voința politică locală, gradul lent de dezvoltare, costurile tranzacționale mari, instabilitate demonstrată de retragerea 
unor localități din proiectele de cooperare. În același timp, cooperarea intercomunitară va rămâne un instrument important 
și după realizarea reformei de amalgamare, rolul și eficiența acestui instrument putând chiar să sporească, din moment ce 
odată cu reducerea numărului de APL participante funcționalitatea soluțiilor de cooperare intercomunitară ar putea crește. 

Analiza spectrului de servicii prestate de către autoritățile publice locale de nivelul I arată că o parte considerabilă a 
serviciilor prestate de către APL nu necesită contact direct între APL și cetățeni/beneficiari sau deplasarea lor la sediul 
primăriei pentru a beneficia de aceste servicii. Prin urmare reforma administrativ-teritorială nu va avea un impact major 
asupra accesibilității cetățenilor la serviciile publice. Pe de altă parte serviciile care implică un contact direct între cetățeni și 

1. Unul din obiectivele reformei administrației publice centrale demarate odată cu adoptarea Strategiei de reformă a administrației publice a 
constat în raționalizarea structurii administrației publice centrale în baza recomandărilor analizelor funcționale ce a condus la reducerea 
numărului de ministere de la 16 la 9. În plus, reforma administrației publice centrale include și o serie de alte elemente importante ca 
optimizarea numărului și funcțiilor autorităților administrative și instituțiilor publice, sporirea coerenței, eficienței, predictibilității și 
transparenței procesului decizional în administrația publică, dezvoltarea sistemului de prestare a serviciilor publice administrative la nivel 
central și local, modernizarea lor și îmbunătățirea accesului la aceste servicii, crearea unui sistem de management financiar modern, etc.

2. În baza datelor Biroului Național de Statistică privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017.

SUMAR EXECUTIV
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APL, ca serviciile administrative și unele servicii de asistență socială, vor necesita o atenție sporită, inclusiv prin optimizarea 
proceselor precum și prin introducerea unor măsuri pentru asigurarea accesului la aceste servicii. 

Scenariile de reformă administrativ-teritorială, conceptualizate și elaborate în cadrul acestui studiu, reprezintă o viziune 
complexă asupra modului de organizare administrativ-teritorială, incluzând un set integrat de componente, și anume: 
reorganizarea spațială a teritoriului (de exemplu reducerea fragmentării, balansarea populației la nivel teritorial, asigurarea 
distanțelor de deservire optime), atribuirea competențelor pentru fiecare nivel al administrației publice locale, structura 
instituțională a noilor APL, precum și sistemul de finanțare al APL, având în vedere noua organizare teritorială. 

Scenariile spațiale ale noii structuri administrativ-teritoriale au fost dezvoltate prin intermediul sistemului informațional 
geografic (GIS) bazat pe un model matematic cu care au fost efectuate iterații multiple și verificări de plauzibilitate până 
la identificarea celor mai adecvate soluții. În cadrul modelului, în procesul de simulare, a fost aplicat un set de criterii și 
indicatori, și anume: distanța până la centrul administrativ, numărul de locuitori ai centrelor administrative și capacitatea 
fiscală per locuitor a UAT.

În urma procesului de modelare au fost generate trei scenarii spațiale, care au la bază o structură formată din două niveluri 
de administrație publică locală: scenariul moderat cu 231 UAT de nivelul I, scenariul intermediar cu 154 UAT de 
nivelul I și scenariul compact cu 93 de UAT de nivelul I. În cazul UAT de nivelul II se propune o singură opțiune de 
reorganizare (identică pentru fiecare din cele trei scenarii propuse), care presupune reorganizarea actualelor UAT de 
nivelul II în regiuni administrative, în baza actualelor regiuni de dezvoltare3, și anume: Regiunea administrativă Nord, 
Regiunea administrativă Centru, Regiunea administrativă Sud, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Municipiul 
Chișinău și Transnistria4.

Analiza comparativă a scenariilor spațiale elaborate demonstrează o creștere considerabilă a numărului mediu de locuitori per 
UAT comparativ cu situația actuală. Astfel, în toate cele trei opțiuni nu se mai regăsesc UAT de nivelul I cu o populație 
de până la 1500 locuitori, care este pragul minim stabilit de lege. În același timp, se obține o reducere considerabilă a 
numărului de UAT cu până la 5000 locuitori, acestea constituind 19,1% din numărul total de UAT în cadrul scenariului 
moderat, 7,8% - în cel intermediar și 0% - în cel compact, comparativ cu 89,3% în situația actuală. Astfel, dimensiunea 
medie a populației UAT de nivelul I reprezintă 11,5 mii locuitori în scenariul moderat, 17,4 mii locuitori – în cel intermediar, 
respectiv, 28,2 mii locuitori – în scenariul compact. 

Din punct de vedere a proximității față de centrele administrative, distanțele medii dintre acestea și localitățile din cadrul 
noilor UAT amalgamate constituie 8 km în scenariul moderat, 10 km în scenariul intermediar și 12,5 km în cel compact. 

Propunerile cu privire la designul funcțional aferente fiecărui scenariu au fost elaborate în baza analizei 
funcționale, care a relevat faptul că APL dețin un număr impresionant de competențe și funcții, dispunând 
însă de capacități limitate pentru exercitarea acestora. Ținând cont de faptul că reforma nu va produce 
rezultate imediat, ci va fi nevoie de o perioadă de tranziție, designul funcțional aferent fiecărui scenariu 
conține propuneri pe termen scurt (imediat după realizarea amalgamării) și propuneri pe termen mediu  
(2-4 ani). 

Astfel, pe termen scurt pentru toate cele trei scenarii de reformă se propune menținerea actualelor competențe ale APL de 
nivelul I și II, fiind necesară concentrarea eforturilor pe consolidarea capacităților administrative și instituționale în cadrul 
noii conjuncturi teritoriale. Totodată, pe termen mediu, ținând cont de noua viziune cu privire la unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul II, care presupune ca acestea să devină structuri responsabile de coordonarea dezvoltării economice 
regionale în teritoriul gestionat, se propune transferul competenței de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor, 
planurilor, programelor și proiectelor de dezvoltare regională (îndeplinite actualmente de ADR-uri5) către APL de nivelul 
II. De asemenea, se propune ca APL de nivelul II să preia unele competențele asociate sau necesare pentru planificarea și 
promovarea dezvoltării economice și regionale în teritoriul administrat, și anume construcția și menținerea drumurilor 
regionale, iar în scenariul moderat și intermediar, - și a gropilor sanitare regionale de depozitare a deșeurilor. Pe de altă 

3. Definite în Legea nr. 438 din 26.12.2006 cu privire la dezvoltarea regională.
4. Localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) nu au făcut parte din cadrul acestei analize din lipsă de date. Toate referințele și datele prezentate 

în acest studiu cu referire la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie interpretate în concordanță cu legislația 
națională cu privire la statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului.

5. În cadrul studiului sunt analizate și descrise câteva opțiuni:
a) ADR-urile devin o subdiviziune (direcție generală) în cadrul noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul II.
b) ADR-urile rămân o instituție autonomă, dar fondator al acestora devin noile regiuni administrative. 
c) ADR-urile administrative absorb o parte a funcțiilor Agențiilor, spre exemplu planificarea și programarea regională, în timp ce 

implementarea proiectelor rămâne o atribuție a Agențiilor subordonate (conform schemei descrise la punctul b) administrației regiunilor 
administrative. 

O altă opțiune ar fi ca ADR-urile să continue să existe ca instituții subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dar 
această opțiune nu este recomandată datorită dublărilor evidente de funcții și conflictului cu viziunea privind rolul și funcțiile noilor regiuni 
administrative. Pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea 5.1.1 a studiului.
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parte, ținând cont de consolidarea UAT-urilor de nivelul I, în cadrul scenariului compact se propune transferul întreținerii 
instituțiilor de învățământ primar și secundar și administrării instituțiilor de cultură, turism și sport din subordinea APL 
de nivelul II către APL de nivelul I. Acest transfer va permite concentrarea eforturilor și capacităților APL de nivelul II 
pe dezvoltarea economică regională, fiind de asemenea conform cu politicile din domeniul descentralizării și consolidării 
autonomiei locale.

Ținând cont de impactul reorganizării teritoriale asupra sistemului de finanțare al APL, ajustarea conformă a 
sistemului de partajare a impozitelor de stat și a sistemului de transferuri către APL este iminentă in toate cele trei 
scenarii propuse. Totodată, anterior ajustării acestuia ca rezultat al amalgamării teritoriale, sistemul de finanțare al APL 
urmează a fi revizuit, inclusiv pentru 2019, ca rezultat al reformei fiscale implementate în octombrie 2018 – cu scopul 
acoperirii potențialelor pierderi ale bugetelor locale. Ajustarea sistemului de finanțare în rezultatul amalgamării teritoriale 
va avea ca scop reechilibrarea bugetelor locale, astfel ca veniturile fiecărei unități administrativ-teritoriale noi formate să 
fie relativ egale cu suma veniturilor unităților administrativ-teritoriale amalgamate în cadrul acesteia și să fie menținută sau 
chiar majorată anvelopa financiară destinată autorităților APL. 

Analiza ex-ante a scenariilor de reformă administrativ-teritorială s-a bazat pe evaluarea impactului acestora asupra capacității 
administrative a APL, eficienței APL și democrației locale. 

Analiza comparativă sugerează că toate scenariile propuse au un impact pozitiv asupra capacității administrative a APL. În 
cazul APL de nivelul I, crește semnificativ capacitatea instituțională prin alocarea unui număr mai mare de unități de 
personal spre realizarea eficientă a funcțiilor/competențelor autorității publice, inclusiv din contul surplusului de 
posturi, totodată crește capacitatea instituțională de a răspunde mai bine necesităților organizaționale, prin instituirea 
unui număr mai mare de posturi generice. Astfel, numărul mediu de unități de personal în cele 3 scenarii propuse crește 
de la 5.3 (situația actuală) la 21,0 unități de personal în scenariul moderat, 31,0 unități de personal în scenariul intermediar, 
și respectiv, 52,0 unități de personal în scenariul compact. Concomitent, în toate scenariile, cu precădere în cel compact, 
crește semnificativ gradul de profesionalizare/specializare a personalului, de la 5 posturi generice operaționale (situația 
actuală) la minimum 8 posturi generice în scenariul moderat, 10 în scenariul intermediar și 12 în scenariul compact. 

Cât privește domeniul eficienței, în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă administrativ-teritorială se atestă un impact vizibil 
pozitiv comparativ cu situația actuală. Analiza demonstrează un potențial de reducere a cheltuielilor administrative în toate 
scenariile, totodată, atestând-se un impact pozitiv asupra consolidării bazei de venituri și colectării acestora de către APL. 
Potențialul de creștere al eficienței sporește cu cât mai pronunțat este gradul de amalgamare, respectiv fiind prognozat un impact 
pozitiv limitat în cadrul scenariului moderat, un impact semnificativ pozitiv în scenariul intermediar și un impact ridicat în cel  
compact. 

Studiile în domeniu, precum și experiența altor țări demonstrează un posibil impact negativ asupra democrației locale 
în rezultatul unei amalgamări teritoriale. Analiza datelor privind rata de participare în alegeri și celor cu privire la 
structura etnică a populației în noile UAT permite conchiderea că în general reformele administrativ-teritoriale 
au un potențial impact negativ asupra acestor dimensiuni, dar și asupra altor aspecte legate de democrația locală ca 
legătura dintre alesul local și cetățeni, reprezentarea în consiliile locale, etc. În acest context, scenariul moderat este cel în 
care se înregistrează un impact limitat negativ asupra aspectelor democrației locale analizate mai sus, în timp ce în scenariile 
intermediar și compact potențialul impact negativ crește. În același timp, pentru diminuarea potențialului impact negativ 
asupra democrației locale au fost analizate și propuse un șir de măsuri pentru îmbunătățirea reprezentării și participării 
democratice a cetățenilor în procesul de autoguvernare locală.

Analiza comparativă a celor trei scenarii de reformă administrativ-teritorială și a situației actuale demonstrează că fiecare din 
ele prezintă anumite avantaje și dezavantaje. În plus, rezultatul evaluării relevă faptul că selectarea unui scenariu preferat 
necesită identificarea și acceptarea un compromis asupra obiectivelor urmărite de reforma administrativ-teritorială. 
Experiența altor țări și rezultatele analizei, demonstrează că nu este posibil de optimizat impactul reformei asupra tuturor 
aspectelor fără să fie afectat negativ alt domeniu, deoarece aspectele de capacitate administrativă și eficiență, pe de o parte, 
și aspectele de democrație locală, pe de altă parte, sunt contrastante, în sensul că primele două sunt favorizate de creșterea 
mărimii noilor UAT, în timp ce aspectele de democrație locală au o performanță mai bună în localități mai mici. 

În acest sens, dacă în procesul de selectare al celui mai optim scenariu vor fi prioritizate aspectele de furnizare a unor servicii 
publice locale mai calitative, de consolidare a capacităților autorităților APL, și de eficiență a APL, scenariul compact este cel 
preferat. Dacă vor fi prioritizate aspectele de accesibilitate în cazul serviciilor administrative, precum și latura de reprezentare 
democratică și participare civică, scenariul moderat este preferabil. Totodată, scenariul intermediar reprezintă o soluție de 
compromis între aspectele de capacitate administrativă/eficiență vis-a-vis de cele de democrație locală. 

Ținând cont de constatările acestui studiu, inclusiv de cele expuse mai sus, trebuie menționat că, în cadrul studiului nu 
a fost înaintată vreo recomandare privind scenariul de reformă administrativ-teritorială preferat, acesta urmând să 
fie determinat de Guvern conform viziunii, priorităților și obiectivelor stabilite în documentele de politici, precum 
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și, în rezultatul unui proces amplu de consultare pentru stabilirea unui consens și compromis cât mai larg privind 
conceptul și scenariul reformei administrativ- teritoriale. Totodată, în cadrul studiului au fost descrise o serie de măsuri 
care pot fi implementate pentru a reduce anumite efecte negative asociate acestor compromisuri, în special cele aferente 
accesibilității, democrației locale și reprezentării, ca utilizarea instituției delegatului sătesc, crearea unor ghișee unice, vizita 
specialiștilor în localitățile amalgamate, etc.

În contextul celor prenotate mai sus ținând cont, inclusiv, de lecțiile învățate din reformele administrativ-teritoriale anterioare 
din Republica Moldova, precum și de foaia de parcurs prezentată în raport, se propune luarea în calcul a următoarelor 
recomandări necesare pentru pregătirea și implementarea cu succes a reformei administrativ-teritoriale:

 Incorporarea comunicării și stimulentelor în cadrul reformei. Elaborarea unei strategii complexe de comunicare 
și consultare, care să evidențieze beneficiile reformei pentru cetățeni și să ia strategic în calcul actorii interesați, 
riscurile și măsurile de atenuare a acestora. Asigurarea unui proces consecvent de comunicare și consultare înainte de 
intrarea în vigoare a reformei și pe parcursul implementării este vital pentru succesul acesteia. Validarea conceptului 
de reformă și scenariilor spațiale în cadrul unei ample campanii de consultare în teren cu actorii cheie, în special 
autoritățile publice locale și asociațiile lor reprezentative este crucială pentru o reformă sustenabilă. 

 Centrarea reformei pe cetățeni, cu accent pe îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice. 
Procesul de pregătire și implementare a reformei trebuie să vizeze asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice 
de calitate, iar perioada de tranziție trebuie atent planificată pentru a nu crea dificultăți cetățenilor în accesarea 
serviciilor publice locale. Posibilitățile oferite de noile tehnologii informaționale, digitalizarea unor servicii publice 
locale, ar trebui să fie parte a unei viziuni mai largi de modernizare a administrației publice, inclusiv la nivel local. 
Aceste tehnologii pot fi utilizate de cetățeni inclusiv prin intermediul rețelei noi de biblioteci publice, centrelor 
multifuncționale sau ghișeelor unice în localitățile îndepărtate pentru a spori gradul de accesibilitate în acest sens. 

 Axarea conceptului reformei pe realizarea potențialului de dezvoltare social-economică și consolidarea 
rolului nivelurilor sub-naționale de guvernare. Pentru aceasta sunt necesare APL cu capacități administrative 
mai puternice și eficiență mai mare în utilizarea resurselor disponibile.

 Crearea unui cadru instituțional viabil pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale. Reforma 
administrativ-teritorială necesită un mecanism puternic de coordonare și monitorizare a procesului de pregătire 
și implementare a reformei. Este vitală crearea unei structuri de coordonare și unei unități de implementare a 
reformei de etapele incipiente ale procesului. Structurile respective ar trebui să asigure expertiza sectorială necesară și 
legătura operativă cu ministerele și agențiile de profil. Reprezentarea autorităților locale în structura de coordonare 
a reformei este un element foarte important care trebuie luat în calcul. 

 Păstrarea anvelopei financiare destinate APL. Scopul reformei nu trebuie să fie orientat spre obținerea unor 
economii și orientarea acestora spre alte sectoare sau necesități. Potențialele surplusuri obținute din optimizarea 
unor cheltuieli administrative, restructurări de personal, etc. trebuie păstrate în sistemul APL și realocate spre 
îmbunătățirea serviciilor publice locale. În același timp, amalgamarea nu va produce vreo scădere a numărului total 
de personal în cadrul APL de nivelul I, însă surplusul de unități obținute din reducerea posturilor de demnitate 
publică și de conducere (primari, vice-primari, secretari ai consiliilor locale) va permite instituirea unor noi posturi 
generice necesare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale (arhitecți, juriști, ingineri, specialiști în 
managementul proiectelor, etc.). Deși există un anumit potențial de optimizare a unităților de personal în APL 
de nivelul II, resursele respective ar trebui orientate către îmbunătățirea serviciilor publice furnizate de viitoarele 
regiuni administrative, în special în domeniul dezvoltării economice durabile. 

 În vederea îmbunătățirii sistemului de management al resurselor umane ale APL de nivelul I și de nivelul II sunt 
necesare de întreprins măsuri de consolidare a capacităților instituționale și profesionale ale personalului. Acest 
proces este complex și necesită un leadership puternic pentru obținerea rezultatelor scontate în termene destul de 
restrânse. În acest sens, autoritatea publică centrală responsabilă pentru organizarea și coordonarea procesului de 
transformare instituțională, trebuie să-și asume un rol de consultare și ghidare metodologică, cu implicarea activă și 
permanentă a reprezentanților autorităților publice locale. 

 Revizuirea zonelor de deservire și asigurarea unor sinergii funcționale. Noua structură administrativ-teritorială 
ar putea conduce la o neconcordanță spațială între zonele de deservire a diferitor instituții și structuri (de exemplu 
instituții de învățământ de circumscripție sau unele servicii desconcentrate, operatori de servicii comunale) și 
hotarele noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul I și II. Obiectivul reformei funcționale și instituționale 
trebuie să fie de a asigura, după realizarea reformei teritoriale, a unei sinergii funcționale și a unei congruențe 
spațiale cât mai bune a zonelor de acoperire a diferitor funcții la noua structură administrativ-teritorială.
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 Includerea reformei administrativ-teritoriale în contextul mai larg al reformei administrației publice locale. 
Acest lucru presupune continuarea eforturilor de descentralizare administrativă, patrimonială și financiară pentru 
asigurarea unei autonomii locale autentice. Reforma administrativ-teritorială nu ar trebui să fie considerată un 
scop în sine și nu va produce efectele scontate daca nu va fi inclusă în contextul mai larg ar reformei administrației 
publice și dacă nu va fi însoțită de eforturi susținute de descentralizare și modernizare a administrației publice. 
În acest context, este necesară întreprinderea unor măsuri eficiente pentru consolidarea capacităților noilor APL, 
inclusiv prin: 

• Revizuirea și clarificarea alocării responsabilităților între nivelurile administrației publice;

• Revizuirea sistemului de transferuri către bugetele locale, inclusiv prin instituirea unui sistem coerent și transparent 
de transferuri cu destinație specială pentru investiții orientat cu precădere spre dezvoltarea regională; 

• Consolidarea bazei fiscale ale APL de nivelul I și II, precum și a capacităților APL în domeniul managementului 
financiar;

• Îmbunătățirea sistemului de evaluare/reevaluare a proprietăților imobiliare, inclusiv prin creșterea rolului APL și 
simplificarea procedurilor în acest sens; 

• Consolidarea capacității instituționale la nivel local printr-un management eficient al resurselor umane: proceduri 
și standarde clare, unice, transparente și previzibile, care promovează meritul și tratamentul egal privind recrutarea, 
promovarea, evaluarea, demisia și demiterea din funcția publică;

• Asigurarea profesionalizării și instruirii funcționarilor publici din cadrul APL: dezvoltarea unor programe de 
instruire realizate pe baza unei evaluări a necesităților și integrate în procedurile de promovare și evaluare ale 
funcției publice, concomitent cu instituirea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de formare;

• Implementarea eficientă a sistemului de incompatibilități și conflicte de interese la nivel local, având la bază un 
cod etic eficace;

• Consolidarea și extinderea transparenței și participării civice la nivel local.
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Reforma administrației publice centrale și locale reprezintă priorități ale Guvernului Republicii Moldova, fiind reflectate 
în Strategia de reformă a administrației publice6  și în Strategia Națională de Descentralizare7. Obiectivul general al 
reformei, stabilit de cadrul strategic, constă în crearea unei administrații publice moderne, profesioniste și orientate spre 
oferirea serviciilor publice de calitate, în corespundere cu necesitățile și așteptările cetățenilor și cele ale entităților sociale 
și economice. Unul din obiectivele specifice stabilite de Strategia de reformă a administrație publice este consolidarea 
capacităților administrative prin reducerea fragmentării structurii administrativ-teritoriale și/sau dezvoltarea formelor teritoriale 
alternative de prestare a serviciilor publice.

Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova este caracterizată printr-o fragmentare pronunțată, cuprinzând 896 
autorități publice locale de nivelul I (orașe, sate, comune, municipii) și 35  autorități publice locale de nivelul II (32 raioane, 
mun. Chișinău și Bălți, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia). Aproximativ o treime din numărul total al unităților 
administrativ-teritoriale de nivelul I au mai puțin de 1500 locuitori, care reprezintă pragul minim stabilit de lege pentru 
formarea unei unități administrativ-teritoriale. Totodată, circa 89% din UAT de nivelul I au o populație mai mică de 5000 
locuitori8.

Subiectul unei potențiale reforme administrativ-teritoriale este unul foarte sensibil pentru societate, în special, datorită 
experienței reformelor anterioare care nu au reușit să ofere soluții eficiente pentru asigurarea accesului la servicii publice 
locale, precum și datorită impactului implicit asupra democrației locale determinat de creșterea distanței dintre cetățeni 
și autoritățile publice locale. Pe de altă parte, actuala fragmentare administrativ-teritorială este asociată cu principalele 
probleme cu care se confruntă autoritățile publice locale: lipsa serviciilor publice locale de bază, mai ales în zonele rurale unde 
locuiește majoritatea populației sărace, generate în mare parte de capacități instituționale limitate, capacitate fiscală scăzută, 
dezechilibre fiscale verticale înalte și cheltuieli administrative ridicate. Mai mult, dimensiunea actuală redusă a localităților 
nu este viabilă sub aspect economic, efectul economiilor de scară fiind inexistent în prestarea serviciilor publice locale. 
Depășirea acestor probleme majore fără o revizuire a structurii administrativ-teritoriale este practic imposibilă datorită unei 
mari provocări – caracterul limitat al resurselor existente la nivel local. În plus, indicatorii demografici, fenomenul migrației 
și procesul de urbanizare continuă să accentueze tendința de depopulare a localităților din țară, prin urmare ignorarea 
necesității de adaptare a structurii administrativ-teritoriale la noile realități nu reprezintă o opțiune viabilă. 

Un studiu realizat de Expert Grup în 20109 a identificat trei scenarii pentru reforma administrativ-teritorială: (1) eliminarea 
raioanelor și consolidarea numărului de unități administrativ-teritoriale de nivelul I până la 111; (2) reorganizarea raioanelor 
în regiuni de dezvoltare și consolidarea numărului de unități administrativ-teritoriale de nivelul I până la 289; sau (3) 
utilizarea conceptelor de cooperare intercomunitară fără o reformă administrativ-teritorială cuprinzătoare. Un al doilea 
studiu, realizat cu suportul PNUD Moldova în 201510, a efectuat o analiză detaliată a abordărilor privind consolidarea 
structurii administrativ-teritoriale și a recomandat consolidarea  numărului de unități administrative-teritoriale de nivelul 
I până la 111 și reorganizarea raioanelor în trei regiuni de dezvoltare. Datele utilizate în rapoartele sus-menționate sunt 
practic depășite. Prin urmare, ținând cont de schimbările sociale, administrative, demografice, economice, fiscale și politice 
de pe teritoriul Republicii Moldova, este imperioasă necesitatea unei analize actualizate cu privire la scenariul optim de 
reformă administrativ-teritorială în eventualitatea implementării propriu-zise a reformei.

Scopul acestui studiu este elaborarea, pe bază de date și dovezi, a scenariilor de reformă administrativ-teritorială, prin 
identificarea unor scenarii spațiale adecvate, aplicând un set de criterii și indicatori obiectivi și transparenți, de rând cu 
efectuarea unei analize funcționale a autorităților APL, și a  unei evaluări ex-ante a impactului scenariilor propuse de 
reformă administrativ-teritorială. Astfel, documentul va constitui o bază pentru  discuțiile ulterioare între actorii interesați 

6. Hotărârea de Guvern nr. 911 din 25.07.2016 privind aprobarea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020;
7. Legea nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei 

naționale de descentralizare pentru anii 2012–2018;
8. În baza datelor Biroului Național de Statistică privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017.
9. Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova, Expert-Grup, Chișinău 2010
5. Raport privind opțiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica Moldova, A. Ionescu, S. Drezgic, I. Rusu, Chișinău, 2015.
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privind conceptul acestei reforme, vizând identificarea unui consens asupra oportunităților și compromisurilor pe care le 
implică o eventuală reformă administrativ-teritorială.

Trebuie menționat că, în procesul de analiză și conceptualizare a opțiunilor de reformă administrativ-teritorială s-a ținut cont 
de studiile anterioare privind structura administrativ-teritorială optimă pentru Republica Moldova și de experiența altor țări 
comparabile cu Republica Moldova care au realizat sau sunt in curs de implementare a reformelor administrativ-teritoriale. 
Totodată, ținând cont de principiile stipulate în Strategia de reformă a administrației publice și Strategia Națională de 
Descentralizare, precum și de principiile descentralizării, autonomiei locale și subsidiarității, prevăzute de Carta Europeană 
a Autonomiei Locale, în procesul de elaborare și fundamentare a scenariilor de reformă administrativ-teritorială s-a ținut 
cont de următoarele principii generale:

 Principiul echității și accesibilității – presupune că noile unități administrativ-teritoriale trebuie să dispună de 
condiții și oportunități cât mai egale în realizarea competențelor lor, astfel ca cetățenii să beneficieze de un pachet 
minim de servicii publice, indiferent de locul de trai, originea socială, mărimea localității, numărul populației, 
etc. Totodată, noua structură administrativ-teritorială trebuie să îmbunătățească gradul de acces al populației la 
serviciile publice, precum și să contribuie la extinderea și introducerea de noi servicii publice la nivel local;

 Principiul calității și eficienței – se referă la consolidarea capacităților autorităților administrației publice locale 
de a furniza servicii publice de calitate cetățenilor, precum și la sporirea gradului de eficacitate și eficiență, inclusiv 
economică, a autorităților administrațiilor publice locale;

 Principiul zonei funcționale și continuității teritoriale – noile unități administrativ-teritoriale trebuie să 
reprezinte teritorii în care există o interacțiune intensă și frecventă între locuitori și instituțiile economice, sociale, 
culturale, etc. Totodată, teritoriul noilor unități administrativ-teritoriale trebuie să fie continuu, ca să nu existe 
”enclave” aparținând altor unități administrativ-teritoriale;

 Principiul subsidiarității – exercitarea responsabilităților publice trebuie să fie realizată de către autoritățile care 
sunt cel mai aproape de cetățeni, cu excepția cazurilor în care intervenția autorităților de nivel superior prezintă 
avantaje evidente rezultate din volumul și natura responsabilităților și nevoia asigurării eficacității acțiunii publice.

Principiile respective formează un cadru coerent pentru fundamentarea scenariilor de reformă administrativ-teritorială, care 
să contribuie la consolidarea capacităților administrative și de furnizare a serviciilor publice, să reducă disparitățile puternice 
dintre regiunile urbane și rurale, precum și să răspundă necesităților cetățenilor, respectând, în același timp, drepturile 
omului, egalitatea de gen, incluziunea socială, factorii etnici.

Pornind de la scopul său, studiul este structurat în opt capitole. Primul capitol cuprinde o trecere în revistă a reformelor 
administrativ-teritoriale anterioare din Republica Moldova, incluzând concluzii și recomandări pentru o viitoare reformă 
administrativ-teritorială. 

În capitolul doi este analizată structura administrativ-teritorială actuală, sustenabilitatea financiară și resursele umane din 
cadrul APL, precum și modul de prestare a serviciilor publice la nivel local.

Capitolul trei Analiza funcțională a APL, prezintă o imagine a competențelor actuale ale APL de nivelul I și II, precum 
și o analiză a principalelor domenii de activitate ale APL care ar putea fi afectate de implementarea reformei teritoriale. 
Capitolul conține și o cartografiere a principalelor servicii furnizate de APL de nivelul I pentru a identifica serviciile care 
necesită contact direct între APL și cetățeni/beneficiari. 

În capitolul patru este descris modelul de optimizare spațială a structurii administrativ-teritoriale, fiind prezentate criteriile și 
indicatorii care au stat la baza determinării scenariilor spațiale ale noii structuri administrativ-teritoriale, precum și procesul 
de generare a acestora. 

În capitolul cinci sunt expuse cele trei scenarii de reformă administrativ-teritorială, și anume (1) scenariul moderat, (2) 
scenariul intermediar și (3) scenariul compact, acestea reprezentând o viziune complexă asupra modului de organizare 
administrativ-teritorială, incluzând un set integrat de componente: reorganizarea spațială a teritoriului, atribuirea 
competențelor pentru fiecare nivel al APL, structura instituțională a noilor APL și sistemul de finanțare al acestora, luând în 
considerare noua structură administrativ-teritorială. 

Capitolul șase conține analiza ex-ante a scenariilor de reformă administrativ-teritorială prin prisma evaluării impactului lor 
asupra capacității administrative a APL, eficienței APL și democrației locale. 



18 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

În capitolul șapte sunt identificate și analizate un șir de măsuri care pot fi implementate pentru o mai bună reprezentare 
și participare a locuitorilor tuturor localităților din componența viitoarelor unități administrativ-teritoriale amalgamate și 
pentru păstrarea unui acces cât mai bun la serviciile publice furnizate de către autoritățile publice locale. 

Foaia de parcurs, expusă în capitolul opt, prezintă principalele etape, măsuri și procese necesare pentru pregătirea și 
implementarea cu succes a reformei administrativ-teritoriale în Republica Moldova. 

La finalul studiului au fost formulate principalele concluzii și recomandări care scot în evidență cele mai importante elemente 
și abordări necesare pentru a asigura o pregătire bună și o implementare sustenabilă a reformei administrativ-teritoriale ca 
parte integrantă a reformei administrației publice.
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Acest capitol face o analiză a experienței și lecțiilor învățate din reformele administrativ-teritoriale implementate în Republica 
Moldova în 1998 și 2001, cu scopul de a elabora recomandări pentru o potențială viitoare reformă. Capitolul începe cu 
o recapitulare a caracteristicilor cheie și impactului reformelor administrativ-teritoriale din 1998 și 2001 în subcapitolul 
1.1. respectiv, subcapitolul 1.2. Pornind de aici în subcapitolul 1.3. sunt prezentate concluziile și recomandările pentru o 
viitoare reformă administrativ-teritorială în Republica Moldova.

2.1. Reforma administrativ-teritorialã din 1998

2.1.1 Caracteristicile cheie 

Schimbări instituționale și funcționale
 
Reforma administrativ-teritorială din 1998 a fost aprobată prin Legea nr. 191/1998 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova11 (a se vedea Anexa nr. 1). Legea stabilea două niveluri de organizare administrativ-
teritorială. Primul nivel era format din 593 de comune (662 comune, inclusiv Transnistria), 10 județe, o regiune autonomă 
(Găgăuzia), municipiul Chișinău, și localitățile de pe malul stâng al Nistrului, care urmau să primească un statut special cu 
condiția rezolvării conflictului. Municipiul Chișinău s-a bucurat, începând cu 1995, de un statut special de administrație 
de nivelul II în conformitate cu Legea nr. 431/1995. Reforma a adus două schimbări importante: în primul rând, numărul 
APL de nivelul II a fost redus de la 40 de raioane la 10 județe.12  Reducerea numărului de APL de nivelul I nu a avut loc în 
măsura preconizată. Numărul s-a redus de la 912 la 662, ce, mai târziu, a fost considerat insuficient pentru a oferi un impuls 
considerabil de dezvoltare a APL de nivelul I. În al doilea rând, funcțiile legate de serviciile publice au fost concentrate la 
nivelul administrației județene, fiind gestionate de Prefect—reprezentantul Guvernului. A doua schimbare nu a fost salutată 
de către cetățeni, deoarece a sporit distanțele dintre serviciile publice și cetățeni.

Legea nr. 191/1998 stabilea o limită minimă de 2500 de locuitori pe unitate administrativ-teritorială de nivelul I și impunea 
o capacitate financiară suficientă pentru a acoperi cheltuielile de întreținere a primăriei și a instituțiilor sociale. De asemenea, 
Legea stabilea o excepție prin care, la propunerea Guvernului, Parlamentul putea aproba o unitate administrativ-teritorială 
nouă cu o populație mai mică decât limita minimă de 2500 de locuitori. Mai târziu, Legea a fost modificată, iar Parlamentul 
a fost împuternicit să opereze modificări fără propuneri din partea Guvernului.

Legea nr. 191/1998 definea „județul” ca autoritate publică locală de nivelul II și preciza, de asemenea, că acesta avea același 
sens ca și termenul „raion”, utilizat în articolul 110 al Constituției.13 Curtea Constituțională a fost solicitată să verifice 
constituționalitatea prevederilor Legii nr. 191/1998, în special, privind termenul „județ” și a concluzionat că prevederile 
erau constituționale.14  Administrația județului era formată din Consiliul Județean și Prefect. Prefectul era reprezentantul 
Guvernului la nivel de județ, gestionând prestarea serviciilor desconcentrate și supraveghind respectarea legii15 Consiliul 
Județean avea mandat de supraveghere a prestării serviciilor publice de nivel județean.

11. Legea nr. 191 din 12.11.1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, abrogată prin Legea nr. 764/2001, disponibilă 
în română la: http://lex.justice.md/md/310818/

12. Conform Legii nr. 306/1994 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Anexa nr. 1, până în 1998, țara era organizată 
în 40 de raioane.

13. Articolul 10 din Legea nr. 191/1998.
14. Hotărârea Curții Constituționale nr. 50 din 05.10.1999 privind examinarea constituționalității unor prevederi din Legea nr. 191-XIV din 12 

noiembrie 1998 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, disponibilă în română la: http://lex.justice.md/index.
php?action=view&view=doc&lang=1&id=286033

15. Articolul 12 (2) din Legea nr. 191/1998.
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20 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Înainte de aprobarea Legii nr. 191/1998, Parlamentul a aprobat Legea nr. 186/1998 privind administrația publică locală, 
care stabilea competențele administrației de nivelul I și II. Administrația județului era responsabilă de (a) gestionarea 
drumurilor de importanță județeană; (b) dezvoltarea economică și socială a județului; (c) transportul public inter- și 
intra-județean; (d) construcția obiectelor de infrastructură mari (spitale, drumuri, școli); (e) protecția familiei, copilului 
și familiilor tinere; (f) protecția mediului, ordinea publică; (g) protecția socială a șomerilor; (h) asistența medicală; (i) 
egalitatea de șanse pentru femei și bărbați.16 Autoritățile administrației publice locale de nivelul I (sat, comună, orășele și 
orașe mari (municipii), au primit competențe mai detaliate în domeniul: (a) urbanismului, drumurilor locale, aprovizionării 
cu apă și canalizare, tratării apei, gestionării deșeurilor; (b) transportului local, sănătății publice, protecției sociale; (c) 
gestionării școlilor, grădinițelor, bibliotecilor, instituțiilor culturale, cinematografelor; (d) ordinii publice, protecției civile și 
pompierilor; (e) gestionării clădirilor administrative publice.

Implicații pentru finanțele publice 

Legea nr. 491/1999 privind finanțele publice locale (abrogată) stabilea cadrul general de repartizare a finanțelor locale între 
autoritățile publice locale. În plus, Legea nr. 186/1994 privind taxele locale (abrogată) prevedea și tipurile de impozite 
și taxe locale, pe care le puteau aplica autoritățile locale.17 Toate taxele erau supuse unor limitări în ce privește suma 
maximă și erau stabilite în raport cu salariul minim pe țară la acel moment. Acest plafon de impozite și taxe locale reducea 
oportunitățile pentru APL, în special, de nivelul I de a mobiliza resurse financiare suficiente. Multe din ele au fost ulterior 
transferate în prevederile Titlului VII al Codului Fiscal, care a fost aprobat în 2004, după a doua reformă administrativ-
teritorială din 2001. Altele au fost transferate din categoria de impozite în categoria de autorizații, adică permise de vânzări 
comerciale, care sunt emise de autoritățile publice locale.

Legea nr. 491/1999 privind finanțele publice locale prevede că, pe lângă impozite și taxe locale, județul va primi cel puțin 
50% din impozitul pe venit al agenților economici, cel puțin 10% din TVA a bunurilor și serviciilor produse sau oferite pe 
teritoriul respectiv18 și cel puțin 50% din taxa pentru folosirea drumurilor.19 Administrația județului, municipiului Chișinău 
și regiunii autonome asigurau transferul sumelor conform deciziilor administrațiilor respective în bugetele administrațiilor 
de nivelul I. Legea nr. 491/1999 oferea APL de nivelul II o marjă destul de mare de discreție în luarea deciziilor cu privire 
la transferurile la bugetele APL de nivelul I.

2.1.2. Impactul reformei

Chiar dacă era un pas important în reducerea numărului de APL de nivelul II, reforma administrativ-teritorială din 1998 
nu a dus până la capăt inițiativa de consolidare. Deși numărul APL de nivelul I a fost redus de la 912 (ca rezultat al 
TAR din 1994) la 662, fragmentarea era în continuare considerabilă, iar reforma nu oferea condițiile necesare pentru ca 
APL să poată promova dezvoltarea social-economică pe teritoriul lor. Chiar dacă alți factori sunt, de asemenea, relevanți 
pentru evaluarea rezultatului reformei, inclusiv instabilitatea financiară regională (de exemplu, criza financiară care 
a lovit Federația Rusă în 1998 și a afectat considerabil economia Moldovei din cauza legăturilor încă foarte puternice 
cu piața rusă), următoarele aspecte cheie au jucat un rol crucial în generarea consecințelor negative ca rezultat al  
reformei:

Accesul la servicii

Deoarece autoritățile județene erau responsabile de gestionarea serviciilor adresate populației, iar APL de nivelul I nu aveau 
nici capacitatea și nici competențele de a le presta, multe centre de prestare a serviciilor publice fiind noi pentru societatea 
moldovenească (înregistrarea bunurilor imobiliare, documente de identitate în baza unor standarde noi, licențierea și 
autorizarea activităților de afaceri, etc.) serviciile s-au îndepărtat, de fapt, de cetățeni în loc să se apropie de ei. Acest gol 
de accesibilitate era consecința reformei administrativ-teritoriale implementate pe jumătate, deoarece APL de nivelul I se 
confruntau cu capacități limitate și fragmentare excesivă, precum și cu putere redusă de a-și asuma funcții noi. În lipsa 
resurselor umane și financiare suficiente, APL de nivelul I nu erau capabile să preia unele funcții de la nivelul II sau de la 
nivelul central, dar erau nevoite să se confrunte cu provocări considerabile în comunități, în timp ce pierdeau locuitorii ca 
urmare a migrației și lipsei veniturilor proprii suficiente. 

16. Articolul 13 (2) din Legea nr. 191/1998.
17. Legea nr. 186/1994 stabilește, printre altele, următoarele impozite și taxe locale: impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pentru folosirea 

resurselor naturale și poluare, taxa pentru folosirea drumurilor, impozitul pe teren, impozitul pe venit, taxa pentru amenajarea teritoriului, 
taxa pentru dreptul de a organiza licitații locale și loterii, taxa hotelieră, taxa pentru amplasarea publicității, taxa pentru dreptul de a aplica 
simbolica locală, taxa pentru amplasarea unităților comerciale, taxa de piață, taxa balneară, taxa de la posesorii de câini, taxa pentru dreptul de 
a efectua filmări cinematografice și televizate, taxa pentru trecerea frontierei de stat, taxa pentru dreptul de a vinde în zona vamală; 

18. În practică, era destul de complicată evaluarea ultimei cote legate de TVA, deoarece TVA era aplicată atât produselor cât și serviciilor 
intermediare și ajungea în produsele finite. Acesta era și un puternic dezavantaj pentru produsele și serviciile pre-finite, care puteau forma 
baza pentru produsele și serviciile finite. Această cotă a TVA a fost ulterior eliminată din cauza eforturilor enorme necesare pentru stabilirea 
sumelor exacte de TVA.

19. Articolul 4 alin. (2) p. 2) din Legea nr. 491/1999 privind finanțele publice locale;



21Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Gestionarea fondurilor publice

După cum s-a menționat mai sus, structura surselor de venituri locale era caracterizată de o descentralizare mai amplă în 
comparație cu reforma administrativ-teritorială din 2001. Totuși, aceste fonduri nu erau suficiente pentru menținerea 
APL de nivelul I din cauza fragmentării destul de pronunțate. Administrația județeană trebuia să decidă cu privire la 
transferuri către administrația locală din finanțele disponibile, inclusiv pentru întreținerea drumurilor. Această cerință 
reducea motivația APL de nivelul I de a îmbunătăți calitatea drumurilor locale, ce ar fi putut spori numărul de plătitori 
ai taxei pentru folosirea drumurilor și a dus, cu timpul, la degradarea drumurilor locale și, în rezultat, la lipsa activității și 
creșterii economice ca factori cheie pentru dezvoltarea locală.

Descentralizarea financiară, patrimonială și administrativă

Procesul de descentralizare în domeniul finanțelor, gestionării bunurilor și funcțiilor administrative nu a avut loc. Legea 
nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale nu a fost implementată eficient. Acest 
lucru este mai degrabă efectul capacităților insuficiente de a inventaria bunurile domeniului public cauzate de fragmentarea 
pronunțată a APL de nivelul I, decât cauza eșecului RAT din 1998. O sursă importantă de finanțare locală nu era la 
dispoziția autorităților locale din cauza lipsei de capacitate de a trece prin acest proces important de inventariere, dar și din 
cauza a două limitări semnificative:

În primul rând, sistemul cadastral național presupunea doar implementarea cadastrului juridic și ignora cadastrul fiscal 
și cadastrele specializate. Deși Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului Cadastral Național, care a fost ulterior abrogat, 
cadastrele specializate și fiscale nu au fost aplicate în practică.20 Ca rezultat, chiar și cu această fragmentare excesivă, APL 
de nivelul I erau lăsate fără mijloace și instrumente practice pentru îmbunătățirea bazei de venituri și elaborarea politicilor 
publice locale bazate pe date, care ar fi vizat problema, dar nu consecințele;

În al doilea rând, procesul de privatizare în sectorul agricol a avut loc doar în decurs de 9 luni în 1999 și a dus la crearea 
unui număr mare de proprietari (ce a dus, de asemenea, la fragmentarea terenurilor), cu multiple erori în registre și o povară 
semnificativă asupra autorităților fiscale de a face față numărului mare de contribuabili noi.

Fără finanțare adecvată pentru autoritățile publice locale, gestionarea bunurilor, și finanțele necesare din taxele locale nu 
puteau fi mobilizate pentru a consolida capacitățile autorităților publice locale. Acest lucru a dus la degradarea constantă a 
infrastructurii locale și migrația masivă, la început sezonieră, apoi permanentă, a locuitorilor.

2.2. Reforma administrativ-teritorialã din 2001

2.2.1. Caracteristicile cheie 

Schimbări instituționale și funcționale 

Reforma administrativ-teritorială din 2001 a fost aprobată prin Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova, care continuă să fie Legea ce reglementează structura administrativă a țării21 (a se vedea 
Anexa nr. 2). Legea stabilește pragul minim de 1500 de locuitori pentru crearea unei unități administrativ-teritoriale de 
nivelul I și o capacitate financiară suficientă pentru a acoperi cheltuielile de întreținere a aparatului primăriei și a instituțiilor 
din sfera socială. De asemenea, Legea prevede ca excepție că Parlamentul poate aproba o unitate administrativ-teritorială 
nouă cu o populație mai mică de numărul minim de 1500 de locuitori.

RAT din 2001 a restabilit administrația fragmentată de nivelul II în baza raioanelor și a majorat din nou numărul APL 
de nivelul I. Revenirea la raioane însemna și revenirea la un număr de APL de nivelul I aproape ca în anul 1994. Deși 
limitele APL au fost schimbate și acum sunt 32 de raioane în loc de 40 câte erau în 1994, numărul mai mic de raioane a 
fost consecința creării UTA Găgăuzia (care include trei raioane, în prezent dolai) după aprobarea de către Parlament a Legii 
nr. 306/1994 și acordarea statutului special localităților din stânga Nistrului, ceea ce înseamnă încă cinci raioane din RAT 
anterioară, din 1994. Astfel, în esență, deși limitele au fost modificate ușor, RAT din 2001 a revenit, în cele mai multe 
privințe, la situația din 1994 înainte de RAT din 1998. 

20. Hotărârea de Guvern nr. 794 din 19.08.1997 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Cadastral Național, abrogată prin Hotărârea de 
Guvern nr. 796 din 25.10.2012

21. Legea nr. 764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, disponibilă în română la:  
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334884&lang=1 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=334884&lang=1 
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Modificările în structura administrativ-teritorială au implicat o rețea instituțională suplimentară – crearea a 8 oficii 
teritoriale ale Cancelariei de Stat. Scopul principal al oficiilor teritoriale era de a asigura gestiunea serviciilor desconcentrate, 
împreună cu ministerele, care dețineau statutul de fondatori ai serviciilor regionale desconcentrate. Această abordare a 
majorat costurile de prestare a serviciilor, care erau accesibile preponderent în orașele – reședință de raion. APL de nivelul 
I încă nu erau capabile să presteze populației cele mai multe din servicii. Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat au fost 
ulterior reformate și transferate în gestiunea fostului Minister al Administrației Publice Locale. În 2009, oficiile teritoriale 
au fost transferate înapoi la Cancelaria de Stat.

Reforma administrativ-teritorială din 2001 a inclus, de asemenea, aprobarea Legii nr. 123/2003 privind administrația 
publică locală.22 Legea atribuia administrației de nivelul I și II competențe aproape similare cu cele prevăzute de Legea nr. 
186/1998 privind administrația publică locală ca parte a reformei administrativ-teritoriale din 1998. Cu toate acestea, există 
anumite diferențe, care se referă la: (1) dispoziții specifice privind funcțiile delegate de la stat către APL de nivelul I și II. 
Aceste funcții constituie obiectul finanțării din bugetul central pentru a putea fi implementate de autoritățile publice locale. 
Articolele 12 și 13 din Legea nr. 123/2003 stipulează aceste funcții delegate și stabilesc posibilitatea unor funcții delegate 
suplimentare; (2) funcții similare de gestionare a infrastructurii rutiere, urbanismului, bunurilor domeniului public, 
organizare a activităților de transport, protecție a mediului; și (3) funcții specifice pentru APL de nivelul I de înregistrare 
și monitorizare a gospodăriilor și asociațiilor țărănești și gestiune a instituțiilor preșcolare și școlare până la nivelul liceal, 
disponibile în unitățile administrative respective.

Implicații pentru finanțele publice
 
În cadrul RAT din 2001, Parlamentul a aprobat Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (încă în vigoare), 
care, cu modificări semnificative de atunci (cea mai importantă fiind introdusă în 2013), a modificat procesul de formare 
a bugetelor locale. Redacția inițială a Legii nr. 397/2003 prevedea centralizarea finanțelor publice, cu accent pe APL de 
nivelul II ca structuri, care aveau competența de a decide sumele transferurilor ce urmau a fi repartizate între APL de nivelul 
I. Astfel, APL de nivelul I foloseau în continuare impozitele prevăzute de Legea nr. 186/1994 privind taxele locale (până în 
2004, când a intrat în vigoare Titlul VII din Codul Fiscal), dar nu puteau colecta impozitul pe venit al persoanelor fizice 
și nici impozitul pe venit al agenților economici. Atât impozitul pe venit al persoanelor fizice cât și impozitul pe venit al 
agenților economici erau colectate de raioane, iar consiliile raionale repartizau veniturile între APL de nivelul I. Prevederi 
similare caracterizau și impozitul pe bunurile imobiliare.23 APL de nivelul II, de asemenea, aveau acces limitat la impozitul 
pe venit al agenților economici – cel puțin 50% și la taxa pentru folosirea drumurilor – cel puțin 50%. Parlamentul lua 
decizia privind repartizarea acestor și altor impozite în baza analizei anuale a legii bugetului.

Acest mecanism, care a redus semnificativ autonomia financiară a APL de nivelul I, a promovat ferm luarea deciziilor pe 
baza criteriilor politice, nu întotdeauna în baza necesităților, ci mai degrabă în baza controlului politic asupra administrației 
locale. Din cauza naturii arbitrare a deciziilor luate în privința finanțării, raioanele au jucat un rol important de control 
politic asupra APL de nivelul I și au dezavantajat enorm APL mai puternice ca orașele sau orășelele și satele mai mari, care 
aveau capacitate antreprenorială și și-ar fi putut consolida capacitățile instituționale cu timpul, dar nu au putut atinge aceste 
niveluri de dezvoltare din cauza limitărilor semnificative în finanțarea locală. 

2.2.2. Impactul reformei

Reforma administrativ-teritorială din 2001 nu a consolidat organizarea administrativ-teritorială a țării. Unicele structuri 
potențiale, care puteau avea un impact pozitiv sunt oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, care au rămas după RAT 
din 1998 și au fost reorganizate din birouri ale Prefecților în oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat. În toate celelalte 
privințe, RAT din 2001 a revenit la un model pre-reformă moștenit de la sistemul sovietic. Raioanele au primit stimulente 
suplimentare de control a APL de nivelul I și de a le supune unor limitări financiare suplimentare.

22. Legea nr. 123-XV din 18.03.2003 privind administrația publică locală, abrogată prin Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația 
publică locală, disponibilă în română la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312746. Articolul 70 din Lege 
împuternicea Guvernul să aprobe Regulamentele birourilor regionale ale Cancelariei de Stat.

23. Articolul 4 (1) lit. d) și articolul 5 (1) punctul 3) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, în redacția inițială, stipula transferuri 
din impozitul pe bunurile imobiliare în conformitate cu cotele aprobate de APL de nivelul II, ceea sugerează că APL de nivelul I erau lipsite de 
posibilitatea de a utiliza impozitul pe bunurile imobiliare, care este colectat de APL de nivelul II și redistribuit de către acestea către APL de 
nivelul I în baza cotelor aprobate.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312746
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Accesul la servicii

Accesul la servicii a fost restabilit la situația de până la RAT din 1998. Unele servicii au fost consolidate treptat după 2001 
odată cu disponibilitatea TIC. La nivel de țară, au fost luate măsuri importante pentru a îmbunătăți gestionarea datelor 
prin diverse sisteme automatizate de date, dar APL de nivelul I nu erau conectate la acestea , ci doar nivelul raional–
într-o anumită măsură. Formarea structurilor desconcentrate paralele a continuat, sporind presiunea asupra populației cu 
costuri mai mari pentru serviciile publice și a servit drept instrument suplimentar de impozitare prin plăți nefiscale în lipsa 
finanțării suficiente de la bugetul central.

Gestionarea finanțelor publice

În baza Legii nr. 397/2003, finanțele publice au fost centralizate semnificativ, ceea ce a oferit un potențial și mai mic pentru 
APL de nivelul I de a-și realiza activitățile de administrație publică. Finanțarea era repartizată preponderent prin intermediul 
raioanelor, care gestionau toate transferurile de la bugetul central. Deciziile cu privire la transferuri din bugetul central erau 
luate de Parlament, nu neapărat în baza necesităților, ci, în multe cazuri, în baza apartenenței politice.

Descentralizarea financiară, patrimonială și administrativă

În locul descentralizării, a avut loc o centralizare financiară ca rezultat al adoptării Legii nr. 397/2003 privind finanțele 
publice locale. Descentralizarea bunurilor nu a avut loc din cauza limitărilor cunoscute deja menționate mai sus pentru RAT 
din 1998. Nici descentralizarea administrativă nu a avut loc. În schimb, în 2006, Guvernul a creat Ministerul Administrației 
Publice Locale și a concentrat procesele de elaborare a politicilor de dezvoltare locală, regională și descentralizare. În consecință, 
oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat au fost transferate la Ministerul respectiv. Deși unele inițiative bune au fost aprobate 
la sfârșitul anului 2006, inclusiv noua Lege privind administrația publică locală, care este în vigoare și în prezent, Legea 
privind descentralizarea administrativă și Legea privind dezvoltarea regională, Ministerul a deținut instrumentul de control 
administrativ asupra autorităților publice locale. În 2009, Ministerul Administrației Publice Locale a fost desființat.

2.3. Lecții învățate și recomandări pentru o reformă viitoare 

Reforma administrativ-teritorială din 1998

Reforma administrativ-teritorială din 1998 nu a rezolvat problema cheie a organizării administrativ-teritoriale a țării – 
fragmentarea excesivă la nivel local. Reducerea APL de nivelul I de la 912 la 662 nu a asigurat impulsul necesar pentru 
dezvoltarea locală durabilă, deoarece resursele încă nu erau suficiente pentru a asigura o administrație publică eficientă și 
adaptarea la provocările cu care se confrunta țara la acel moment. În plus, deciziile de a păstra anumite APL de nivelul I nu 
se bazau pe indicatori și considerațiuni economice și sociale, ci pe perspectivele tradiționale și politice menținând un anumit 
status-quo. Acest lucru a subminat potențialul reformei în ce privește accesibilitatea serviciilor, precum și dezvoltarea social-
economică. În afară de aceasta, reducerea APL de nivelul II de la 40 la 10 a fost însoțită de o creștere a distanțelor între 
cetățean, ca beneficiar al serviciilor publice și administrația publică. Deoarece administrația județelor și-a menținut unele 
din cele mai importante funcții în timp ce APL de nivelul I nu au primit nici competențe și nici finanțare pentru prestarea 
serviciilor pentru locuitori, acest lucru a dus la o nemulțumire tot mai mare din partea populației.

În plus, reforma administrativ-teritorială din 1998 nu a fost însoțită de un set important de acțiuni pentru a promova 
descentralizarea și împuternicirea locală veritabilă a APL de nivelul I. Chiar dacă au existat unele progrese în ce privește 
descentralizarea fiscală, nu a fost efectuată vreo inventariere completă a bunurilor și a surselor bugetare existente și potențiale, 
iar instrumentele importante de control au rămas la nivel de județ.

Consolidarea localităților într-o unitate administrativ-teritorială mai mare nu era prevăzută în reforma administrativ-
teritorială din 1998, fie ca o consecință a dorinței de a nu avea lideri locali puternici, care ar fi fost o piedică pentru partidele 
politice, fie din cauza riscurilor politice mari implicate în cazul în care reforma ar fi eșuat. Deși rațională din perspectiva 
stimulentelor politice, această decizie introduce costuri ridicate pentru menținerea unui status-quo ineficient de organizare 
administrativ-teritorială în condițiile unor constrângeri bugetare severe.

Reforma administrativ-teritorială din 2001

Reforma administrativ-teritorială din 2001 a însemnat, în esență, revenirea la situația de până la reforma din 1998, ceea 
ce a cauzat pierderea a peste 27 de ani de oportunități de a implementa o reformă administrativ-teritorială adecvată. 
Centralizarea excesivă a mărit distanța dintre cetățean și autoritățile publice. Rezultatele RAT din 2001 reflectă situația 
actuală din Moldova, deși unele modificări importante au fost operate în domeniul descentralizării fiscale și patrimoniale. 
Procesul de inventariere a bunurilor de domeniu public nu este finalizat, în primul rând, din cauza lipsei de capacitate, 
inclusiv financiară de a organiza eficient procesele de administrare publică.
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Reforma administrativ-teritorială din 2001, de asemenea, subliniază importanța luării deciziilor de reformă în privința 
indicatorilor economici și sociali și evitării unor decizii politice orientate spre controlul aleșilor locali și descurajarea 
concurenței. RAT din 2001 este considerată un exemplu elocvent de cum nu trebuie realizată o reformă administrativ-
teritorială. 

Recomandări pentru viitor 

Examinarea experienței legate de reformele administrativ-teritoriale anterioare subliniază importanța majoră a implementării 
la timp a reformei și necesitatea unor consultări ample și a coordonării cu cetățenii. Experiența arată că reforma va fi 
percepută diferit de diferiți actori și instituții, unii se vor percepe drept câștigători, iar alții ca perdanți imediați ai reformei 
administrativ-teritoriale. Pentru a modera acest proces și a genera rezultate pozitive pentru cetățenii țării, sunt propuse 
următoarele acțiuni cheie care rezultă din analiza de mai sus:

 Incorporarea comunicării și stimulentelor în procesul de implementare a reformei – Elaborarea unei strategii 
complexe de comunicare și consultare, care să scoată în evidență beneficiile reformei pentru cetățeni și să ia în 
considerare în mod strategic actorii interesați, riscurile și măsurile de atenuare a acestora. Implementarea consecventă 
a procesului de comunicare și consultare înainte de intrarea în vigoare a reformei este de o importanță vitală 
pentru implementarea constructivă a acesteia. În acest context, procesul de reformă trebuie să stimuleze APL să 
implementeze reforma (chiar dacă acestea s-au opus deciziei inițiale de reformă), să participe în mod constructiv în 
procesul de reformă (chiar și în cazul în care amalgamarea nu este obligatorie) și să depășească numeroase dificultăți 
operaționale preconizate în procesul de implementare până când vor începe să se materializeze beneficiile reformei 
administrativ-teritoriale;

 Axarea conceptului reformei pe realizarea potențialului de dezvoltare social-economică și consolidarea rolului 
nivelurilor sub-naționale de guvernare. Pentru aceasta sunt necesare APL cu capacități administrative mai puternice 
și eficiență mai mare în utilizarea resurselor disponibile, dar care sunt, în general, limitate;

 Centrarea reformei pe cetățeni, cu accent pe îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice. Includerea 
utilizării TIC, inclusiv prin intermediul rețelei noi de biblioteci publice, a centrelor multifuncționale și utilizării 
front-office-urilor locale în localitățile îndepărtate pentru a evita lacunele de accesibilitate, simptomatice pentru 
reforma din 1998, precum și asigurarea faptului că autoritățile publice locale dispun de capacități administrative 
sporite de a presta servicii publice după reformă. În acest context, procesul de implementare a reformei trebuie să fie 
tratat cu o atenție deosebită pentru a evita lacunele, inclusiv temporare, în accesibilitatea serviciilor. În plus, reforma 
presupune întocmirea unui plan de acțiuni pentru a abilita APL nou-create să realizeze competențe potențiale 
noi (sau vechi, dar care nu au fost exercitate anterior). Planul de acțiuni trebuie să includă de asemenea o etapă 
tranzitorie de consolidarea a capacităților APL pentru ca acestea să poată prelua competențe noi. Obiectivul de 
îmbunătățire a serviciilor publice în contextul formulării competențelor pentru APL de nivelul I și II sugerează, 
de asemenea, elaborarea conceptului de RAT în corespundere cu tendințele actuale de regionalizare a anumitor 
servicii publice și/sau a oficiilor teritoriale ale administrației publice. Regionalizarea trebuie să urmeze logica 
considerațiunilor economice și durabilității financiare. Deși cifrele pot varia de la un tip de servicii publice la altul, 
pentru o regionalizare eficientă serviciile trebuie să aibă un număr minim de cetățeni ca beneficiari potențiali;

 Includerea reformei administrativ-teritoriale în contextul mai larg al reformei administrației publice locale. Acest 
lucru presupune examinarea oportunității de continuare a descentralizării administrative și fiscale a APL nou-
create pentru crearea unei autonomii locale autentice. De asemenea, este necesar să se analizeze posibilitatea oferirii 
dreptului APL nou-create de a introduce taxe locale noi și a evita redistribuirea fondurilor cu implicarea politică a 
administrației de nivel superior. Reforma trebuie să fie însoțită de măsuri puternice de sprijin pentru consolidarea 
capacităților APL noi în baza avantajelor și infrastructurii lor;

 Asigurarea unei pregătiri operaționale temeinice și implementării reformei. Reforma administrativ-teritorială 
necesită un mecanism puternic de coordonare și monitorizare pentru implementarea și consolidarea sa. Înainte de 
inițierea publică a reformei administrativ-teritoriale, este necesară demararea unei inventarieri a bunurilor și a unui 
proces obligatoriu de înregistrare. Pentru aceasta pot fi necesare eforturi, în special, pentru localitățile mici, care nu 
au avut capacitatea până în prezent să efectueze înregistrarea bunurilor publice locale, în special, a celor imobiliare.
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3.1. Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Republica Moldova este organizată din punct de vedere teritorial în 896 UAT de nivelul I (sate, comune, orașe și municipii) 
și 35 UAT de nivelul II (32 raioane, mun. Chișinău și Bălți, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia), având o populație de 
3,35 milioane locuitori la situația din 1 ianuarie 2017.24 

Analiza datelor privind populația și structura administrativ-teritorială în raport cu mărimea unităților administrativ-
teritoriale identifică câteva puncte cheie. Pe de o parte așa, cum se vede în figura 1, există un schimb activ de populație între 
mediul urban și rural. Astfel, conform datelor oficiale ale BNS, populația rurală a înregistrat o scădere de aproximativ 4,5%, 
iar cea urbană o creștere de 2,5% în perioada anilor 2004-2017. 

FIGURA 1. Evoluția populației din mediul urban și rural, 2004-2017, (mii locuitori)
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Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.

Totodată, datele oficiale referitoare la emigrație și coeficientul de îmbătrânire25 (figura 2) indică faptul că în ultimii 13 ani 
(adică perioada 2004-2009) a existat un val major de emigrare care a contribuit cel mai probabil la depopularea UAT cu 
un nivel mai scăzut de dezvoltare social-economică. După această perioadă, numărul emigranților a început să scadă, însă 
acest lucru poate fi pus, cel puțin parțial, pe seama îmbătrânirii populației, întrucât, din 2004 până în 2017 coeficientul de 
îmbătrânire a înregistrat o creștere de la 13,8% la 17,7%. Acest lucru indică o scădere a populației active din punct de vedere 
economic fapt care duce la o scădere a puterii economice la nivel local.

24. În baza datelor Biroului Național de Statistică privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017.
25. Numărul persoanelor cu vârsta trecută de 60 de ani la 100 de locuitori.
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FIGURA 2. Evoluția emigrației nete și a coeficientului de îmbătrânire, 2004-2017,
(emigranți, %)
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Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.

Aceste evoluții au un efect direct asupra mărimii UAT în funcție de numărul populației. Astfel, 30% din UAT de nivelul 
I au mai puțin de 1500 locuitori (figura 3), deși, conform prevederilor legale26, pentru formarea unei unități administrativ-
teritoriale numărul populației trebuie să fie de cel puțin 1500 locuitori. Totodată, circa 89% din UAT de nivelul I au o 
populație mai mică de 5000 locuitori.

FIGURA 3. Numărul și ponderea UAT de nivelul I în funcție de numărul populației, 2017
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Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.

Mai mult, aceste cifre variază de la an la an și sunt în creștere în defavoarea UAT de dimensiuni medii și mari, adică peste 
5000 de locuitori (figura 4). Astfel, în perioada anilor 2012-2017, numărul UAT cu mai puțin de 1500 de locuitori a 
crescut de la 256 la 274, iar a celor cu populația între 1501 și 5000 variază între 58 (în 2017) și 60. Pentru restul categoriilor 
variațiile se încadrează în maxim 1% de-a lungul întregii perioade.

26. Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.



27Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

FIGURA 4. Ponderea UAT de nivelul I în funcție de numărul populației, 2012-2017, (%)
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Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.

Din punct de vedre teritorial, așa cum se poate observa în Harta 1, cele mai populate UAT sunt fie UAT consacrate ca centre 
de interes național sau regional, fie se regăsesc în sfera de influență acestora, ca rezultat al procesului de peri-urbanizare, de 
exemplu Chișinău, Bălți, Edineț, Soroca, Orhei, Ungheni, Cahul, Comrat27. Acestea sunt, de asemenea, centre aflate pe sau 
în apropierea liniilor de comunicație majore, de ex. drumuri de interes național/regional sau magistrale de căi ferate, fapt 
care le face mai atractive pentru agenții economici și deci și pentru populație.

Trebuie menționat că numărul mediu al populației autorităților locale diferă în mod semnificativ în Europa de Sud-Est. 
Astfel, Republica Moldova are cele mai mici unități administrativ-teritoriale de nivelul I, numărul mediu de locuitori din 
cadrul acestora fiind de 2.89728, comparativ cu unitățile administrativ-teritoriale din România, Croația, Albania și Slovenia 
care au o medie cuprinsă între 6.000-10.000 de locuitori. Mai mult ca atât, dimensiunea medie a municipalităților din 
regiune este de aproximativ 20.000 locuitori, fiind, totuși, semnificativ mai mare decât media pe UE (aproximativ 5.600 
locuitori)29.

27. În cadrul unui studiu de politici publice realizat în 2018 realizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul GIZ 
Moldova, șase orașe au fost identificate drept poli de creștere economică în Republica Moldova: Cahul, Comrat, Edineț, Orhei, Soroca și 
Ungheni; municipiile Chișinău și Bălți fiind excluse din necesitatea de a impulsiona dezvoltarea echilibrată a altor urbe pe teritoriul țării.

28. În baza datelor oficiale privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017, excluzând mun. Chișinău și mun. Bălți.
29. Fiscal Decentralization Indicators for South-East Europe: 2006-2015, NALAS, 2017 http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_

Report

http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_Report
http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_Report
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HARTA 1. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după numărul 
populației, 2017

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.
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Numărul mediu al populației din cadrul UAT de nivelul II este de 74.2 mii locuitori30 (harta 2), cele mai mari după 
numărul de populației fiind: UTA Găgăuzia (151,0 mii), raionul Cahul (116,7 mii), raionul Orhei (112,0 mii), raionul 
Hâncești (115,5 mii), raionul Ungheni (106,4 mii). Totodată, există raioane cu un număr de locuitori mai mic de 40 mii 
locuitori: raionul Basarabeasca (27,2 mii), raionul Dubăsari (35,7 mii), raionul Șoldănești (38,4 mii), raionul Taraclia (39,0 
mii), care este aproximativ egal cu numărul de locuitori din unele orașe reședință (Cahul, Ungheni, Soroca). 

Suprafața medie a unei UAT de nivelul II este de 890 km pătrați, cel mai mare în acest sens fiind raionul Cahul (1545 km 
pătrați), care este de 5,2 ori mai mare decât cel mai mic raion Basarabeasca (290 km pătrați)31.

După cum a fost ilustrat și în capitolul 1, organizarea administrativ-teritorială actuală a fost determinată prin reforma 
administrativ-teritorială din anul 2001. Astfel, cele 11 județe existente anterior au fost înlocuite cu actualele raioane. Unul 
din motivele principale invocate de reformă a fost de a apropia geografic serviciile publice de cetățeni. Opinia opusă rezidă 
în faptul că județul, fiind mai mare ca dimensiune decât raionul, era mai preferabil sub aspect economic și financiar, 
deoarece era în stare să aloce o parte mai mare din veniturile sale pentru finanțarea serviciilor32. În cadrul ultimei reforme, 
numărul de UAT de nivelul I a fost majorat de la 644 unități până la 896 unități, iar numărul minim de rezidenți per UAT 
de nivelul I a fost redus de la 2500 până la 1500 locuitori.

30. În baza datelor oficiale privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017, excluzând mun. Chișinău și mun. Bălți.
31. Osoian I., Sirodoev I., Veveriță E., Prohnițchi V. Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova. 

Chișinău, 2010.
32. Hristev E., Russu V., Wright G. Assesment of Decentralization Progress and Review of UNDP’s Integrated Local Development Program in the 

Republic of Moldova. UNDP Moldova Office, 2009.
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HARTA 2. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul II după numărul 
populației, 2017

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.
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3.2. Sustenabilitatea financiară a APL

Începând cu 2015 a fost instituit un nou sistem de formare a bugetelor locale, constituind o etapă importantă în procesul 
de consolidare a autonomiei financiare a APL, inclusiv prin creșterea transparenței și predictibilității în procesul de 
planificare strategică, excluderea raporturilor financiare de subordonare dintre APL de nivelul II și cele de nivelul I, precum 
și încurajarea efortului fiscal al APL. 

Analiza dimensiunii relative a veniturilor bugetului local consolidat demonstrează o evoluție relativ stabilă în perioada 
2013-2017 (figura 5). Astfel, ponderea veniturilor bugetelor locale reprezintă în jur de 9% din PIB și circa 25% din 
veniturile totale ale Bugetului Public Național – niveluri aproape de media UE și unele dintre cele mai ridicate în cadrul 
țărilor Europei de Sud-Est33.

FIGURA 5. Evoluția și dimensiunea relativă a veniturilor bugetului local consolidat,
2013-2017 (milioane lei; %)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

În același timp, veniturile totale ale bugetelor locale de nivelul I au înregistrat pe parcursul anilor o creștere graduală, însă 
ponderea cea mai mare este în continuare deținută de transferuri, care reprezintă 66,6% (în creștere cu de 3,3 p.p. față de 
anul 2016 datorită descentralizării fondului rutier către APL de nivelul I în martie 201734), în timp ce veniturile proprii 
constituie doar aproximativ 15%, iar defalcările de la impozitele de stat – 13% din totalul veniturilor bugetelor locale  
(figura 6). 

Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor bugetelor locale de nivelul II (88,06%) a fost deținută în anul 2017 de 
transferurile de la bugetul de stat (figura 6), care includ și transferurile cu destinație specială pentru învățământ, ponderea 
cărora a constituit 61,5%. Astfel, mai mult de 95% din bugetele locale de nivelul II (cu excepția mun. Chișinău și Bălți) 
sunt reprezentate de surse de venituri alocate din bugetul de stat, fapt ce indică un înalt grad de dependență financiară a 
APL de nivelul II față de APC. 

33. Fiscal Decentralization Indicators for South-East Europe: 2006-2015, NALAS, 2017 http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_
Report

34. În contextul reformei managementului finanțelor publice, începând cu anul 2016 componentele BPN, inclusiv bugetele locale, se elaborează în 
baza Clasificației bugetare noi (actualizate), astfel, analiza datelor bugetare va cuprinde, preponderent, doar anii 2016-2017.

http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_Report
http://www.nalas.eu/Publications/Books/2016_FD_Report
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FIGURA 6. Structura veniturilor bugetelor locale de nivelul I
și bugetelor locale de nivelul II (cu excepția mun. Chișinău și Bălți), 2017, (%)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Analiza structurii cheltuielilor bugetelor locale sub aspectul clasificației economice (figura 7) denotă faptul că veniturile 
autorităților APL sunt restricționate de ponderea mare a cheltuielilor de personal, care practic nu lasă fonduri disponibile 
pentru finanțarea altor cheltuieli, inclusiv finanțarea investițiilor capitale. Astfel, cheltuielile de personal reprezintă 47,1% 
din totalul cheltuielilor bugetelor locale, urmate de cheltuieli pentru bunuri și servicii (19,1%). Totodată, ponderea 
mijloacelor fixe a constituit 16,8% în totalul cheltuielilor în 2017, în timp ce, investițiile capitale la nivel local, care sunt 
parte integrantă a acestora, au constituit doar 486,9 mil. lei (3,8%).

FIGURA 7. Structura cheltuielilor bugetelor locale
sub aspectul clasificației economice, 2017, (%)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Evoluția veniturilor proprii ale bugetelor locale de nivelul I, inclusiv a impozitelor pe proprietate și a taxelor locale poate fi 
analizată cu ajutorul figurii 8. Astfel, pe parcursul anilor 2013-2017 se atestă o dinamică relativ stabilă a surselor de venituri 
proprii, fiind înregistrată o creștere nominală a veniturilor proprii de circa 26 %. Totodată, în anul 2017 încasările din 
impozitele pe proprietate cu crescut cu 16,8% față de anul precedent. Mai mult, în 140 de UAT de nivelul I s-au înregistrat 
creșteri ale încasărilor din impozitele respective de peste 30%, fapt ce denotă că unele APL a început să beneficieze de 
modificările aprobate la Legea privind finanțele publice locale (aplicate integral începând cu anul 2015), în partea ce ține de 
stimulentele cu privire la consolidarea și dezvoltarea bazei de venituri a APL.
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FIGURA 8. Dinamica veniturilor proprii, impozitelor pe proprietate
și taxelor locale ale bugetelor locale de nivelul I, 2013-2017, (milioane lei)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Cu toate acestea, veniturile din sursele locale sunt mai mici în Moldova în comparație cu alte țări din regiune, fapt ce denotă 
un randament fiscal redus al impozitelor și taxelor locale. Astfel, sursele de venituri locale nu sunt utilizate suficient și 
ar putea fi majorate semnificativ. În acest context, merită menționat că un management financiar eficient presupune ca 
autoritățile APL să asigure stabilitatea surselor de venituri bugetare prin dezvoltarea surselor de venituri proprii, întrucât fără 
existența unor surse relativ stabile de venituri proprii, structura părții de venituri a bugetului local nu poate fi considerată 
sustenabilă din punct de vedere financiar35.

Impozitele pe proprietate sunt considerate ca sursa cu cel mai pronunțat potențial financiar și de stabilitate, cu toate 
acestea la etapa actuală acesta nu este pe deplin valorificat de APL. Astfel, impozitele pe proprietate reprezintă 0.3 % 
din PIB, mai puțin de jumătate din veniturile colectate în Ucraina și Georgia, și o pătrime din cele colectate în Bulgaria. 
În mod similar, veniturile nefiscale la nivel local constituie în medie 0.4 % din PIB, comparativ cu 1.4 % în alte țări din 
Europa de Est36.

35. Secrieru A., Raport privind evaluarea calității finanțelor publice locale ale 50 de APL incluse în proiectul “Îmbunătățirea controlului financiar al 
autorităților publice locale în Republica Moldova“, Chișinău, 2016.

36. Moldova, analiza cheltuielilor publice. Reforma finanțelor publice locale cu scopul de a avea cheltuieli sub-naționale mai eficiente, echitabile și 
fiscal sustenabile. Banca Mondiala, iunie 2014.
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HARTA 3. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după veniturile 
proprii per locuitor, 2017

Sursa: Elaborat în baza datelor Biroului Național de Statistică.



35Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Respectiv, APL de nivelul I nu dispun de surse proprii de venit importante pentru realizarea competențelor proprii și 
furnizarea unor servicii publice calitative cetățenilor. Harta 3 ilustrează clar situația dificilă cu care se confruntă majoritatea 
autorităților APL în termeni de venituri locale proprii. Astfel, veniturile proprii pe cap de locuitor reprezintă mai puțin de 
250 lei în majoritatea UAT. Totodată, in localitățile cu până la 5000 locuitori veniturile proprii per locuitor constituie în 
mediu 200 lei, în timp ce în localitățile cu peste 10000 locuitori acestea ating nivelul mediu de 350 lei. Acest fapt denotă că 
bugetele locale au un potențial financiar insuficient, economiile locale confruntându-se cu incapacitatea de a genera venituri 
în cantitatea necesară. Astfel, caracterul limitat al veniturilor proprii nu permite responsabilizarea autorităților APL în fața 
colectivității locale de contribuabili.37 

Mai mult ca atât, veniturile proprii nu sunt suficiente nici pentru acoperirea costurilor administrative ale APL de nivelul 
I (figura 9). În conformitate cu prevederile legale, capacitatea administrativă este recunoscută ca fiind adecvată statutului 
legal al unei autorități publice locale când cheltuielile administrative ale acesteia nu depășesc 30 la sută din suma totală a 
veniturilor proprii.38

FIGURA 9. Raportul dintre cheltuielile administrative și veniturile proprii ale APL
de nivelul I în funcție de mărimea UAT, 2017, (%)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

Astfel, în baza datelor executate ale bugetelor locale, în anul 2017 nici o UAT de nivelul I nu a respectat această prevedere 
legală, în anul 2016 doar com. Trușeni a îndeplinit acest criteriu, iar în anul 2015 - 5 UAT de nivelul I (com. Trușeni, or. 
Vadul lui Vodă, mun. Orhei, Cahul și mun. Comrat). În mediu, veniturile proprii ale UAT în anul 2017 au fost de 2,39 
ori mai mici decât costurile administrative (raportul mediu dintre cheltuielile administrative și veniturile proprii ale APL 
constituie 239,4%). Mai mult ca atât, doar 89 UAT de nivelul I își pot acoperi cheltuielile administrative din contul 
veniturilor proprii. 

Totodată, figura 9 indică o corelație între mărimea UAT și raportul dintre cheltuielile administrative și veniturile proprii 
ale acestora. Astfel, în UAT cu până la 1500 locuitori cheltuielile administrative sunt mai mari de 3,1 ori decât veniturile 
proprii, iar în localitățile cu peste 5000 locuitori acestea sunt mai mari în mediu de 1,2 ori.

De rând cu capacitatea administrativă, capacitatea fiscală per locuitor reprezintă, la fel, un indicator care aproximează bine 
nivelul de dezvoltare economic-financiară a unității administrativ-teritoriale, fiind determinată ca raportul dintre suma 
veniturilor colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice și suma veniturilor proprii colectate pe teritoriul unității 
administrativ teritoriale respective precum și a numărului de locuitori. În baza datelor executate pentru 2017, doar 112 

37. Secrieru A., Raport privind evaluarea calității finanțelor publice locale ale 50 de APL incluse în proiectul “Îmbunătățirea controlului financiar al 
autorităților publice locale în Republica Moldova“, Chișinău, 2016.

38. Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă.
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APL de nivelul I au o capacitate fiscală per locuitor mai mare decât media națională (697,14 lei). Totodată, figura 10 
demonstrează o dependență dintre capacitatea fiscală pe locuitor și mărimea UAT. Astfel, în localitățile cu până la 1500 
locuitori capacitatea fiscală pe locuitor este de 2,2 ori mai mică decât în localitățile cu peste 5000 locuitori.

FIGURA 10. Capacitatea fiscală pe locuitor a APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT, 2017, lei
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

Aceste fapte denotă existența unor dezechilibre fiscale verticale accentuate, analizate în cadrul unui studiu realizat de FMI 
în 2014, care relevă faptul că localitățile mici tind să colecteze mai puține venituri din surse locale pentru finanțarea 
cheltuielilor proprii, fiind caracterizate de dezechilibre fiscale mai pronunțate.39 

3.3. Furnizarea serviciilor publice de către APL

Serviciile publice pe care APL le furnizează sau pe care ar trebui să le furnizeze sunt de o importanță vitală pentru bunăstarea 
și dezvoltarea comunităților locale. În acest context, capacitatea APL de a presta servicii publice a fost evaluată cu diferite 
ocazii, concluziile nefiind foarte optimiste. Astfel, conform estimărilor, 80% dintre autoritățile publice locale din 
Moldova nu îndeplinesc condițiile minime de funcționalitate și de legalitate privind capacitatea administrativă: ele 
îndeplinind doar un număr limitat de funcții, în general reprezentative și administrative de bază (emiterea certificatelor, 
etc.).40 

Analiza cheltuielilor bugetelor locale sub aspectul clasificației funcționale oferă un indiciu important privind gradul de 
acoperire și de dezvoltare a diferitor servicii publice locale. Așa cum poate fi observat din figura 11, în structura cheltuielilor 
bugetelor locale de nivelul I, ponderea cea mai mare este înregistrată de domeniul Învățământului, care constituie circa 
45% din totalul cheltuielilor bugetelor locale, acestea fiind finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la 
bugetul de stat.

39. Serhan Cevik, Fragmentarea și Dezechilibrul Fiscal Vertical: Lecții din Moldova – FMI, 2014 http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.
aspx?sk=42549.0 

40. Raport privind opțiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica Moldova, A. Ionescu, S. Drezgic, I. Rusu, 
Chișinău, 2015, pag. 8

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42549.0 
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42549.0 
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FIGURA 11. Structura cheltuielilor bugetelor locale de nivelul I
sub aspectul clasificației funcționale, 2016-2017, (%)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Totodată, cheltuielile aferente serviciilor de stat cu destinație generală reprezintă în jur de 20%, în timp ce, cheltuielile 
pentru gospodăria serviciilor comunale au constituit circa 16-19% din totalul cheltuielilor bugetare în 2016-201741.

Mai mult ca atât, în localitățile cu o populație mai mică de 1500 locuitori, cheltuielile pentru serviciile de stat cu destinație 
generală reprezintă în mediu circa 35% din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile aferente gospodăriei serviciilor comunale - 
11,7% (figura 12), în timp ce, în localitățile cu o populație mai mare de 5000 locuitori acestea constituie aproximativ 15%, 
și respectiv, 19%. Mai mult ca atât, în 88 de UAT de nivelul I ponderea cheltuielilor aferente serviciilor de stat cu destinație 
generală depășește 40% din totalul cheltuielilor. 

FIGURA 12. Ponderea cheltuielilor conform clasificației funcționale
în bugetele locale de nivelul I în funcție de mărimea UAT, 2017, (%)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

41. Analiza în cauză comportă unele limitări în ceea ce privește o parte din serviciile comunale, care pot fi prestate atât prin gestiune directă de 
către autoritatea publică locală și atunci ele sunt reflectate în bugetele locale, cât și prin gestiune delegată prin intermediul unor operatori, caz 
în care acestea nu sunt reflectate în volum deplin în structura bugetelor locale. Din acest motiv vor fi prezentate date suplimentare privind 
organizarea și furnizarea serviciilor comunale.
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Acest fapt demonstrează că localitățile mici alocă resurse mai mari pentru cheltuielile administrative și resurse mai mici 
pentru serviciile comunale comparativ cu localitățile mai mari, inclusiv din cauza capacitaților instituționale și financiare 
reduse. Autoritățile publice locale continuă să aloce resurse nesemnificative pentru gospodăria serviciilor comunale, astfel 
339 UAT de nivelul I (38%) au alocat în anul 2017 mai puțin de 100 lei pe cap de locuitor (aprox. 5 EUR) pentru 
cheltuielile respective. Totodată, comparativ cu costurile administrative pe cap de locuitor, cheltuielile pentru gospodăria 
serviciilor comunale pe cap de locuitor sunt de 2.2 ori mai mici în UAT cu până la 1500 locuitori.

Astfel, cheltuielile administrative pe cap de locuitor în cadrul UAT de nivelul I a constituit în mediu 332,2 lei în anul 2017. 
Totodată, în UAT cu până la 1500 locuitori cheltuielile administrative pe cap de locuitor în mediu sunt de 2,5 ori 
mai mari decât în UAT cu peste 5000 locuitori, fiind de 619,6 lei, și respectiv, 249,1 lei. În figura 13 se poate observa o 
interdependență dintre cheltuielile administrative pe cap de locuitor și mărimea UAT, astfel, cu cât numărul populației este 
mai mic cu atât sunt mai mari costurile administrative. 

FIGURA 13. Cheltuieli administrative per locuitor a APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT, 2017, lei
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

În același timp, necesitățile de investiții și reparații capitale la nivel local sunt considerabile42, cu toate acestea ponderea 
investițiilor capitale în totalul cheltuielilor bugetelor locale de nivelul I a constituit în 2017 doar 8.2%, iar în 2016 - 
12.2%, fiind în mare parte finanțate din contul surselor fondurilor centralizate ale bugetului de stat (fondul pentru eficiență 
energetică, fondul ecologic, fondul pentru dezvoltare regională, fondul pentru investiții sociale, etc.), precum și din granturi 
externe. Mai mult ca atât, există un șir de lacune în procesul de planificare și gestionare a investițiilor capitale, printre 
care: capacități administrative limitate; lipsa abordării bazate pe priorități; identificarea unor investiții ce nu corespund 
obiectivelor de dezvoltare pe termen lung; insuficiența și ineficiența distribuirii resurselor financiare (sunt distribuite pe 
proiecte mici și fragmentate), etc.

În acest context, este relevantă examinarea situației privind furnizarea a două servicii publice locale de bază – alimentarea cu 
apă și colectarea și evacuarea deșeurilor. Astfel, conform datelor oferite de Biroul Național de Statistică, în 2017 doar 54,4% 
din populația țării a beneficiat de servicii de alimentare cu apă. De asemenea, analiza în profil teritorial arată existența 
unor zone largi din nordul, centrul și sud-estul republicii în care mai puțin de 20% din populație are acces la sistemul 
public de aprovizionare cu apă. În 2017 doar 23,1% din populație avea acces la servicii centralizate de canalizare, cu 

42. World Bank. 2013. Moldova Public Expenditure Review : Capital Expenditures - Making Public Investment Work for Competitiveness and 
Inclusive Growth in Moldova. Washington, DC.
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o diferență majoră între mediul urban și cel rural de 50,6% și 2,3%, respectiv. Actualmente în țară dispun de sistem de 
alimentare cu apă 52 municipii și orașe, și 761 localități rurale, ce reprezintă 45,3% din localitățile țării. Circa 23% din 
satele Moldovei nu au acces la rețele de apă potabilă și canalizare, iar multe dintre sistemele existente sunt învechite.43

Cât privește serviciile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere, conform statisticilor oferite de Biroul 
Național de Statistică, în 2017 doar 30,9% din populație este deservită de servicii de salubrizare, gradul de acoperire fiind de 
64,1% în mediul urban și 6,0% în mediul rural. Numărul localităților care au beneficiat de servicii de colectare a deșeurilor 
menajere solide a fost de 169, inclusiv 53 municipii și orașe, și 116 sate, ce reprezintă aproximativ 18% din numărul total 
de unități administrativ-teritoriale de nivelul I.44 În confirmarea statisticii oficiale, poate fi citat auditul Curții de Conturi 
efectuat în 201745, care la fel arată că 1164 de localități rurale și urbane din cele 1451 auditate (80,2%) nu sunt asigurate 
cu servicii de salubrizare.46  

Analiza și datele prezentate mai sus demonstrează faptul că nivelul de performanță al autorităților publice locale în 
furnizarea unor servicii publice de importanță vitală pentru cetățeni este nesatisfăcător. Deși, nivelul de dezvoltare 
a țării are o influență indubitabilă asupra gradului de acoperire cu servicii și infrastructură de primă necesitate pentru 
locuitorii țării, totuși analiza datelor privind cheltuielile bugetelor locale arată o legătură clară între existența și gradul de 
acoperire cu servicii publice și mărimea UAT.

Astfel, cheltuielile per locuitor pentru prestarea serviciilor publice sunt cu atât mai mari cu cât numărul populației este mai 
mic, îndeosebi, în cazul UAT cu mai puțin de 2 000 de locuitori. Cheltuielile mai mari per locuitor pot reflecta fie costuri 
mai mari pentru același nivel de servicii sau servicii mai extensive și/sau de calitate mai bună. Cu toate acestea, analiza 
distribuirii cheltuielilor indică o micșorare a cheltuielilor per locuitor pentru funcțiile proprii odată cu creșterea numărului 
populației datorită costurilor fixe, care reprezintă circa 40 procente din cheltuielile locale medii ale UAT de nivelul I. În 
acest context, raționalizarea structurii administrativ-teritoriale ar putea produce economii, care ar putea fi utilizate pentru 
eficientizarea serviciilor publice la nivel local. Diferite studii au demonstrat faptul că potențialul economiilor de scară la 
livrarea serviciilor locale este aproape epuizat la un număr de populație mai mic de 10 000 locuitori, iar în cazul unor servicii 
comunale ca transportul urban și gropile de depozitare a deșeurilor solide, economiile de scară se îmbunătățesc pentru o 
populație de la 100 000 locuitori (Lago-Peña și Martinez-Vazquez, 2013).47  

Rolul autorităților raionale în prestarea serviciilor publice către cetățeni nu este la fel de tangibil ca și în cazul autorităților 
publice locale de nivelul I, determinând unii actori să susțină chiar lichidarea respectivului nivel de administrație publică 
locală.48 Administrațiile raionale au în gestiune și sunt responsabile de domenii precum întreținerea drumurilor de interes 
raional, organizarea transportului auto de călători, activități și instituții culturale de interes raional, însă autoritățile publice 
locale de nivelul II au cel mai proeminent rol în domeniul învățământului și serviciilor de asistență socială.

Acest fapt este reflectat și în structura cheltuielilor, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de domeniul Învățământului, 
care constituie în mediu circa 62,2% din totalul cheltuielilor bugetelor locale de nivelul II (figura 14), acestea fiind 
finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat. Cheltuielile aferente Protecției Sociale 
constituie în jur de 10,2%, în timp ce cheltuielile administrative și cele pentru serviciile în domeniul economiei reprezintă 
în mediu câte 8% din totalul cheltuielilor.

Astfel, în anul 2017 cheltuielile administrative ale UAT de nivelul II au atins nivelul de 542,3 mil. lei, reprezentând în 
mediu 8% din totalul cheltuielilor bugetelor respective (figura 15). Totodată, excluzând cheltuielile aferente domeniului 
Învățământului, ponderea cheltuielilor administrative reprezintă în jur de 25% din bugetele locale de nivelul II, atingând și 
valori de circa 30-40 % (r. Cimișlia, r. Basarabeasca, r. Ocnița, r. Ștefan Vodă, etc.), comparativ cu mun. Chișinău și Bălți, 
unde acestea constituie 7,1%, și respectiv, 9,5%.

43. Activitatea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în 2017. BNS, 2018.
44. Infrastructura edilitară în localitățile urbane și serviciile de salubrizare în 2017. BNS, 2018.
45. http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=856 
46. Conform raportului, acoperirea cu servicii de salubrizare în localitățile urbane constituie 60-70%, iar în localitățile rurale - 6-10%, lipsa acestor 

servicii fiind înregistrată în 1164 de localități (80,2%), din totalul de 1451 de localități chestionate de audit. Ca urmare, rămâne a fi semnificativ 
numărul populației care nu beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor. 

47. Moldova, analiza cheltuielilor publice. Reforma finanțelor publice locale cu scopul de a avea cheltuieli sub-naționale mai eficiente, echitabile și 
fiscal sustenabile. Banca Mondiala, iunie 2014.

48. Lichidarea raioanelor este prevăzută inclusiv de Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 aprobată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 911 din 25 iulie 2016, care prevede elaborarea conceptului și foii de parcurs privind reforma administrativ-teritorială 
în Republica Moldova (inclusiv eliminarea structurilor raionale), pin luarea deciziilor informate (în baza studiilor de optimizare și analiză 
la nivelul întregii țări) de creare a unităților administrativ-teritoriale, ale căror autorități să fie capabile să presteze servicii de calitate înaltă 
locuitorilor săi, asigurând, totodată, democrația locală, bazate pe interesele și preferințele părților interesate, pe valori universale, cum ar fi 
drepturile omului, egalitatea genurilor și incluziunea socială. Totuși raioanele sunt prevăzute expres în articolul 110 din Constituția Republicii 
Moldova, un scenariu cu un singur nivel de administrație publică locală necesitând modificarea legii supreme care este puțin probabilă în 
contextul politic existent și cel prognozabil.

http://www.ccrm.md/hotariri-si-rapoarte-1-95?idh=856 


40 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

FIGURA 14. Structura cheltuielilor bugetelor locale de nivelul II
sub aspectul clasificației funcționale, 2017, (%)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

FIGURA 15. Ponderea cheltuielilor administrative
în bugetele locale de nivelul II, 2017, (%)

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.
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Totodată, estimarea performanței autorităților publice locale de nivelul II în prestarea serviciilor din domeniul educației și 
protecției sociale depășește resursele disponibile pentru realizarea acestui studiu, însă diverse rapoarte de evaluare efectuate 
atât de Banca Mondială, cât și de Fondul Monetar Internațional au evidențiat faptul că transferul învățământului general de 
la APL I la APL II, alături de alte reforme precum introducerea finanțării per elev, raționalizarea rețelei de școli și de personal 
au eliberat mijloace și resurse care pot fi orientate pentru îmbunătățirea calității serviciului respectiv.49 

3.4. Resursele umane în APL 

Constituția Republicii Moldova și Legea privind administrația publică locală reglementează procesul de organizare și 
funcționare a autorităților administrației publice locale în baza principiului de autonomie locală. Totodată, modelele de 
structură instituțională/de personal sunt similare în majoritatea autorităților administrației publice locale, variind 
doar numărul de unități de personal în funcție de numărul populației în teritoriul gestionat. 
Astfel, modelele de structură instituțională în cadrul APL au fost puternic influențate de Guvern prin reglementarea 
procesului de estimare a necesarului de personal, inclusiv prin aprobarea statelor de personal pentru autoritățile 
administrației publice locale. Chiar dacă în 2013, au fost abrogate Hotărârile de Guvern nr. 688/2003 și 
nr.689/2003, menite să standardizeze structura și statele de personal din APL de nivelul I și II, acestea nu au realizat 
schimbări semnificative în structura lor organizatorică și de personal. Acest fapt denotă, pe de o parte, lipsa unei 
viziuni instituționale clare, o abordare rigidă și mai puțin pro-activă a APL-urilor, iar pe de altă parte, dificultățile 
de implementare, capacitățile și resursele financiare limitate, în special ale APL-urilor de nivelul I, care nu le  
permit să realizeze schimbări esențiale în structura instituțională. 

Efectivul de personal în autoritățile administrației publice locale reprezintă 9 178 unități de personal50 sau 39,8% din 
sistemul serviciului public din Republica Moldova. Luând în considerație efectivul total de personal din APL, conform 
statelor de personal și a schemelor de încadrare, raportul dintre numărul total de angajați în APL la 1.000 de locuitori 
este de 3,96.51

După cum se vede în figura 16, în APL de nivelul I sunt instituite orientativ 4 775 unități de personal (52%), iar în APL de 
nivelul II – 4 403 unități de personal (48%). Ponderea personalului în APL de nivelul II este relativ mare comparativ 
cu cea a personalului din APL de nivelul I, luând în considerație natura, complexitatea și volumul competențelor stabilite 
pentru ambele nivele ale administrației publice locale (a se vedea Anexa nr.3).

FIGURA 16. Efectivul de personal în APL de nivelul I și II, 2017-2018, (unități; %)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

49. Moldova, analiza cheltuielilor publice. Reforma finanțelor publice locale cu scopul de a avea cheltuieli sub-naționale mai eficiente, echitabile și 
fiscal sustenabile. Banca Mondiala, iunie 2014.

50. Datele au fost calculate conform statelor de personal pentru APL de nivelul I (2017) și a schemelor de încadrare pentru APL de nivelul II 
(semestrul II, 2018). Conform schemelor de încadrare, numărul personalului încadrat în APL de nivelul I este mult mai mare. 

51. Indicatori de referință pentru stabilirea numărului optim de unități de personal pentru APL lipsesc, deoarece depind de tipul/numărul 
funcțiilor/competențelor stabilite, care diferă de la o țară la alta. Spre exemplu, în România, în medie, sunt instituite 15 unități de personal la 
1.000 de locuitori (2017).



42 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

În sistemul administrației publice locale de nivelul I activează orientativ 4 740 de persoane, cu o structură variată 
a nivelului studiilor, competențelor, experienței, vârstei. Datele puse la dispoziție nu au permis o analiză detaliată a 
structurii de personal în baza acestor criterii, dar unele tendințe au fost posibil de evidențiat în baza rapoartelor anuale ale 
Cancelariei de Stat cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (2015-2017): 

 nivelul studiilor formale ale funcționarilor publici este mixt (studii superioare, studii medii de specialitate); în APL-
urile de nivelul I regăsim cei mai mulți funcționari publici cu studii medii de specialitate;

 nivelul competențelor manageriale și profesionale este satisfăcător, necesită îmbunătățire semnificativă. În baza 
rapoartelor menționate, rata de instruire a personalului din APL este foarte scăzută, peste 80% din personalul APL-
urilor nu întrunesc cerința legală de instruire de minimum 40 ore/an. Programe de instruire managerială nu au fost 
oferite personalului de conducere din APL;

 vârsta medie a funcționarilor publici din APL este de 44 de ani, semnificativ mai înaltă comparativ cu APC (37 ani).

Rata de ocupare a posturilor în APL de nivelul I și II este înaltă și constituie 93% (tabelul 1), comparativ cu 85% - în 
cadrul autorităților administrației publice centrale. Astfel, rata de ocupare a posturilor în APL de nivelul I este de 99%, iar 
în APL de nivelul II52 – 83 %. Cea mai scăzută rată de ocupare a posturilor se atestă în mun. Chișinău și mun. Bălți (69%).

TABELUL 1. Rata de ocupare a posturilor în APL de nivelul I și II, 2017-201853

Nivelul APL
Unități  

de personal
Efectiv,  

persoane
Rata 

de ocupare 

Autoritățile publice locale de nivelul I 4 775 4 740 99%
Autoritățile publice locale de nivelul II, din care: 4 403 3 453 78%

32 raioane 2 832 2 339 83%
Municipiul Chișinău 1 100 760 69%
Municipiul Bălți 236 162 69%
UTA Găgăuzia 235 192 82%

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

În urma analizei portofoliului de competențe, sarcini și responsabilități ale autorităților administrației publice locale de 
nivelul II, se constată că mărimea efectivului de personal în APL de nivelul II este relativ mare, pentru jumătate din 
competențe se atestă subordonare dublă și se îndeplinesc responsabilități specifice pentru ministerele de referință 
(servicii desconcentrate). În raioane, efectivul-limită constituie în medie, 88,5 unități de personal.

În contrast, în baza analizei portofoliului de competențe, sarcini și responsabilități ale autorităților administrației publice 
locale de nivelul I, se constată că mărimea efectivului de personal per APL de nivelul I este foarte mică în comparație cu 
volumul, natura și complexitatea competențelor stabilite, în special pentru prestarea calitativă și variată a serviciilor 
publice direct populației. În primării, efectivul-limită constituie în medie, 5,3 unități de personal. În consecință, un 
efect negativ al fragmentării APL de nivelul I, constituie și creșterea raportului dintre personalul de conducere și cel de 
execuție, unde fiecărui conducător îi revin, în medie, 2-3 unități de personal de execuție. 

Această situație subliniază necesitatea reorganizării administrativ-teritoriale atât la nivelul I, cât și la nivelul II al administrației 
publice locale pentru a asigura un grad mai înalt de eficacitate instituțională (servicii publice mai calitative și relevante 
necesităților populației) și de eficiență mai înaltă a utilizării resurselor umane alocate.

Eficacitatea și eficiența utilizării resurselor umane în APL de nivelul I

Conform statelor de personal, în cadrul APL de nivelul I sunt instituite orientativ 4 775 unități de personal54. Peste 3 
700 unități de personal sau 80% din efectivul de personal este concentrat în primăriile din localitățile mici, subliniind 
suplimentar fragmentarea ridicată a APL de nivelul I (tabelul 2).

52. Cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia.
53. 2017 pentru APL de nivelul I; 2018 pentru APL de nivelul II. 
54. Excluzând mun. Bălți. 
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TABELUL 2. Distribuția și ponderea personalului în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT, 2017

UAT I în funcție de numărul de locuitori Unități de personal Ponderea, %

< 1 500 locuitori 1 110 23.2
1501 – 5 000 locuitori 2 601 54.5
5 001 – 10 000 locuitori 472 9.9
10 001 – 20 000 locuitori 363 7.6
> 20 000 locuitori 229 4.8
Total 4 775 100

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și datelor Biroului Național de Statistică.

Efectivul de personal în APL de nivelul I instituit în statele de personal include posturi aferente următoarelor categorii de 
personal: persoane cu funcții de demnitate publică (fdp), funcții publice de conducere (fpc), funcții publice de execuție 
(fpe) (figura 17).

FIGURA 17. Distribuția personalului în APL de nivelul I
pe categorii de personal, 2017, (unități; %)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Totodată, în cadrul APL de nivelul I, sunt instituite suplimentar orientativ 4 200 unități de personal, care nu sunt 
reflectate în statele de personal și de regulă, includ personal care asigură deservirea tehnică a autorității publice (pdtap), 
personal auxiliar (pa), dar și personal de specialitate (ps), fiind reflectate doar în schemele de încadrare. Această situație 
denotă existența necesităților suplimentare/specifice de personal, care nu pot fi constant asigurate din mai multe 
cauze.

În baza statelor de personal, APL de nivelul I dispun, în medie, de 5,3 unități de personal55; număr insuficient în 
raport cu volumul, complexitatea și varietatea competențelor stabilite de legislația în vigoare. De regulă, cele 5,3 
unități de personal reflectă 5 posturi generice instituite în structura organizatorică a primăriei: 

 primar,

 secretar al consiliului local,

 contabil,

 specialist în colectarea impozitelor și taxelor locale (perceptor fiscal),

 specialist în domeniul reglementării regimului funciar (inginer cadastral).

55. În baza schemelor de încadrare, APL de nivelul I dispun în medie de 9.9 unități de personal, constituit din personal instituit în baza statelor de 
personal și personal contractual.
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Astfel, un număr impunător de APL de nivelul I (282 / 31%) dispun de doar 4 și mai puține unități de personal, și doar 
10% din numărul total de APL de nivelul I dispun de 7 și mai multe unități de personal (a se vedea Harta 4).

Totodată, în UAT cu o populație de până la 1500 locuitori numărul mediu de unități de personal reprezintă 3,77 
unități, în timp ce în UAT cu o populație de până la 5000 locuitori acesta constituie 5,20 unități de personal  
(figura 18). Astfel, capacitatea instituțională a peste 80% din primării este foarte redusă, fapt ce nu permite producerea 
schimbărilor pozitive semnificative; iar personalul nu poate răspunde activ și prompt la necesitățile populației în teritoriile 
gestionate. În același timp, în UAT cu o populație mai mare de 20 mii locuitori numărul mediu de unități de personal este 
de circa 17 unități de personal.
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HARTA 4. Mărimea efectivului-limită de personal în UAT de nivelul I, 2017

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.
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FIGURA 18. Număr mediu unități de personal în funcție de mărimea UAT, 2017
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

Totodată, raportul mediu de locuitori per angajat în APL de nivelul I este de circa 500 la 1. Astfel, dacă în UAT cu 
până la 1500 locuitori unui angajat din cadrul APL îi revin 251 locuitori, în cadrul UAT cu o populație mai mare de 20 mii 
locuitori unui angajat din cadrul APL de nivelul I îi revin circa 1500 locuitori (figura 19).

FIGURA 19. Raport mediu de locuitori per angajat în funcție de mărimea UAT, 2017
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică..

Mai mult ca atât, datele cu privire la mărimea efectivului de personal în funcție de numărul populației în teritoriul gestionat 
denotă discrepanțe semnificative în stabilirea necesarului de personal în primării și subliniază fragmentarea APL-lor 
de nivelul I (a se vedea harta 5). Astfel, există primării unde unui angajat îi revin 74 de locuitori (minim) și primării, unde 
unui angajat îi revin 1 904 locuitori (maxim) în teritoriul gestionat. În aproape jumătate din primării (43%) raportul dintre 
numărul de locuitori per angajat se regăsește în intervalul de 201 – 400 locuitori, iar 23% din primării au raportul între 401 
și 600 de locuitori per angajat. Astfel, nivelul de încărcătură a muncii pentru personalul din primării, în funcție de mărimea 
populației în teritoriul gestionat, diferă semnificativ.
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HARTA 5. Raportul locuitori per angajat în cadrul UAT de nivelul I, 2017

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.
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HARTA 6. Ponderea personalului de conducere comparativ
cu cel de execuție în structura de personal a UAT de nivelul I, 2017

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.
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Totodată, raportul mediu dintre personalul de conducere și personalul de execuție este de 40% la 60%, stabilit 
exclusiv în baza statelor de personal (a se vedea harta 6). Aceasta situație reflectă o utilizare ineficientă a resurselor umane 
în sistemul administrației publice locale de nivelul I, deoarece ponderea personalului de conducere e prea mare comparativ 
cu standardele din domeniu (în situația actuală, unui conducător îi revin 2-3 unități de personal de execuție). Totodată, 
ponderea personalului de execuție în APL de nivelul I nu poate fi mai mare, deoarece multe APL-uri de nivelul I sunt mici 
(90%), unde numărul total de unități de personal este în medie, de 5 unități, iar postul de Secretar consiliu local are statut 
de funcție publică de conducere. În acest sens, indicatorul de referință reprezintă un raport de 20-25% pentru personalul 
de conducere comparativ cu 75-80% pentru personalul de execuție. 

Raportul de 53% personal operațional la 47% personal de suport reflectă un grad redus de eficacitate a resurselor 
umane56, deoarece o pondere prea mare de unități de personal sunt alocate funcțiilor de suport și mai puțin funcțiilor de 
bază ale autorității publice locale, care vizează îmbunătățirea accesului, calității și varietății serviciilor publice prestate direct 
populației. În acest sens, indicatorul de referință este de aproximativ 75-80% pentru personalul operațional și 20-25% 
pentru personalul de suport. 

Conform analizei realizate, competențele stabilite de legislația în vigoare ale APL de nivelul I sunt acoperite parțial de 
către personalul existent. În baza analizei legislației și a fișelor de post, cea mai înaltă încărcătură a muncii se atestă pentru 
posturile de Primar și Secretar consiliu local, în special, în primăriile cu peste 5000 locuitori. Doar în baza Legii nr. 436/2016 
cu privire la administrația publică locală, primarul are 30 de sarcini și/au atribuții de serviciu, iar secretarul consiliului local 
– 21, la care se adaugă și alte atribuții de serviciu prevăzute în alte acte normative. Deși complexitatea, frecvența și volumul 
de muncă aferente sarcinilor și/sau atribuțiilor de serviciu sunt diferite, încărcătura muncii pentru fiecare din aceste două 
funcții, în primăriile de mărime medie și mare (peste 5000 locuitori) depășește 100%57. Aceasta conduce la imposibilitatea 
realizării unui management strategic al localității și/sau poate conduce la realizarea necalitativă/incompletă a competențelor 
APL. De asemenea, APL-urile de nivelul I nu dispun de infrastructura necesară pentru automatizarea unor procese de lucru 
și/sau evidența electronică a datelor/documentelor, fapt ce ar permite un management mai eficient al utilizării resurselor 
umane. În același timp, încărcătura muncii pentru posturile de execuție din primăriile mici (≤ 1500 locuitori) este mult 
mai mică comparativ cu primăriile de mărime medie; în mai multe cazuri, posturile de perceptor fiscal și inginer cadastral 
sunt cumulate.

Eficacitatea resurselor umane este foarte redusă, profesionalizarea / specializarea personalului în APL de nivelul I 
fiind limitată. În structura organizatorică a circa 95% din primării se regăsesc doar 4-6 posturi generice: primar/viceprimar, 
secretar consiliu, specialist în colectarea impozitelor și taxelor locale (perceptor fiscal), specialist în domeniul administrării relațiilor 
funciare (inginer cadastral), contabil. 

Posturile respective implică realizarea sarcinilor/ atribuțiilor de serviciu în domenii înguste și nu pot acoperi varietatea și 
complexitatea activităților/serviciilor publice necesare comunității. Gradul cel mai scăzut de profesionalizare/specializare 
se atestă în primăriile mici (în comunități cu până la 1500 de locuitori; 1501 – 2500 locuitori). Doar în primăriile mari 
(în comunități cu peste 7000 locuitori) se regăsesc și alte posturi generice ca: specialist servicii publice, specialist stare civilă, 
specialist tineret, mediator comunitar, specialist achiziții publice, jurist, specialist în planificare etc.

În APL de nivelul I au fost identificate mai multe tipuri de posturi generice; cele mai frecvent întâlnite fiind 12 posturi 
generice operaționale58:

 primar, 

 viceprimar, 

 secretar consiliu local, 

 arhitect-șef,

 specialist în colectarea impozitelor și taxelor locale (perceptor fiscal), 

 specialist în domeniul reglementării regimului funciar (inginer cadastral), 

 specialist tineret și sport, 

 specialist planificare, 

 specialist achiziții publice, 

 specialist-jurist, 

56.  În baza datelor din schemele de încadrare.
57.  În baza analizei generale a atribuțiilor stabilite, verificate/confirmate în cadrul vizitelor în teren. 
58.  Posturile generice operaționale implică realizarea sarcinilor care țin direct de misiunea și funcțiile / competențele instituției. Posturile generice 

operaționale nu includ posturile de suport.
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 specialist servicii publice, 

 mediator comunitar (în comunități cu minimum 150 de persoane de etnie romă), 

 specialist în protecția drepturilor copilului (conform Legii 436/2006 cu privire la administrația publică locală), dar 
care este instituit în puține APL de nivelul I.

În baza analizei realizate, cele mai necesare posturi pentru eficientizarea activității și prestarea unor servicii mai calitative 
populației sunt:

 specialist acte stare civilă,

 specialist-jurist,

 specialist în scrierea și managementul proiectelor,

 specialist servicii publice (comunale),

 specialist comunicare și relații cu publicul, 

 după caz – specialist în management forestier, specialist turism local etc..

Unele APL de nivelul I angajează, pe termen scurt, în baza contractelor de prestări servicii, specialiști în diferite domenii, 
precum: planificare strategică a localității, scrierea și/sau managementul proiectelor, servicii juridice, altele. Aceasta situație 
denotă existența unor necesități specifice la nivel local, dar care nu sunt reflectate în structura organizatorică actuală. 

Consilieri în consiliile locale

În consiliile locale ale APL de nivelul I își realizează mandatul 10 564 de consilieri. Numărul de consilieri se stabilește în 
funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu prevederile art. 11, Legea nr.436/2006 
privind administrația publică locală. În conformitate cu art.24-26 din Legea 768/2000 privind statutul alesului local, 
consilierii au dreptul la diferite garanții sociale de exercitare a mandatului: transport public gratuit în raza UAT; indemnizație 
pentru fiecare zi de participare la ședința consiliului în mărimea stabilită de către consiliul respectiv; indemnizație unică, egală cu 
salariul mediu lunar pe economie în anul precedent, pentru consilierii care au activat cel puțin 2 ani în această calitate. 

Eficacitatea și eficiența utilizării resurselor umane în APL de nivelul II

În cadrul APL de nivelul II sunt instituite 4 403 unități de personal, dintre care 1100 de unități în mun. Chișinău, 236 
de unități în mun. Bălți, 235 de unități în cadrul UTA Găgăuzia, și respectiv, 2 832 în restul APL de nivelul II. Astfel, 
în structura unităților de personal din raioane (figura 20) numărul cel mare de unități de personal – 796 (28.1%) 
aparține aparatului președintelui raionului; 557 unități de personal (19.7%) – în cadrul direcțiilor Învățământ; 380 
unități de personal (13.4%) – în cadrul direcțiilor Asistență socială și protecția familiei, 1 099 (38.8%) fiind instituite în 
alte subdiviziuni din subordinea consiliului raional (cultură, finanțe, economie, agricultură etc.). 
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FIGURA 20. Distribuția personalului în subdiviziunile funcționale
ale APL de nivelul II59, 2018 (%)
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Structura de personal în cadrul APL de nivelul II (cu excepția personalului din mun. Chișinău, mun. Bălți, UTA Găgăuzia), 
include posturi aferente celor 6 categorii de personal, după cum urmează: 

 funcții de demnitate publică (109 unități), 

 funcții publice de conducere (505 unități), 

 funcții publice de execuție (1 418 unități), 

 personal de specialitate (preponderent personal din contabilitățile centralizate), 

 personal care asigură deservirea tehnică a autorității publice,

 personal auxiliar (muncitori). 

Efectivul de personal aferent personalului de specialitate, personalului care asigură deservirea tehnică a autorității publice și 
personalului auxiliar constituie în jur de 800 unități. În baza sistemului național de colectare a datelor cu privire la structura 
și efectivul-limită de personal în autoritățile și instituțiile publice, dezagregarea exactă a datelor cu privire la unitățile de 
personal aferente acestor categorii nu a fost posibilă. Astfel, distribuția orientativă a personalului în APL de nivelul II este 
prezentată în figura de mai jos.

FIGURA 21. Distribuția orientativă a personalului în APL de nivelul II60  
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

59.  Cu excepția personalului din mun. Chișinău, mun. Bălți, UTA Găgăuzia.
60. Cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia.
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În cadrul APL de nivelul II, cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți, UTA Găgăuzia, sunt instituite, în mediu, 88 unități 
de personal (figura 22), după cum urmează: 

 Aparatul președintelui raionului: 25 unități de personal;

 Direcția învățământ/educație: 17 unități de personal;

 Direcția/secția asistență socială și protecție a familiei: 12 unități de personal;

 Direcția finanțe: 15 unități de personal;

 Secția cultură, turism, tineret și sport: 5 unități de personal;

 Alte subdiviziuni funcționale (economie, agricultură, construcții etc.): 14 unități. 

FIGURA 22. Distribuția personalului în subdiviziunile consiliilor raionale, 2018, (unități)
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Conform datelor obținute, se observă o distribuție neuniformă a efectivului de personal în structura instituțională a APL 
de nivelul II (consilii raionale). Ponderea personalului în aparatul președintelui raionului este cea mai mare, în medie, 
29% din efectivul de personal aferent subdiviziunilor din componența și subordinea consiliilor raionale. Totodată, regăsim 
consilii raionale unde ponderea personalului în aparatul președintelui constituie 45% (maxim) și 19% (minim). Totodată, 
cea mai mare încărcătură a muncii se atestă în cadrul direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei, care pe lângă 
funcțiile atribuite, realizează și managementul personalului de specialitate, antrenat preponderent în prestarea serviciilor 
sociale primare, în jur de 150-200 unități de personal (asistenți sociali, lucrători sociali, etc.) per unitate teritorială. Aceasta 
se explică, pe de o parte, prin lipsa unor criterii clare de estimare a necesarului de personal iar pe de altă parte, prin structuri 
instituționale relativ diferite.

Totodată, raportul mediu de locuitori per angajat în APL de nivelul II (cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți și 
UTA Găgăuzia) este de circa 800 locuitori per angajat. Analiza comparativă a raportului de locuitori per angajat în 
fiecare raion, în funcție de raportul mediu de locuitori per angajat în APL de nivelul II (indicator de referință), atestă 
discrepanțe semnificative în mărimea efectivului de personal în funcție de mărimea UAT. Doar 19% din APL de nivelul II 
se poziționează apropiat de indicatorul de referință, restul de 81% din APL de nivelul II dispun de un raport de locuitori 
per angajat, care variază semnificativ comparativ cu valoarea indicatorului de referință (pozitiv sau negativ). Cel mai mic 
raport este de 285 de locuitori per angajat în raionul Dubăsari, iar cel mai mare este de 1 283 locuitori per angajat în raionul 
Hâncești (figura 23).

FIGURA 23. Raportul de locuitori per angajat în APL de nivelul II61, 2018

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerul Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

Analiza comparativă a efectivului de personal alocat Direcției de învățământ și Direcției asistență socială și protecție a 
familiei în funcție de raportul de locuitori per angajat din aceste subdiviziuni, la fel, atestă discrepanțe semnificative în 
mărimea efectivului de personal (figura 24). Aceasta se datorează în primul rând, lipsei unei abordări uniforme în stabilirea 
necesarului de personal pentru aceste două subdiviziuni cu impact social puternic. Situația respectivă influențează direct 
performanța subdiviziunilor în cauză.61 

61. Cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia
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FIGURA 24. Raportul de locuitori per angajat din cadrul Direcției asistență socială
și protecție a familiei și Direcției învățământ în APL de nivelul II62, 2018

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerul Finanțelor și a datelor Biroului Național de Statistică.

În tabelul de mai jos este prezentat raportul mediu de angajați per beneficiar direct (principal) pentru unele subdiviziuni 
din componența și/sau subordinea consiliului raional. Astfel, analiza comparativă a raportului mediu de angajați din fiecare 
subdiviziune per beneficiar direct (principal) la nivel de fiecare raion se prezintă în Anexa nr.4 la prezentul raport. În baza 
acestor date, se pot stabili indicatori de referință (benchmarking) pentru estimările ulterioare de personal necesar pentru 
viitoarele APL de nivelul II, însoțite de o analiză cantitativă și calitativă a muncii.

TABELUL 3. Raportul mediu dintre numărul de angajați din unele subdiviziuni ale APL 
de nivelul II63 și numărul de beneficiari direcți (principali)

Indicatori subdiviziuni UAT II Min Max Medie

Angajați Aparat președinte per UAT I 0,6 2,0 1,2
Angajați Direcția finanțe per UAT I 0,6 2,7 1,8
Angajați Direcția educație per instituție de învățământ64 0,6 5,3 2,3
Angajați Direcția asistență socială per servicii sociale și instituții de asistență 
socială (infrastructura socială)

3,5 15,9 10,0

Angajați Secția cultură, tineret și sport per instituție din domeniul culturii, 
tineretului și sportului 

4,8 29,0 13,8

Sursa: Elaborat de autor.

O parte semnificativă din funcțiile exercitate decătre personalul APL de nivelul II sunt specifice mai mult instituțiilor 
desconcentrate în teritoriu decât instituțiilor descentralizate. La nivel de raion, există confuzie între misiunea, funcțiile și 
rolurile subdiviziunilor din subordinea consiliului raional. În majoritatea cazurilor, direcțiile învățământ/educație, asistență 
socială, finanțe, funcționează concomitent în calitate de instituții desconcentrate și instituții descentralizate (responsabili și 
de coordonarea implementării politicilor publice în teritoriu, acordarea asistenței informaționale și metodologice, monitorizarea 
și evaluarea implementării politicilor în teritoriu etc.). Această situație denotă un efectiv cu subordonare dublă și care 
realizează sarcini/responsabilități specifice atât pentru APL, cât și APC.

62. Cu excepția mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia. 
63. Nivelul 1, 2, 3 al instituției de învățământ, conform competențelor atribuite APL de nivelul II.
64. Nivelul 1, 2, 3 al instituției de învățământ, conform competențelor atribuite APL de nivelul II. 
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O situație aparte reprezintă personalul de specialitate din subordinea direcțiilor asistență socială și protecția familiei (la 
nivel de raion), care nu este reflectat în statele de personal și/sau schemele de încadrare ale acestora. În același timp, direcția 
de asistență socială și protecția familiei reprezintă organul legal de numire/destituire a personalului respectiv. Personalul 
de specialitate include posturile aferente diferitor servicii sociale instituite de către direcția asistență socială și protecție a 
familiei (preponderent servicii sociale primare și servicii sociale specializate). Asistenții sociali și lucrătorii sociali își realizează 
activitatea propriu-zisă pe teritoriul administrat de primării, unde li se asigură și un loc de muncă. 

Analiza atribuțiilor în domeniul prestării serviciilor sociale de către APL de nivelul II și nivelul I, stabilite prin Legea 
nr.123/2010 cu privire la serviciile sociale, reflectă o dublare a unor atribuții (de ex. analiza necesităților comunității cu 
privire la serviciile sociale și planificarea tipurilor de servicii sociale în comunitate). Totodată, conform celor mai bune 
practici, toate serviciile publice prestate direct cetățenilor (servicii sociale primare) trebuie integrate în portofoliul de 
competențe ale APL-urilor de nivelul I, care cunosc cel mai bine necesitățile cetățenilor și care pot reacționa prompt în 
caz de necesitate. În baza analizei schemelor de încadrare, personalul de conducere din subdiviziunile din componența și 
subordinea consiliilor raionale reprezintă în medie 25%; de asemenea și personalul de suport (deservire tehnică, personal 
auxiliar; o parte din personalul de specialitate aferente contabilităților centralizate) reprezintă în jur de 30% din numărul 
total de unități de personal instituite în APL de nivelul II.
 
Consilieri în consiliile raionale 

În consiliile raionale ale APL de nivelul II își realizează mandatul 1 120 de consilieri, a căror activitate și garanții sociale 
sunt reglementate în Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local. 

Sistemul actual de motivare a personalului în APL

Sistemul actual de motivare financiară și non-financiară a personalului din APL nu permite atragerea și menținerea 
personalului calificat, deoarece sistemul de dezvoltare în carieră oferă oportunități limitate de creștere profesională, 
salarizarea personalului este neatractivă, iar oportunitățile de instruire profesională sunt limitate. 

Dezvoltarea în carieră a personalului din APL este limitată. În conformitate cu prevederile Legii nr.158/2008 cu privire 
la funcția publică și statutul funcționarului public, funcționarii publici se bucură de stabilitate și oportunități de creștere 
profesională. Dacă în cazul APL de nivelul II, funcționarii publici au posibilitatea de a fi promovați în cadrul categoriei 
funcției publice și/sau dintr-o categorie în alta, atunci în cazul APL de nivelul I, creșterea profesională prin promovare 
practic nu este posibilă. Aceasta se explică prin numărul mic de posturi generice instituite în cadrul APL de nivelul I. 
Totodată, sistemul de dezvoltare în carieră a funcționarilor publici permite o bună mobilitate intra- instituțională (APL – 
APL) și inter- instituțională (APL – APC) în cadrul serviciului public. 

Salarizarea personalului în APL este neatractivă și mai puțin echitabilă comparativ cu salarizarea personalului din 
APC. Sistemul de salarizare a personalului în APL este reglementat prin mai multe acte normative, în funcție de categoria 
personalului. În cazul funcționarilor publici, se aplică un sistem de salarizare corelat cu performanța, reglementat prin Legea 
nr.48/2018 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici și HG nr.331/2012 privind salarizarea funcționarilor 
publici. 

Structura sistemului de salarizare pentru funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale și centrale este similară: 
salariul de funcție, spor pentru grad de calificare, spor lunar pentru eficiență și plăți de stimulare. Suplimentar, în baza articolului 
9, pct.5 al Legii nr.48/2012 cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici, autoritățile publice locale:

pot stabili funcționarilor publici un premiu anual, acordat în baza deciziei autorității locale deliberative, în cuantum de 
până la 3 salarii lunare în limita a 30% din veniturile (cu excepția transferurilor și granturilor) obținute suplimentar la cele 
aprobate (rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiția neadmiterii, la sfârșitul anului bugetar, a datoriilor creditoare 
cu termenul de achitare expirat. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizia consiliului 
local respectiv și se plătește în anul următor anului bugetar finalizat, din contul și în limita bugetului rectificat pentru anul 
în curs.

Totuși, foarte puține APL-uri au acordat funcționarilor publici această plată cu caracter de stimulare din cauza resurselor 
financiare limitate și necesităților multiple din comunitate, care au prioritate. 

În baza informației Ministerului Finanțelor, în anul 2018, remunerația medie lunară pentru un funcționar public de 
conducere din APL constituie 6 650 lei, iar pentru un funcționar public de execuție – 4 800 lei. Majoritatea APL-urilor au 
subliniat despre dificultatea majoră de a atrage și reține specialiști în posturile vacante din cauza salariilor mici. În cazul APL 
de nivelul I, posturile de Secretar consiliul local și Contabil sunt cel mai greu de ocupat cu personal calificat, iar în cazul APL 
de nivelul II – specialiști din direcțiile învățământ/educație, asistență socială și protecția familiei, finanțe. 
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În urma reorganizării autorităților publice centrale, discrepanțele salariale între posturile din APC și APL au crescut semnificativ, 
ce denotă o inechitate internă relativ mare. Dacă până la reformă, discrepanțele salariale pentru posturile din APL cu cele din 
APC, care implică realizarea sarcinilor de complexitate similară (de implementare a politicilor publice) constituiau, în medie 
25%, atunci după reformă, discrepanțele salariale depășesc 50%. Conform standardelor în domeniu, diferențele salariale 
între posturile de complexitate similară în funcție de nivelul autorității publice (central, teritorial sau local) nu trebuie să 
depășească 25%. 

În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind salarizarea unitară în sectorul bugetar, se propune sporirea gradului de 
echitate salarială pentru posturile din APL prin reducerea discrepanțelor salariale pentru posturile de valoare similară. 

Dezvoltarea profesională inițială și continuă a personalului în APL este insuficientă și nu acoperă necesitățile specifice 
de instruire a personalului. Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020, aprobat prin hotărârea 
Guvernului nr.970/2016, prevede consolidarea capacităților funcționarilor publici antrenați în prestarea serviciilor publice 
direct cetățenilor, dar nu evidențiază personalul din APL drept grup prioritar de instruire. Totodată, în perioada 2016-
2017, doar 15% din funcționarii publici din APL au fost instruiți minimum 40 ore/an65, conform cerinței legale. În 2017, 
Academia de Administrare Publică a instruit doar 416 de funcționari publici/an din APL (în baza comenzii de stat), neavând 
programe de instruire inițială și profesională continuă destinate în special personalului managerial și operațional din APL. 

Chiar dacă legislația permite stabilirea unui buget de 2% din fondul de salarizare pentru instruirea personalului, autoritățile 
publice locale, în special, cele de nivelul I, nu prevăd aceste cheltuieli în bugetul instituției din cauza mijloacelor financiare 
insuficiente. În acest context, necesitățile specifice de instruire a personalului, relevante domeniului administrației publice 
locale nu pot fi satisfăcute, influențând negativ nivelul de pregătire profesională a personalului și respectiv, calitatea serviciilor 
publice prestate. 

De menționat că funcțiile/competențele stabilite la nivel de APL necesită atât cunoștințe și abilități profesionale generale, 
cât și cunoștințe și abilități specifice, precum: planificare strategică, management operațional, scrierea și gestionarea proiectelor, 
colectare de fonduri, advocacy, mobilizare socială a comunității, comunicare cu cetățenii, formare de parteneriate etc. Aceste 
necesități specifice de instruire sunt reflectate parțial sau deloc în curicula programelor de instruire desfășurate de către 
Academia de Administrare Publică, dar care sunt foarte importante în asigurarea performanței organizaționale. Suplimentar, 
o bună parte din funcționarii publici din APL necesită îmbunătățirea deprinderilor de lucru la calculator (Word, Excel, 
Internet).

65. Raportul anual privind funcția publică și statutul funcționarului public pentru anul 2016, Cancelaria de Stat. Proiectul Raportului anual privind 
funcția publică și statutul funcționarului public pentru anul 2017, Cancelaria de Stat.
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ANALIZA FUNCȚIONALĂ A 
AUTORITĂȚILOR APL 04
Unul din principiile de bază ale administrației publice se bazează pe axiomă conform căreia resursele financiare urmează 
funcția, prin urmare, o imagine clară privind competențele realizate de către APL este esențială. Obiectivul prezentului 
capitol este de a oferi o bază pentru conceptualizarea scenariilor descrise în capitolul următor. 

Analiza funcțională este structurată în câteva subcapitole și secțiuni. Prima parte oferă o descriere a competențelor APL din 
punct de vedere a situației de jure, oferind o listă a competențelor proprii și o analiză a criteriilor de stabilire a competențelor 
delegate exercitate de către APL. Ulterior sunt analizate câteva domenii cheie de activitate ale APL, și anume educația, 
serviciile sociale, serviciile de gospodărie comunală, fiind realizată o analiză mai detaliată a delimitării competențelor 
diferitor autorități publice, precum și o estimare a impactului potențial pe care ar putea să-l aibă reforma administrativ-
teritorială asupra acestor servicii. Așa cum unul din efectele implicite ale reformei teritoriale este creșterea distanțelor între 
cetățeni și centrele administrative ale comunelor amalgamate, a fost realizată o analiză a principalelor direcții de activitate 
ale APL de nivelul I din perspectiva necesității unui contact direct dintre cetățean și autoritățile locale în prestarea diferitor 
servicii. Analiza în cauză este importantă pentru a identifica serviciile publice oferite de autoritățile locale care sunt pasibile 
de a fi influențate de creșterea distanțelor ca urmare a reformei teritoriale și pentru proiectarea unor măsuri de îmbunătățire 
a accesului tuturor locuitorilor comunităților amalgamate la aceste servicii. Pentru o imagine mai completă, în cadrul 
acestui capitol sunt examinate și funcțiile subdiviziunilor structurale ale APL de nivelul II, analiza în cauză oferind un bun 
fundament pentru stabilirea unei viziuni privind funcțiile noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul II, contribuind 
și la elaborarea unor propuneri privind structura instituțională a acestora. În final, este realizată o cartografiere a serviciilor 
publice desconcentrate, aceasta fiind însoțită de o reflecție privind potențialul impact al reformei asupra acestor servicii, 
dar și din perspectiva oportunității transferării pe termen mediu și lung a unor funcții realizate la moment de serviciile 
desconcentrate către APL de nivelul I sau II. 

Noua structură administrativ-teritorială ar putea conduce la o neconcordanță spațială între zonele de deservire a diferitor 
instituții și structuri (de exemplu instituții de învățământ de circumscripție sau unele servicii desconcentrate, operatori de 
servicii comunale) și hotarele noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul I și II. Obiectivul reformei funcționale și 
instituționale trebuie să fie de a asigura, după realizarea reformei teritoriale, o sinergie funcțională și o congruență spațială 
cât mai bună a zonelor de acoperire a diferitor funcții cu noua ordine administrativ-teritorială. Prin urmare, analiza 
funcțională identifică și semnalează cazurile potențiale în care zonele de deservire a diferitor entități și instituții ar putea să 
nu mai corespundă cu hotarele unităților administrativ-teritoriale și care vor necesita un proces de reproiectare a zonelor de 
acoperire și deservire.

Acest capitol se bazează și pornește de la examinarea cuprinsă în capitolul 2 Analiza situației actuale, analiza funcțională 
urmând a fi plasată în contextul informației relevante privind finanțele publice locale, prestarea serviciilor publice locale și 
analizei resurselor umane din APL.
 

4.1. Competențele autorităților APL

Acest subcapitol conține o inventariere a principalelor competențe ale APL de nivelul I și II. Totuși trebuie de menționat 
faptul că efortul de a elabora o listă completă a competențelor APL este limitat de două provocări majore. În primul rând, 
în afară de Legea nr. 435 din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă și de Legea nr. 436 din 28.12.2006 
cu privire la administrația publică locală, competențele autorităților publice locale se regăsesc într-un număr impunător 
alte acte normative care stabilesc nesistematizat competențe și responsabilități pentru autoritățile publice locale.66 În al 
doilea rând, procesul de delimitare clară a competențelor între autoritățile publice de diferite niveluri prevăzut de Strategia 

66. Proiectul nomenclatorului competențelor APL elaborat de o echipă de experți naționali și internaționali, sub egida Cancelaria de Stat cu 
suportul UNDP menționează că în rezultatul analizei Legii cu privire la administrația publică locală și Legii cu privire la descentralizarea 
administrativă și a unui număr adițional de aproximativ 30 de legi au fost identificate peste 200 de servicii (atribuții) ale administrației publice 
locale.

http://descentralizare.gov.md/tabview.php?l=ro&idc=364&t=/PROIECTE-IN-DISCUTIE/Nomenclatorul-Competentelor
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națională de descentralizare nu este încă definitivat.67 Multe acte legislative nu fac distincția între autoritățile publice 
locale de nivelul I și cele de nivelul II, folosind de cele mai multe ori formularea generică „competențele autorităților 
administrației publice locale”68. 

Ținând cont de cele menționate mai sus, compilarea unei liste exhaustive a competențelor APL, în special celor delegate, 
necesită un efort substanțial care depășește atât scopul cât și resursele de timp și umane disponibile pentru realizarea acestui 
studiu. Prin urmare, această analiză își propune să ofere doar o imagine de ansamblu privind competențele și serviciile 
publice care sunt în responsabilitatea APL, ca punct de pornire pentru elaborarea scenariilor de reformă administrativ-
teritorială și propunerilor de design funcțional aferente acestor scenarii. 

Competențele proprii ale APL

Domeniile proprii de activitate ale autorităților publice locale sunt stabilite în articolul 4 al legii cu privire la descentralizarea 
administrativă și sunt prezentate sintetizat în tabelul 4. Analiza domeniilor respective relevă faptul că autoritățile publice locale 
din Republica Moldova sunt înzestrate cu competențe proprii clasice caracteristice administrației publice locale (alimentare 
cu apă, canalizare, gestionarea deșeurilor, infrastructură locală, spații verzi, etc.). Totodată, în lista competențelor proprii se 
găsesc și competențe a căror natură nu este pe deplin clarificată (de exemplu întreținerea instituțiilor de învățământ general), 
care deși sunt atribuite prin lege la categoria de competențe proprii, sunt finanțate prin transferuri cu destinație specială 
(mecanism de finanțare caracteristic competențelor delegate).

TABELUL 4. Competențele proprii ale APL de nivelul I și II
APL I APL II

• planificare urbană;
• gestionarea spațiilor verzi de interes local;
• construcția, întreținerea și iluminarea străzilor și 

drumurilor locale;
• transportul public local;
• învățământul preșcolar și extrașcolar de nivel local;
• rețele urbane de distribuire a gazelor și energiei 

termice;
• alimentare cu apă și canalizare
• activități culturale, sportive, de recreație și pentru 

tineret;
• dezvoltarea economică locală (piețe agricole, spații 

comerciale, etc.);
• locuințe sociale și alte facilități pentru păturile social 

vulnerabile;
• protejarea patrimoniului cultural și a monumentelor 

de for public;
• administrarea bunurilor din domeniile public și privat 

locale;
• organizarea serviciilor teritoriale de salvatori și 

pompieri;
• gestionarea deșeurilor menajere;
• amenajarea și întreținerea cimitirelor.

• stabilirea unui cadru general pentru amenajarea 
teritoriului la nivel de raion;

• protecția pădurilor de interes raional;
• construcția, administrarea și repararea drumurilor de 

interes raional;
• transportului auto de călători, administrarea autogărilor 

și stațiilor auto de interes raional;
• învățământul general primar și secundar, instituții 

extrașcolare de nivel raional;
• construcția gazoductelor interurbane și a altor obiective 

termoenergetice cu destinație locală;
• administrarea bunurilor din domeniile public și privat 

ale raionului;
• administrarea instituțiilor de cultură, turism și sport de 

interes raional;
• susținerea și stimularea inițiativelor privind dezvoltarea 

economică a unității administrativ-teritoriale;
• dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale comunitare 

pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea 
calității serviciilor sociale;

• protejarea patrimoniului cultural și monumentelor de 
for public;

• administrarea bunurilor din domeniile public și privat 
ale raionului;

• administrarea unităților de asistență socială de interes 
raional.

Sursa: Elaborat de autor.

67.  Strategia națională de descentralizare enunță printre alte lacune și delimitarea incertă, neclară, incompletă a competențelor între autoritățile 
administrației publice de diferite niveluri. „Delimitarea competențelor între APL de nivelul întâi și nivelul al doilea este neclară, contradictorie, 
iar în unele cazuri chiar lipsește. Mai multe dintre activitățile indicate în calitate de competente proprii nu sunt definite clar, în unele cazuri 
acestea regăsindu-se și în sarcina nivelului imediat superior. Această situație permite interpretarea dublă, echivocă a responsabilităților/
competențelor diferitelor niveluri ale unităților administrativ-teritoriale. Nu există criterii tehnice clare și funcționale care să fie legiferate și 
utilizate în mod expres pentru definirea, delimitarea, încredințarea și finanțarea competențelor.”

68.  Spre exemplu art. 14 din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, sau articolul 5 din Legea nr. 439 
din 27.04.1995 cu privire la regnul animal, sau art. 5 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, etc. 
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În același timp, Legea privind descentralizarea administrativă menționează că autoritățile publice locale de nivelurile I și 
II, în limitele legii, dispun de libertate deplină de acțiune în reglementarea și gestionarea oricărei chestiuni de interes local 
care nu este exclusă din competența lor și nu este atribuită unei alte autorități. Alte competențe proprii autorităților publice 
locale pot fi atribuite acestora numai prin lege.

Competențele delegate ale APL 

Spre deosebire de competențele proprii care sunt expres prevăzute de legea cu privire la descentralizarea administrativă, 
determinarea competențelor delegate ale autorităților publice locale de nivelul I și II reprezintă o provocare majoră, acestea 
fiind dispersate într-un numărul impunător de acte normative. La nivel legislativ, nu există o definiție clară, cu atât 
mai puțin o listă coerentă a competențelor delegate către APL69. Doar printr-o deducție logică se poate conchide că pot fi 
atribuite la categoria de competențe delegate toate atribuțiile stabilite pentru APL de diferite acte legislative și care nu se 
regăsesc în lista domeniilor proprii de activitate prevăzute de articolul 4 al legii cu privire la descentralizarea administrativă. 

Pornind de la aceste premise, mai jos sunt prezentate unele competențe delegate ale APL de nivelul I și II, fără ca aceste 
liste să fie depline sau exhaustive, acest lucru fiind imposibil de realizat datorită numărului foarte mare de legi care prevăd 
anumite competențe delegate pentru APL. În plus, 90% din legile examinate nu fac o distincție între APL de nivelul I și 
cele de nivelul II, prin urmare atribuțiile respective sunt incluse în ambele liste.70

  
Exemple de competențe delegate ale APL de nivelul I:

 menținerea ordinii publice, activitatea comisiei administrative, constatarea unor contravenții administrative, garda 
populară;

 exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară locală;

 eliberarea actelor de stare civilă;

 efectuarea actelor de notariat;

 pregătirea cetățenilor, economiei și teritoriului pentru apărare și serviciu militar;

 alte activități stipulate de legislația privind apărarea națională și protecția civilă;

 atribuții prevăzute de legislația privind ocrotirea sănătății populației;

 atribuții prevăzute de legislația privind supravegherea de stat a sănătății publice;

 atribuții prevăzute de legislația din domeniul protecției mediului înconjurător (cu excepția activităților din 
domeniul gestiunii deșeurilor, epurării apelor, întreținerea cimitirelor care sunt competențe  
proprii);

 atribuții prevăzute de legislația din domeniul comerțului interior;

 atribuții prevăzute de legislația privind regimul produselor și substanțelor nocive;

 etc.

Exemple de competențe delegate ale APL de nivelul II: 

 coordonarea și supravegherea activităților administrativ-militare, de mobilizare și alte acțiuni în domeniul apărării 
naționale;

 pregătirea cetățenilor, economiei și teritoriului pentru apărare și serviciu militar;

 alte activități stipulate de legislația privind apărarea națională și protecția civilă;

 atribuții din domeniul protecției sociale a populației;

 atribuții prevăzute de legislația privind ocrotirea sănătății populației;

69.  Strategia națională de descentralizare oferă o analiză a principalelor criterii pentru determinarea competențelor delegate ale APL, de 
asemenea legea privind descentralizarea administrativă prevede anumite cerințe privind delegarea competențelor, însă acestea nu sunt 
reflectate în legile adoptate de Parlament (adică noile legi care introduc competențe pentru APL nu stabilesc natura acestor competențe, 
mecanismul de finanțare a acestora, etc., fapt care ar putea fi reflectat daca nu în textul legii, cel puțin în nota informativă sau în dispoziții 
finale și tranzitorii). De asemenea, proiectul nomenclatorului competențelor APL nu reflectă și nu face vreo distincție între competențele 
proprii și cele delegate. 

70.  Spre exemplu art. 14 din Legea nr. 1402 din 24.10.2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală, sau articolul 5 din Legea nr. 439 
din 27.04.1995 cu privire la regnul animal, sau art. 5 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, sau articolul 17 din legea cu 
privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017, etc.
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 atribuții în domeniul educației, cu excepția activităților prevăzute în articolul 4 al legii cu privire la 
descentralizarea administrativă; 

 atribuții prevăzute de legislația din domeniul supravegherii de stat a sănătății publice;

 atribuții prevăzute de legislația din domeniul protecției mediului înconjurător; 

 protecția resurselor naturale; 

 atribuții prevăzute de legislația din domeniul comerțului interior; 

 atribuții prevăzute de legislația privind regimul produselor și substanțelor nocive; etc. 

Cum s-a menționat mai sus, analiza cadrului legal, precum și a mecanismului de stabilire a competențelor autorităților 
publice locale în diferite legi denotă faptul că nu există o viziune și nici criterii clare de determinare a competențelor 
delegate. Totodată trebuie menționat că determinarea clară a naturii diferitor competențe atribuite către APL implică 
implicații foarte importante cel puțin sub două aspecte. Pe de o parte, din punct de vedere al mecanismului de finanțare, 
competențele proprii ale APL sunt finanțate din veniturile proprii, din transferurile cu destinație generală și din defalcările 
din impozitele și taxele de stat71, în timp ce competențele delegate urmează să fie finanțate prin transferuri cu destinație 
specială.72 Pe de altă parte, în cazul competențelor proprii autoritățile publice locale au toată puterea de decizie și controlul 
administrativ trebuie să fie strict limitat la aspecte de legalitate, în timp ce în cazul competențelor delegate autoritățile 
locale acționează ca agent, responsabilitatea finală și puterea de decizie fiind păstrată de autoritățile centrale, iar controlul 
administrativ poate aborda atât aspecte de legalitate, cât și de oportunitate. În practică acest fapt duce la o lipsă de claritate 
privind mecanismul de finanțare a diferitor competențe realizate de APL, or competențele delegate, așa cum a fost indicat 
mai sus, trebuie să fie însoțite de resursele financiare necesare, ceea ce în realitate nu se întâmplă, inclusiv din cauza lipsei 
unei delimitări clare între cele două tipuri de competențe. În plus, în urma analizei a fost constatat faptul că majoritatea 
legilor care prevăd anumite competențe delegate nu disting între APL de nivelul I și II, creând confuzii privind asumarea 
responsabilității, luarea deciziilor, mecanismul de finanțare, etc. 

4.2. Analiza principalelor domenii de activitate ale APL

4.2.1. Educație

Delimitarea competențelor autorităților publice locale în domeniul învățământului general

În tabelul 5, este prezentată o analiză agregată privind delimitarea competențelor diferitor autorități publice în domeniul 
învățământului general, fiind reflectat și rolul managementului instituțiilor de învățământ care au obținut un rol din ce în 
ce mai pronunțat în gestionarea instituțiilor și procesului educațional. 

În perioada 2012/2013 întreținerea instituțiilor de învățământ primar și secundar a fost transferată de la administrația 
publică locală de nivelul I în responsabilitatea administrației publice locale de nivelul II. Acest transfer de competență 
s-a suprapus cu procesul de consolidare a rețelei de instituții școlare, prin crearea școlilor de circumscripție care deservesc 
populația mai multor unități administrativ-teritoriale de nivelul I.73 Necesitatea consolidării rețelei de instituții școlare a 
fost determinată de evoluția negativă a contingentului de elevi antrenați în procesul educațional.74 Transferul respectivelor 
atribuții de la APL I către APL II a atras schimbări majore în mărimea și structura bugetelor UAT de nivelul I, în care 
anterior cheltuielile pentru educație constituiau în jur de 70%-80%. Acest fapt distorsiona realitatea privind mărimea 

71.  Cu excepția întreținerii instituțiilor de învățământ general, care deși reprezintă o competență proprie a APL, sunt finanțate prin transferuri cu 
destinație specială.

72.  Conform articolului 6 din Legea cu privire la descentralizarea administrativă, delegarea de competențe este însoțită obligatoriu de asigurarea 
resurselor financiare necesare și suficiente realizării acestora. În plus legea mai prevede faptul că delegarea de competențe este efectivă doar din 
momentul în care a avut loc transferul resurselor financiare și materiale necesare și suficiente. În același sens, Legea nr. 397 din 16.10.2003 cu 
privire la finanțele publice locale prevede printre alte garanții ale autonomiei financiare și faptul că orice delegare de competențe suplimentare 
din partea statului în persoana Parlamentului trebuie să fie însoțită de alocarea de resurse financiare, necesare pentru a acoperi costul 
exercițiului competenței delegate. În practică aceste garanții nu sunt respectate, Parlamentul adoptând de-a lungul anilor un număr foarte mare 
de legi prin care sunt delegate către APL o serie de atribuții și responsabilități fără o evaluare adecvată a resurselor financiare necesare pentru 
exercitarea lor și fără a asigura respectivele resurse.

73.  Numărul instituțiilor de învățământ primar și secundar general s-a redus cu 13,3 la sută în anul de învățământ 2015-2016 comparativ cu 
anul 2010-2011. În aceeași perioadă numărul total de instituții s-a micșorat cu 32 de unități, comparativ cu anul de studii precedent. În anul 
de studii 2016-2017 și-au sistat activitatea 20 școli primare, 8 gimnazii, 3 licee și 2 instituții de învățământ special. Totodată, 24 de instituții 
au fost transformate din gimnazii în școli primare, iar 26 licee au devenit gimnazii. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Date statistice 
generale privind educația în Republica Moldova pentru anul de studii 2016-2017.

74.  Datele statistice oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării demonstrează o evoluție negativă privind efectivele de elevi/studenți. 
Populația de vârstă școlară (7-23 de ani) s-a redus treptat în perioada 2005-2016, constituind 723,9 mii persoane la data de 01.01.2016 și 
înregistrând o reducere cu 30% față de 2005. Astfel, numărul total de elevi/studenți, la începutul anului de studii 2016-2017, a fost de 457,2 mii 
de persoane sau cu 18% mai puțin față de anul de studii 2010-2011. Idem
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bugetelor locale și a resurselor financiare asupra cărora autoritățile APL aveau putere de decizie în funcție de prioritățile și 
necesitățile locale.

TABELUL 5. Delimitarea competențelor în domeniul învățământului general

Domeniu Funcții APC APL II APL I Instituția de 
învățământ

Învățământ 
preșcolar și 
extrașcolar  

(de nivel local)

Elaborare politici, standarde de calitate, curicula școlară 
monitorizare, etc. x

Managementul rețelei de instituții preșcolare și extrașcolare 
(înființare, reorganizare, lichidare) x

Managementul resurselor umane x75 x

Managementul procesului educațional x x x

Managementul financiar, asigurarea materială, tehnică și 
gestionarea patrimoniului x x

Învățământ 
primar, secundar 

și extrașcolar  
(de nivel raional) 

Elaborare politici, standarde de calitate, curicula școlară, 
monitorizare, etc. x

Managementul rețelei școlare (înființare, reorganizare, lichidare) x

Managementul resurselor umane x76 x

Managementul procesului educațional x x x

Managementul financiar, asigurarea materială, tehnică și 
gestionarea patrimoniului x77 x78 x

Sursa: Elaborat de autor.

Impactul reformei administrativ-teritoriale asupra accesului la servicii educaționale

Reforma administrativ-teritorială nu va avea un impact asupra accesului populației la servicii educaționale. La moment, în 
procesul educațional, inclusiv la etapa înscrierii la instituția de învățământ, cetățenii interacționează direct cu managerul 
instituției de învățământ. Există foarte puține situații în care părinții elevilor trebuie să interacționeze cu direcția raională 
de învățământ, cum ar fi cu ocazia recunoașterii perioadei de studii în străinătate79 sau pentru depunerea diferitor petiții, 
plângeri.

Pe de altă parte, reforma administrativ-teritorială nu va avea un impact direct asupra numărului de instituții școlare, or 
reforma rețelei școlare este un proces independent care a demarat încă în 2014 și care este determinată de numărul de 
elevi și de capacitatea proiectată a școlilor (adică de capacitatea instituției de a-și acoperi costurile). Mai mult ca atât, la 5 
Septembrie 2018, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern 
nr. 868 din 08.10.2014 privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar 
general din subordinea autorităților publice locale de nivelul II. Conform modificărilor și completărilor operate, precum și 
notei informative care însoțește proiectul actului normativ în cauză, gimnaziile care au mai puțin de 91 de copii ponderați 
nu vor mai fi închise, ci vor putea activa ca filiale ale altor instituții școlare cu personalitate juridică, așa cum prevede și 
Codul Educației. Mai mult ca atât, Hotărârea de Guvern prevede compensarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice 
pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanțe ce depășesc 2 km în 
scopul desfășurării activității didactice, ce va facilita activitatea gimnaziilor-filiale. 

În același timp, după realizarea reformei administrativ-teritoriale ar putea să fie necesară reconsiderarea zonelor de deservire 
a școlilor de circumscripție, în mod ideal zonele funcționale ale acestora ar trebui să corespundă cu hotarele noilor unități 
administrativ-teritoriale, dar acest lucru nu trebuie să conducă la creșterea considerabilă a distanțelor.

75. Angajează și eliberează personalul de conducere al instituțiilor de învățământ ai căror fondatori sunt.
76. Angajează și eliberează personalul de conducere al instituțiilor de învățământ ai căror fondatori sunt.
77. În special în cazul instituțiilor de învățământ aflate în continuare la contabilitatea centralizată a direcției raionale învățământ.
78. APL de nivelul I sunt in continuare proprietarii clădirilor școlilor, acestea fiind transmise prin contracte de comodat în folosință gratuită.
79. Conform reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și a reprezentanților direcțiilor raionale intervievate, anterior 

această competență era exercitată de minister și necesita deplasarea cetățeanului la Chișinău, însă recent a fost delegată direcțiilor raionale 
prin ordin al ministerului. Mai mult ca atât, în cele mai multe cazuri procesul de recunoaștere a perioadei de studii are loc tot prin intermediul 
managerului instituției de învățământ, nefiind necesară adresarea părinților la direcție. Conform aceleiași scheme, ministerul a delegat direcțiilor 
raionale atribuția de a autoriza deplasarea grupelor de elevi și profesori peste hotarele țării, ce necesita anterior deplasarea la Chișinău/minister.
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4.2.2. Asistență și protecție socială

Delimitarea competențelor autorităților publice locale în domeniul serviciilor sociale

Conform Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 
353 din 15 decembrie 201180, la moment în Republica Moldova există 4 tipuri de servicii sociale primare, 30 de servicii 
sociale specializate și 14 servicii sociale cu specializare înaltă.81 După cum poate fi observat și din tabelul 6, prestarea unui 
anumit tip de servicii sociale nu este strict limitată la un anumit nivel de administrație publică, totuși serviciile sociale 
primare sunt fondate preponderent de APL I, iar cele specializate preponderent de către APL II. Cât privește serviciile 
sociale de specializare înaltă, acestea sunt la moment fondate exclusiv de către administrația publică centrală.82  

Funcțiile de prestare a serviciilor sociale în unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II se pun pe seama structurilor 
teritoriale de asistență socială, acestea având responsabilitatea directă privind diversificarea și prestarea serviciilor sociale 
orientate prioritar la menținerea beneficiarului în familia și comunitatea de unde provine.

În privința autorităților administrației publice locale de nivelul I, legea prevede faptul că ele contribuie la dezvoltarea și 
prestarea serviciilor sociale în teritoriul administrat și aprobă, în conformitate cu legislația, resursele financiare necesare. 
Activitatea nemijlocită de prestare a serviciilor sociale este realizată de unitatea de asistență socială prin intermediul 
asistenților sociali și al lucrătorilor sociali.

Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003 prevede faptul că angajarea personalului din sistemul de asistență socială 
(inclusiv asistenții și lucrătorii sociali) este realizată de către structura teritorială de asistență socială (APL de nivelul II), de 
comun acord cu autoritatea administrației publice locale de nivelul I. În același timp, APL de nivelul I au obligația de a 
facilita și susține activitatea asistenților sociali și a lucrătorilor sociali, în acest sens legea cu privire la asistență socială prevede 
că APL de nivelul I contribuie la asigurarea condițiilor adecvate de activitate pentru personalul structurii teritoriale de 
asistență socială, care activează în teritoriul administrat. În comun cu structura teritorială de asistență socială, APL de nivelul 
I monitorizează și coordonează activitatea personalului din sistemul de asistență socială. Angajarea asistentului și lucrătorului 
social de către administrația raională, iar asigurarea condițiilor de muncă și amplasarea asistentului și lucrătorului social în 
cadrul administrației publice locale de nivelul I au reprezentat de-a lungul timpului un motiv de discuții între cele două 
nivele ale administrației publice locale și minister, APL de nivelul I revendicând mai multă putere de decizie în privința 
personalului respectiv. 

Reforma finanțelor publice locale din anul 2015 a influențat major serviciile sociale prestate de către APL. Anterior, 
cheltuielile aferente instituțiilor de asistență socială erau luate în calcul la determinarea transferurilor către fiecare UAT 
(bazat pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor, ținând cont de structura demografică a populației, estimate 
la nivel central). Începând cu anul 2015, urmare a intrării în vigoare a modificărilor operate la Legea privind finanțele 
publice locale, competențele proprii ale autorităților publice locale sunt finanțate din contul și în limita veniturilor proprii, 
defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, și transferurilor cu destinație generală, 
calculate pe bază de formulă (bazate pe venituri).83  Majoritatea serviciilor sociale instituite la nivelul administrației publice 
locale de nivelul I au fost instituite cu suportul diferitor donatori sau organizații de binefacere, iar odată cu introducerea 
modificărilor sus-menționate și neincluderea acestor cheltuieli la determinarea transferurilor, APL întâmpină dificultăți în 
menținerea acestor servicii. Spre exemplu, conform raportului social anual84, în 2015, când au intrat în vigoare modificările 
la legea finanțelor publice locale, în republică au activat 79 cantine de ajutor social, cu 7 cantine mai puțin decât în 2014.

80. https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nomenclatorul_serviciilor_sociale.pdf 
81. Articolul 6 din lege clasifică serviciile sociale în servicii sociale primare, servicii sociale specializate, servicii sociale cu specializare înaltă. 

Serviciile sociale primare sunt serviciile care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor și au drept scop prevenirea sau limitarea 
unor situații de dificultate care pot cauza marginalizarea sau excluziunea socială. Serviciile sociale specializate sunt serviciile care implică 
antrenarea specialiștilor și au drept scop menținerea, reabilitarea și dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de 
dificultate în care se află beneficiarul sau familia acestuia. Serviciile sociale cu specializare înaltă sunt serviciile prestate într-o instituție 
rezidențială sau într-o instituție specializată de plasament temporar, care impun un șir de intervenții complexe ce pot include orice combinație 
de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependență sporită și care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).

82. Legea nr. 123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale prevede faptul că Ministerul Sănătății, Protecției Sociale și Muncii organizează și 
gestionează instituții de asistență socială prestatoare de servicii cu specializare înaltă în cazul în care astfel de instituții nu pot fi organizate și 
gestionate de autoritățile administrației publice locale.

83. La 1 noiembrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova, a aprobat Legea nr. 267 privind modificarea și completarea unor acte legislative, prin 
care au fost operate modificări la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997, fiind instituit un nou sistem de formare a bugetelor unităților administrativ-teritoriale. Astfel, în conformitate cu noile prevederi 
legale, competențele proprii ale autorităților publice locale sunt finanțate din contul și în limita veniturilor proprii, defalcărilor de la impozitul 
pe venitul persoanelor fizice, stabilite conform legii, și transferurilor cu destinație generală, calculate pe bază de formulă. Concomitent, 
stabilirea priorităților și utilizarea resurselor financiare disponibile aparține exclusiv autorităților administrației publice locale. Totodată, 
prin transferuri cu destinație specială sunt finanțate unele categorii de plăți (prestații) sociale, cum sunt compensațiile pentru călătoria în 
transportul comun urban, suburban și interurban (cu excepția taximetrelor) pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate, compensarea 
cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor, îndemnizațiile pentru copiii înfiați și copiii orfani 
și rămași fără îngrijire părintească, luați sub tutelă (curatelă).

84. https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015.pdf

https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/nomenclatorul_serviciilor_sociale.pdf 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/document/attachments/rsa2015.pdf
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În tabelul 6 este prezentată agregat o analiză privind delimitarea competențelor diferitor nivele de administrație publică în 
înființarea, organizarea, finanțarea și prestarea serviciilor sociale primare, specializate și de specializare înaltă. Așa cum a fost 
menționat mai sus, la moment nu există o delimitare strictă referitor la care nivel poate presta anumite servicii sociale, unele 
din acestea fiind organizat și prestate atât de APL de nivelul I și II, pe de o parte, cât și de APL II și administrația publică 
centrală de specialitate, pe de altă parte.

TABELUL 6. Delimitarea competențelor în domeniul asistenței și protecției sociale

Domeniu Funcții APC APL II APL I

Servicii sociale 
primare

Elaborare și aprobare politici, standarde de calitate x

Fondare, organizare și funcționare x x

Finanțare x x

Monitorizare x x

Servicii sociale 
specializate

Elaborare și aprobare politici, standarde de calitate x

Fondare, organizare și funcționare x x

Finanțare x x

Monitorizare x x

Servicii sociale cu 
specializare înaltă

Elaborare și aprobare politici, standarde de calitate x

Fondare, organizare și funcționare x x

Finanțare x x

Monitorizare x x
Sursa: Elaborat de autor.

Impactul reformei administrativ-teritoriale asupra accesului la servicii de asistență și protecție socială

Amalgamarea unităților administrativ-teritoriale ar putea avea atât un impact pozitiv, cât și unul negativ asupra accesului 
populației la servicii sociale. Pe de o parte, reforma nu va afecta direct numărul instituțiilor prestatoare de servicii sociale, 
și nici numărul asistenților și lucrătorilor sociali. Impactul pozitiv ar putea fi argumentat prin următoarele considerente:

 la moment nu există un pachet minim garantat de servicii sociale, adică existența unor servicii sociale primare depinde 
de capacitatea financiară, de nivelul de dezvoltare și de activismul autorităților locale (atragerea proiectelor, etc.). Acest 
fapt se traduce în practică printr-un acces foarte inechitabil al populației la aceste servicii. Populația din localitățile mici 
și sărace nu beneficiază de aceste servicii, spre deosebire din cele cu un nivel de dezvoltare mai înalt care au instituit 
astfel de servicii. Prin amalgamarea localităților mai slab dezvoltate cu centre mai puternice, populația primelor vor 
obține în mod automat acces la serviciile sociale din viitoarele centre administrative. În același timp, distanțele la care 
potențialii beneficiar ar trebui să se deplaseze pentru a beneficia de aceste servici ar putea crește, prin urmare acest fapt 
va trebui luat în considerare și măsuri adecvate vor trebui implementate (spre exemplu organizarea transportului pentru 
potențialii beneficiari până la cantinele sociale, etc);

 numărul sporit de persoane per UAT consolidat care ar putea necesita servicii sociale va oferi posibilitatea de optimizare 
a costurilor pe cap de locuitor pentru furnizarea serviciilor respective (prin creșterea raportului de beneficiari vizavi de 
costurile fixe, prin eventuala raționalizare a rețelei de instituții, a personalului de conducere, etc.);

 optimizarea unor cheltuieli administrative (mai multe detalii în analiza ex-ante și în descrierea situației actuale) ar putea 
elibera anumite resurse financiare care ar putea fi orientate spre dezvoltarea serviciilor sociale.

Impactul negativ al reformei asupra serviciilor de asistență socială ar putea fi determinat în special de comasarea raioanelor 
în unități administrativ-teritoriale de nivelul II mai mari. Analiza cadrului normativ, dar și discuțiile cu reprezentanții 
direcțiilor raionale de asistență socială au relevat faptul că acestea la moment au un rol important nu doar în exercitarea 
monitorizării și controlului asupra serviciilor sociale prestate, ci și sunt implicate direct în oferirea unor servicii și prestații 
sociale. Analiza sumară a proceselor în organizarea și prestarea serviciilor de asistență socială indică importanța proximității 
geografice de beneficiari și instituții sociale. Reprezentanții direcției participă într-un număr considerabil de procese de 
judecată în care sunt implicați minori, se deplasează foarte des în localități cu ocazia diferitor situații excepționale, pe de altă 
parte asistenții sociali se deplasează la direcția raională foarte des în procesul de prelucrare a dosarelor de prestații sociale. 
Astfel consolidarea unităților administrativ-teritoriale care sunt la moment responsabile de cele mai importante servicii 
sociale, având și un rol important în monitorizarea serviciilor sociale prestate de APL de nivelul I, precum și în coordonarea 
activității lucrătorilor din sfera socială amplasați la nivel local, va conduce la creșterea distanțelor de deplasare, subiect 
sensibil în special pentru asistenții sociali care nu dispun de transport de serviciu și se deplasează cu transportul public. În 
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acest context, este necesară o amplă evaluare și reformare a proceselor legate de organizarea și prestarea serviciilor sociale, de 
exemplu cele legate de completarea și prelucrarea unor solicitări/dosare de prestații sociale care la moment impun deplasarea 
cel puțin săptămânală a asistentului social în centrul raional (inclusiv prin digitalizare, reducerea complexității formularelor, 
numărului documentelor solicitate, etc.).

4.2.3. Gospodăria serviciilor comunale

Alimentarea cu apă și canalizare

Delimitarea competențelor autorităților publice locale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. 

Tabelul 7 prezintă în mod sumar delimitarea competențelor în organizarea, finanțarea și prestarea serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare. Stabilirea politicilor și standardelor în domeniul alimentării cu apă și canalizare este competența 
guvernului și a administrației publice centrale de specialitate, iar reglementarea sectorului este asigurată de către Agenția 
Națională de Reglementare în Energetică.85 Cât privește înființarea și organizarea serviciilor publice de alimentarea cu apă și 
canalizare (AAC), precum și asigurarea infrastructurii conexe serviciului respectiv, conform legii cu privire la descentralizarea 
administrativă aceasta este o competență proprie administrației publice locale de nivelul I. În același timp, deși finanțarea 
serviciului propriu-zis urmează să fie realizată din tariful stabilit de către autoritatea locală sau ANRE, totuși responsabilitatea 
finală pentru planificarea, finanțarea și monitorizarea investițiilor în sector aparține autorităților publice locale de nivelul I, 
care le realizează direct sau prin operator.86 Monitorizarea serviciului, calității și siguranței apei potabile livrate este realizată 
atât de către operatorul de servicii și autoritatea publică locală de nivelul I, cât și de servicii desconcentrate specializate, în 
special cele din domeniul sănătății publice.  

TABELUL 7. Delimitarea competențelor în domeniul serviciilor publice de AAC
Domeniu Funcții APC APL II APL I

Alimentare cu 
apă și servicii de 
canalizare (AAC)

Stabilirea și implementarea politicilor naționale și a standardelor de 
calitate, reglementare

x

Distribuirea apei potabile, construirea și întreținerea sistemelor de 
canalizare și de epurare a apelor utilizate și pluviale;

x

Finanțare (investiții) x x87 x

Monitorizare x x
Sursa: Elaborat de autor.

Situația privind acoperirea teritoriului țării cu serviciipublice de alimentare cu apă și canalizare este abordată în subcapitolul 
3.3. Serviciul de alimentare că apă potabilă și în special cel de canalizare este unul din serviciile cu cele mai mari necesități 
investiționale. În același timp, serviciul în cauză este unul din serviciile clasice care în mod evident au un potențial mare 
de realizare a economiilor de scară prin creșterea ariei de deservire și a numărului de consumatori. La moment procesul de 
regionalizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv prin cooperare intercomunitară este unul anevoios, 
fiind înregistrat un număr limitat de inițiative. Deși situația și acoperirea mică cu servicii de alimentare cu apă potabilă 
și canalizare este influențată vădit de mai mulți factori, inclusiv de nivelul general de dezvoltare social-economică a țării, 
fragmentarea actuală a gestionării serviciilor respective reduce evident posibilitatea unui management sustenabil, face dificilă 
atragerea personalului calificat și utilizarea unor tehnologii mai avansate. 

85. La 13 decembrie 2013 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul public de alimentare cu 
apă și canalizare care are ca scop crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării 
serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare a apelor uzate menajere și industriale. Conform legii în 
cauză, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE sau Agenția) a obținut o serie de atribuții, cele mai relevante 
fiind cele legate de licențierea operatorilor care furnizează serviciul public de AAC la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș, precum și avizarea 
și chiar aprobarea în anumite cazuri (spre exemplu dacă acest drept a fost delegat Agenției de către consiliile locale respective sau dacă consiliile 
locale nu aprobă tarifele avizate în termenul stabilit de lege și în alte cazuri expres prevăzute de lege) a tarifelor pentru serviciul public de AAC. 
Introducerea acestor atribuții de reglementare pentru ANRE în domeniul avizării și aprobării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu 
apă și de canalizare prestat de operatori la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș a fost determinată de politizarea excesivă a aprobării tarifelor 
respective de către consiliile locale. Operatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare denunțau faptul că tarifele pentru serviciile prestate 
nu sunt ajustate la timp noilor realități economice, acestea nu acopereau cheltuielile și conduceau la deteriorarea continuă a infrastructurii 
datorită neincluderii de cele mai multe ori a cheltuielilor de amortizare și pentru dezvoltare în structura tarifului.

86. Conform unui proiect de lege pentru completarea și modificarea legii nr. 303, operatorul urmează să înființeze un fond de dezvoltare care 
este destinat pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnic-edilitare aferentă, precum și pentru îmbunătățirea calității 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin finanțarea directă a achizițiilor în cadrul investițiilor și/sau plății serviciului datoriei 
și costurilor aferente împrumuturilor contractate în scopul implementării investițiilor.

87. Pot contribui la realizarea proiectelor de investiții în infrastructura de AAC din soldul disponibil.
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Conform Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-201888, una din măsurile pentru eficientizarea sectorului 
este regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă și sanitație. Conform documentului, ținta intermediară o 
reprezintă crearea unor companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru cel puțin  
100 000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităților cu mai puțin de 5 000 de persoane în cazul canalizării și 
de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă. Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 
3-5 companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și sanitație pentru întreaga populație din Republica 
Moldova, cu excepția satelor mici. 

În plus, programele regionale sectoriale din domeniul alimentării cu apă și canalizare pentru regiunile de dezvoltare stabilesc 
o viziune clară privind dezvoltarea sectorului și pentru furnizarea serviciilor respective. 

Impactul reformei administrativ-teritoriale asupra accesului la servicii de alimentare cu apă și canalizare

Reforma administrativ-teritorială ar putea avea un impact benefic asupra accesului populației la servicii de alimentare cu 
apă și canalizare. Serviciul de alimentare cu apă și canalizare este unul susceptibil economiilor de scară, ceea ce înseamnă că 
eficiența serviciului crește odată cu creșterea numărului de utilizatori. Creșterea numărului de utilizatori permite optimizarea 
costurilor per uniate (pe cap de locuitor, per m3) pentru prestarea serviciului prin sporirea raportului dintre volumul produs 
și costurile fixe, prin posibilitatea raționalizării managementului și numărului de operatori (raportul dintre personalul de 
execuție și cel de conducere), etc. Prin urmare, reducerea fragmentării teritoriale va avea un efect benefic asupra serviciilor 
de AAC, prin reorganizarea și comasarea operatorilor actualelor unități administrativ-teritoriale. Alimentare cu apă și 
canalizare este un serviciu foarte dependent de capacitatea autorității locale și a operatorului de AAC de a face și de a atrage 
investiții, iar reforma de consolidare teritorială este de așteptat să aibă pe termen mediu și lung un efect pozitiv asupra 
capacității APL și a operatorilor de a planifica și de a atrage investiții. Cu toate acestea, chiar și după realizarea reformei 
teritoriale, necesitatea promovării și dezvoltării inițiativelor de cooperare intercomunitară va rămâne de actualitate. În timp 
ce reforma va contribui într-o anumită măsură la eliminarea barierelor, aceasta nu va exclude necesitatea unor inițiative 
de cooperare pentru a extinde și consolida operatorii de servicii de alimentare cu apă și canalizare dincolo de hotarele 
administrative ale comunităților amalgamate. 

Gestionarea deșeurilor

Delimitarea competențelor autorităților publice locale în domeniul deșeurilor. 

În tabelul 8 este prezentată o delimitare a competențelor diferitor autorități publice în domeniul gestionării deșeurilor. 
Conform legii deșeurilor89, Guvernul realizează obiectivele și stabilește direcțiile prioritare în domeniul gestionării deșeurilor 
și aprobă Strategia națională și Programul național de gestionare a deșeurilor. Organului central de mediu al administrației 
publice90 elaborează, pregătește spre aprobare și coordonează realizarea documentelor de politici în acest domeniu. Conform 
legii cu privire la descentralizarea administrativă, colectarea și gestionarea deșeurilor menajere, inclusiv salubrizarea și 
întreținerea terenurilor pentru depozitarea acestora este un domeniu de activitate propriu autorităților publice locale de 
nivelul I. Articolul 11 din legea deșeurilor reglementează mai detaliat atribuțiile autorităților administrației publice locale91, 
menționând de asemenea că autoritățile administrației publice locale contribuie la stabilirea unui sistem de management 
integrat al deșeurilor la nivel regional și asigură cooperarea interraională în vederea constituirii asociațiilor regionale de 
management al deșeurilor. Cât privește finanțarea investițiilor în infrastructura din domeniul gestionării deșeurilor, deși 
aceasta ar trebui să fie realizată de APL de nivelul I92, în realitatea acestea nu au capacitatea să o facă. Investițiile în domeniu, 
în special pentru construcția și amenajarea gropilor sanitare de depozitare a deșeurilor sunt finanțate din fonduri de 
dezvoltare (inclusiv publice) și proiecte, uneori cu contribuția/cofinanțarea din bugetele publice locale de nivelul II și I și/
sau a locuitorilor. Monitorizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor este realizată de autoritatea publică locală de nivelul I, 
care este responsabilă de organizarea serviciului în cauză și de către autoritățile publice centrale de specialitate, care realizează 
această atribuție direct sau prin intermediul serviciilor publice desconcentrate (cum ar fi Agențiile de mediu, Inspectoratele 
ecologice, Centrele de Sănătate Publică). 

Situația din domeniul serviciilor publice locale de salubrizare și evacuare a deșeurilor este prezentată în subcapitolul 3.3., care 
arată un grad foarte slab de acoperire, în special în zonele rurale. Actualmente, domeniul gestionării deșeurilor este unul 
fragmentat din punct de vedere al operatorilor care prestează aceste servicii, fiecare localitate practic prestând acest serviciu 
(dacă o face) prin intermediul propriilor operatori sau întreprinderi municipale multifuncționale. Inițiativele de cooperare 

88. Aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 199 din 20.03.2014 // Monitorul Oficial nr. 72-77 din 28.03.2014.
89. Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile//Monitorul Oficial nr. 459-471 din 23.12.2017.
90. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
91. Aceasta reprezintă încă un exemplu elocvent în care legiuitorul nu a menționat clar la care autorități publice locale se referă, cele de nivelul I 

sau II?
92. Unul din principiile de bază a administrației publice, prevăzute și de articolul 3 al legii cu privire la descentralizarea administrativă, este 

integritatea competențelor (care trebuie să fie depline și exclusive) și corespunderea resurselor competențelor atribuite (adică resursele 
financiare urmează funcția). 
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intercomunitară în acest domeniu sunt limitate și s-au confruntat cu provocări majore, cum ar fi lipsa culturii, a capacității 
și dorinței cetățenilor de a achita pentru serviciile publice prestate, ne-aderarea autorităților locale la aceste inițiative de 
cooperare. 

Situația actuală din sector denotă necesitatea unei regionalizări a serviciilor publice respective. Conform Strategiei de mediu 
pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia aprobate prin Hotărârea de guvern nr. 301 
din 24.04.2014, dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor va începe cu dezvoltarea regională (așezarea 
geografică, dezvoltarea economică, existența drumurilor de acces, condițiile pedologice și hidrogeologice, numărul populației 
etc.) și divizarea teritorială a țării în 8 regiuni de management al deșeurilor. Astfel, pentru soluționarea problemei deșeurilor, 
trebuie construite 2 stații de tratare mecanic-biologică a deșeurilor pentru municipiile Chișinău și Bălți, pentru a deservi 5-6 
raioane vecine: 7 depozite regionale de deșeuri menajere solide, pentru a deservi localitățile din 3-4 raioane asociate și circa 
100 de stații de transfer pentru acumularea deșeurilor și transferarea ulterioară a acestora la depozitele regionale.

TABELUL 8. Delimitarea competențelor în domeniul gestionării deșeurilor
Domeniu Funcții APC APL II APL I

Gestionarea 
deșeurilor

Stabilirea și implementarea politicilor naționale și a standardelor de 
calitate x

Colectarea și gestionarea deșeurilor menajere, inclusiv salubrizarea și 
întreținerea terenurilor pentru depozitarea acestora x

Finanțare (investiții) x x93 x

Monitorizare x x
Sursa: Elaborat de autor.

Programele sectoriale de gestionare a deșeurilor adoptate la nivelul regiunilor de dezvoltare urmează viziunea strategică 
stabilită la nivel central și prevăd crearea unor zone de gestionare a deșeurilor. Cu susținerea unor parteneri de dezvoltare, au 
fost realizate studii de fezabilitate pentru unele zone de gestionare a deșeurilor, ceea ce pune baza pentru viitoarele proiecte 
investiționale și crearea structurilor necesare prestării serviciilor (operatori regionali, asociații de cooperare intercomunitară).

Impactul reformei administrativ-teritoriale asupra accesului la servicii publice de gestiune a deșeurilor solide. 

Reforma administrativ-teritorială nu va afecta negativ accesul populației la servicii de colectare a deșeurilor menajere. 
Dimpotrivă, ca și în cazul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, amalgamarea va avea un efect benefic 
asupra capacității autorităților locale și a operatorilor noi rezultați din reorganizarea operatorilor individuali ai actualelor 
unități administrativ-teritoriale. Serviciul de gestionare a deșeurilor este serviciul cu cel mai mare potențial de realizare a 
economiilor de scară. Creșterea numărului de utilizatori permite optimizarea costurilor pentru prestarea serviciului prin 
sporirea raportului dintre volumul serviciilor prestate și costurile fixe, prin posibilitatea raționalizării managementului și 
numărului de operatori (raportul dintre personalul de execuție și cel de conducere), etc.

Cu toate acestea, chiar și după realizarea reformei, necesitatea cooperării intercomunitare în domeniul gestionării deșeurilor 
este una imperativă. Construcția și menținerea gropilor sanitare de depozitare a deșeurilor, inclusiv a celor regionale 
prevăzute de strategiile naționale de mediu și de gestionare a deșeurilor necesită resurse financiare considerabile, dar și 
capacități instituționale pentru o planificare eficientă, pentru monitorizarea operatorului de servicii, pentru atragerea 
investițiilor, etc., fapt care poate fi realizat doar prin eforturi comune ale unităților administrativ-teritoriale. În acest sens, 
reducerea numărului de autorități locale ca urmare a amalgamării ar putea reduce complexitatea procesului decizional și ar 
face posibilă crearea unor asociații de gestionare a deșeurilor pentru zonele stabilite de strategiile și programele sectoriale.

93. Pot contribui la realizarea proiectelor de investiții în infrastructura de AAC din soldul disponibil.
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4.3. Cooperarea intercomunitară 

Cooperarea intercomunitară este invocată de unii critici ai amalgamării teritoriale ca fiind o alternativă pentru reforma 
administrativ- teritorială.
 
Analiza experienței și ritmului de dezvoltare a proiectelor de cooperare inter-comunitară demonstrează că aceasta nu este o 
opțiune eficientă și implicit nu este o alternativă pentru reforma teritorială din următoarele considerente:

 acestea se dezvoltă într-un ritm foarte lent94, majoritatea fiind inițiative susținute de diferite proiecte cu finanțare 
internațională, inițiativele de cooperare spontană, adică la inițiativa APL, fără susținerea donatorilor, fiind aproape 
inexistente.

 sunt foarte instabile și dependente de voința politică a consiliilor locale. Analiza experienței unor proiecte de cooperare 
intercomunitară din domeniul gestiunii deșeurilor (raioanele Șoldănești, Rezina) și din domeniul alimentării cu apă 
și canalizare (raioanele Ștefan Vodă, Cahul, Florești) demonstrează un impediment serios în obținerea unor decizii 
a consiliilor locale necesare dezvoltării inițiativelor de cooperare intercomunitară. Consiliile locale nu sunt gata 
să aprobe tarife, să transmită în gestiune serviciul operatorului comun fondat, uneori conflictele dintre primar și 
consiliul local duc la retragerea comunităților din proiecte de cooperare intercomunitară ca modalitate de răfuială 
politică95.

 Costurile tranzacționale sunt mai mari – analiza experienței de creare a unor inițiative de cooperare intercomunitară 
(de exemplu Cahul, Șoldănești) arată că au fost necesare resurse financiare și umane considerabile, rezultatul final 
nefiind încă satisfăcător (nu au fost adoptate încă toate deciziile necesare, nu au fost încheiate contractele relevante). 
În cazul amalgamării aceste provocări ar fi mai puțin complexe. 

Cu toate acestea, cooperarea intercomunitară va rămâne un instrument important și după realizarea reformei de 
amalgamare, rolul și eficiența acestui instrument ar putea chiar să sporească, din moment ce odată cu reducerea numărului 
de APL participante funcționalitatea soluțiilor de cooperare intercomunitară ar putea crește. Totuși vor fi necesare eforturi 
suplimentare la nivel de politici, cadru legal96 și ghidare metodologică pentru a spori atractivitatea, gradul de eficiență și 
sustenabilitatea proiectelor de cooperare intercomunitară. 

4.4. Servicii care necesită contact direct dintre APL și cetățean/beneficiar

Acest subcapitol analizează principalele direcții de activitate ale APL de nivelul I din perspectiva necesității unui contact 
direct dintre cetățean și autoritățile locale în prestarea diferitor servicii. Această analiză este relevantă dat fiind că reforma 
administrativ-teritorială poate afecta distanțele geografice dintre cetățean și APL cu potențiale implicații asupra accesului 
la diferite servicii publice locale. Analiza în cauză este importantă și în contextul evaluării oportunității introducerii unor 
soluții de diminuare a efectelor distanțelor mai mari asupra accesului la servicii publice furnizate de APL, în special a 
grupurilor social-vulnerabile. Frecvența contactului sau a vizitelor cetățeanului la primărie pentru fiecare serviciu în parte 
este făcută estimativ, în baza analizei cadrului normativ, a datelor statistice (acolo unde sunt disponibile), fiind verificate 
în teren în cadrul interviurilor organizate de experți cu primarii și secretarii consiliilor locale, precum și în baza unor fapte 
notorii (de exemplu e ușor de estimat că certificatul de căsătorie va fi solicitat odată sau de două ori în viață, la fel și un 
permis de construcție, care nu va fi solicitat decât odată sau două ori în viață). Rezultatul acestei analize este prezentat în 
tabelul din Anexa nr. 5 a prezentului studiu.

94. Conform celor mai optimiste estimări, numărul inițiativelor de cooperare intercomunitară nu depășește 50. În 2018 UNDP Moldova a 
inițiat o evaluare a inițiativelor de cooperare intercomunitară din Republica Moldova - http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1788/. 
Termenii de referință oferă o scurtă revizuire a principalelor proiecte de cooperare intercomunitară susținute de partenerii de dezvoltare. 
Discuții cu echipa de consultanți selectată pentru realizarea evaluării au confirmat că numărul de inițiative de cooperare intercomunitare este 
de circa 40. Majoritatea inițiativelor de cooperare sunt în domeniul salubrizării, alimentării cu apă, întreținerii drumurilor locale, iluminat 
public. Întreținerea comună a posturilor de pompieri și salvatori de mai multe primării este o altă formă de cooperare a APL. Totuși numărul 
inițiativelor de cooperare intercomunitară rămâne foarte limitat comparativ cu numărul foarte mare, de aproape 900 de unități administrativ-
teritoriale de nivelul I. 

95. Exemplul unor proiecte de cooperare intercomunitară din domeniul AAC din raional Ștefan Vodă.
96. La moment nu există o bază legală consolidată privind formele de cooperare, etapele de constituire, finanțarea inițiativelor respective, etc. 

Prevederile legale de bază se conțin în Legea cu privire la administrația publică locală, în legea cu privire la serviciile publice de gospodărie 
comunală nr. 1402 din 24.10.2002, precum și de Regulamentul-model al întreprinderii municipale adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 
387 din 06.06.1994, care reprezintă una din posibilitățile de instituționalizare a cooperării (alături de societățile pe acțiuni și alte forme 
instituționale). La moment nu există prevederi legale clare privind forma de cooperare în prestarea unor servicii administrative și sociale, or nu 
există posibilitatea creării unor instituții publice în format intercomunitar. Ar trebui luată în considerare oportunitatea elaborării și adoptării 
unei legi separate care să reglementeze comprehensiv cooperarea intercomunitară (de exemplu Ucraina sau Republica Macedonia de Nord au 
adoptat legi separate privind cooperarea intercomunitară).

http://www.undp.md/tenders/tnddetails2/1788/
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Analiza spectrului de servicii prestate de către autoritățile publice locale de nivelul I arată că nu toate serviciile prestate de 
către APL necesită un contact direct între APL și cetățean/beneficiar. Reprezentanții APL au indicat o frecvență mai 
mare a vizitelor locuitorilor pentru obținerea diferitor certificate (componența familiei, caracteristici, care confirmă că are 
în proprietate animale, certificate pentru piață, pentru redobândirea cetățeniei române, pentru subvenții, de moștenitor, 
etc.), dar și vizita cu ocazia diferitor conflicte între vecini, pentru delimitarea hotarelor terenurilor, pentru medierea diferitor 
altor conflicte. De asemenea o frecvență mai mare a vizitelor la primărie se atestă în rândul persoanelor vulnerabile, pentru a 
beneficia de diferite ajutoare, îndemnizații, servicii sociale. Primarii au indicat și faptul că cetățenii se deplasează la primărie 
și în privința multor probleme care nu țin de competența APL, în mare parte aceștia nu fac diferență între competențele 
administrației publice centrale și cele ale administrației publice locale. Conform unui sondaj sociologic realizat de Expert 
Grup în 201097, doar în jur de 45% din persoanele intervievate au mers la primărie pe parcursul ultimelor 12 luni, media 
vizitelor fiind de 3,3 ce confirmă indirect estimările din Anexa nr. 5 privind frecvența medie de deplasare a cetățenilor la 
sediul primăriei în cazul diverselor competențe ale APL de nivelul I, care în majoritatea cazurilor sunt încadrate în cele de 
frecvență mică și medie. 

4.5. Funcțiile subdiviziunilor structurale ale APL de nivelul II

Exercitarea competențele autorităților publice locale de nivelul II este asigurată la nivel operațional de direcțiile raionale și de 
alte subdiviziuni structurale ale administrațiilor raionale. Analiza din acest subcapitol pornește de la analiza competențelor 
APL realizată la începutul capitolului prezent, însă are o perspectivă distinctă focusată pe examinarea mai detaliată a 
atribuțiilor realizate de structurile organizaționale a APL de nivelul II. 

Analiza structurii organizatorice a actualelor raioane denotă faptul ca există o variație mare în ce privește numărul de 
direcții generale, direcții, secții, servicii, denumirea acestora, modul de comasare a diferitor structuri, etc.98 De asemenea, ca 
urmare a reformei administrației publice centrale și comasării unor ministere, unele raioane au urmat exemplul și au decis 
să realizeze o comasare similară a direcțiilor raionale99. Ținând cont de cele menționate mai sus, lista subdiviziunilor APL 
de nivelul II analizată mai jos, prezentată schematic și în figura 25, constituie o variantă agregată a diferitor particularități 
existente la nivelul raioanelor.

97. https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiu_analitic_asupra_structurii_teritorial-administrative_optimale_a_Republicii_
Moldova.pdf, pag. 92

98. Acest fapt este firesc, or conform legii cu privire la administrația publică locală, autoritățile locale se bucură de autonomie organizațională, iar 
Carta europeană a Autonomiei Locale stipulează dreptul colectivităților locale de a-și defini structurile administrative, pentru a le adapta la 
nevoile lor specifice și cu scopul de a permite o gestiune eficace.

99. Spre exemplu în raionul Ialoveni, în care secția cultură, tineret și sport a fost comasată cu direcția raională educație, urmând exemplul 
comasării similare de la nivelul administrației publice centrale.

https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiu_analitic_asupra_structurii_teritorial-administrative_optimale_a_Republicii_Moldova.pdf
https://expert-grup.org/media/k2/attachments/Studiu_analitic_asupra_structurii_teritorial-administrative_optimale_a_Republicii_Moldova.pdf
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FIGURA 25. Structura organizațională a APL de nivelul II

Sursa: Elaborat de autor

Pentru a elabora o viziune privind funcțiile și structura organizatorică a viitoarelor unități administrativ-teritoriale de nivelul 
II, în continuare sunt analizate funcțiile și atribuțiile principalelor subdiviziuni structurale ale actualelor raioane. În plus, 
ca urmare a analizei rolului și atribuțiilor subdiviziunilor structurale ale administrațiilor raionale vor fi identificate direcțiile 
pentru care proximitatea geografică față de instituții subordonate sau față de beneficiari este foarte importantă și care vor 
necesita o atenție sporită în procesul de amalgamare instituțională.

Având în vedere resursele umane și de timp disponibile, analiza funcțiilor subdiviziunilor structurale ale APL de nivelul 
II realizată în cadrul acestui studiu este bazată pe examinarea cadrului normativ, a regulamentelor (cadru) de activitate, 
precum și pe un număr limitat de vizite în teren și interviuri cu reprezentanți ai direcțiilor în cauză. În cadrul acestui capitol 
nu a fost realizată o analiză detaliată a proceselor și prin urmare nu oferă o analiză funcțională completă a subdiviziunilor 
raionale în cauză.

Direcția educație

Domeniul educației ocupă un loc important în portofoliul actualelor unități administrativ-teritoriale de nivelul II, atât în 
ceea ce privește ponderea cheltuielilor în bugetele raionale, cât și sub aspectul personalului angajat în acest domeniu. Astfel, 
domeniul învățământului constituie în mediu circa 62,2% din totalul cheltuielilor bugetelor locale de nivelul II, acestea 
fiind finanțate din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat. Cât privește ponderea personalului 
angajat în direcțiile educație, acestea antrenează în mediu aproximativ 20% din totalul personalului angajat în subdiviziunile 
funcționale ale APL de nivelul II, ceea ce constituie în mediu aproximativ 17,5 unități de personal. 
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Direcțiile raionale educație sunt subdiviziuni ale autorității administrației publice locale de nivelul II care îndeplinesc 
misiunea, funcțiile și atribuțiile prevăzute de legislație și de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului 
local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia100. 

Din analiza prevederilor Regulamentului-cadru poate fi observat faptul că direcția este abilitată în special cu competențe 
proprii ale APL de nivelul II, legate de gestionarea instituțiilor de învățământ aflate în subordine101. În același timp, deși 
este dificil de realizat o delimitare clară, pot fi sesizate anumite atribuții cu caracter delegat pe care direcția învățământ 
le realizează, cum ar fi implementarea politicii de stat în domeniul învățământului în cadrul instituțiilor din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, coordonarea activității de evaluare a rezultatelor școlare și de organizare a examenelor 
de absolvire a treptelor de școlaritate și a concursurilor (olimpiadelor) școlare, monitorizarea activității instituțiilor de 
învățământ private din teritoriul administrat, etc.

Din analiza spectrului de atribuții îndeplinite de direcția raională învățământ poate fi dedus că aceasta necesită o anumită 
proximitate geografică față de instituțiile din subordine. O analiză funcțională detaliată, care ar acoperi și analiza proceselor 
din acest sector ar trebui să fie realizată pentru a reforma adecvat aceste procese conform viitoarei structuri administrativ- 
teritoriale și instituționale a unităților administrativ-teritoriale de nivelul II. 

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Domeniul asistenței sociale și protecției familiei este sfera de activitate a APL de nivelul II cu cea mai directă și mai puternică 
legătură cu cetățenii din teritoriul administrat, în special cu cei din păturile social vulnerabile, prin urmare direcția în 
cauză merită o atenție deosebită în planificarea designului funcțional și instituțional al viitoarelor unități administrativ-
teritoriale de nivelul II. Analiza cheltuielilor bugetelor locale de nivelul II conform clasificației funcționale arată că din 
totalul bugetelor raionale cheltuielile aferente asistenței și protecției sociale constituie în jur de 10,2%. În direcțiile asistență 
socială și protecție a familiei activează în mediu aproximativ 13,5% din personalul angajat în cadrul autorităților publice 
locale de nivelul II, ceea ce constituie în mediu aproximativ 12 unități de personal per direcție. 

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile direcțiilor raionale de asistență socială și protecție a familiei, precum și 
modul de organizare și funcționare a acestora este prevăzută de Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a organului 
local de specialitate în domeniul asistenței sociale și protecției familiei102. 

Articolul 4 din Legea cu privire la descentralizarea administrativă include în categoria de domenii proprii de activitate a APL 
II administrarea unităților de asistență socială de interes raional și dezvoltarea și gestionarea serviciilor sociale comunitare 
pentru categoriile social-vulnerabile, monitorizarea calității serviciilor sociale. În aceste condiții, din analiza atribuțiilor 
direcției raionale de asistență socială și protecție a familiei poate fi conchis că aceasta îndeplinește în mare parte atribuții 
proprii ale APL de nivelul II (organizarea și acordarea asistenței sociale, a serviciilor sociale), dar și un șir de atribuții cu 
natură delegată (îndeplinirea funcțiilor de autoritate tutelară, acordarea suportului metodologic autorităților administrației 
publice locale de nivelul I, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, 
etc.). 

Conform regulamentului-cadru, direcția este responsabilă de implementarea în unitatea administrativ-teritorială respectivă a 
politicii de stat în domeniul asistenței sociale și protecției familiei, în funcție de necesitățile identificate (care include atribuții 
precum organizarea și acordarea asistenței sociale, asigurarea implementării standardelor generale de prestare a serviciilor, 
îndeplinirea funcțiilor de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecției copilului, supravegherea personalului din 
sistemul de asistență socială, etc.). De asemenea, organul local de specialitate în domeniu asistenței sociale asigură acordarea 
suportului metodologic autorităților administrației publice locale de nivelul I, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în 
domeniul asistenței sociale și protecției familiei (care cuprinde atribuții precum susținerea autoritățile administrației publice 
locale de nivelul I și a reprezentanților societății civile în activitatea de elaborare și implementare a programelor locale de 
asistență socială, precum și în cea de monitorizare a realizării acestora, acordarea suportului metodologic instituțiilor de 
asistență socială din primăriile aflate în raza unității administrativ-teritoriale de nivelul II și înaintarea propunerilor în 
vederea optimizării activității acestora, acordarea asistenței metodologice prestatorilor de servicii sociale). 

100. Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. Nr. 404 din 16.06.2015.
101. Cum ar fi planificarea și aprobarea rețelei instituțiilor de învățământ, delimitarea districtelor școlare ale instituțiilor de învățământ aflate 

în subordine; înaintarea propunerilor către consiliul raional/municipal, Adunarea Populară privind înființarea/reorganizarea/lichidarea 
instituțiilor publice de învățământ primar, gimnazial, liceal, extrașcolar; acordarea suportului didactic și metodic instituțiilor de învățământ 
din unitatea administrativ-teritorială respectivă; transportarea elevilor la instituțiile de circumscripție, organizarea și desfășurarea, conform 
regulamentului aprobat de Ministerul Educației, concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile publice aflate în subordine, 
etc.).

102. Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 828 din 20.11.2015
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Din analiza spectrului de atribuții îndeplinite de direcția raională asistență socială și protecția familiei poate fi dedus faptul 
că aceasta necesită o anumită proximitate geografică față de instituțiile din subordine și beneficiari. Comasarea raioanelor 
actuale ar putea conduce la sporirea distantelor geografice între structura teritorială de asistență socială și instituțiile din 
subordine sau monitorizare, prin urmare în procesul de realizare a reformei soluții pentru păstrarea unei interacțiuni 
eficiente trebuie să fie identificate, inclusiv prin analiza și reformarea proceselor. 

Direcția/secția Cultură, Tineret, Sport, Turism

Analiza cheltuielilor bugetelor locale de nivelul II sub aspectul clasificației funcționale indică că cheltuielile aferente 
domeniilor cultură, tineret, sport și turism constituie în jur de 9,2% din totalul bugetelor local de nivelul II. Totodată, în 
cadrul direcțiilor/secțiilor cultură, turism, tineret, sport activează în mediu aproximativ 7% din personalul angajat în cadrul 
autorităților publice locale de nivelul II, ce constituie în mediu aproximativ 5 unități de personal per direcție.

Direcția raională de cultură, tineret sport și turism este responsabilă de organizarea și administrarea activităților din domeniul 
culturii fizice, sportului și turismului în teritoriul administrat. Organizează diferite festivaluri, festivități, manifestări și 
competiții sportive, ține evidența asociațiilor sportive, turistice și de tineret locale, sprijină material și financiar practicarea 
sportului pentru toți, acordă ajutor federațiilor sportive naționale în organizarea și desfășurarea competițiilor sportive 
naționale și locale. Direcția sprijină de asemenea agențiile turismului din teritoriu în vederea dezvoltării turismului regional, 
contribuie la dezvoltarea ghidurilor turistice privind obiectivele culturale, arhitecturale, naturale, peisagistice de importanță 
pentru promovarea turismului local.

Din analiza atribuțiilor îndeplinite de direcție, poate fi dedus că aceasta nu necesită o proximitate geografică față de 
instituțiile din subordine, or realizarea atribuțiilor exercitate de aceasta nu presupune contacte frecvente cu beneficiari și 
instituții din teritoriu. În plus, pe termen mediu, în special în cazul scenariilor care prevăd o rată mai înaltă de amalgamare 
și care rezultă în unități administrativ-teritoriale mai mari, unele instituții de cultură aflate în subordinea și la finanțarea 
actualelor raionale ar putea să fie transferate, conform principiului subsidiarității, către APL de nivelul I. 

Direcția finanțe

În direcțiile finanțe activează în mediu aproximativ 17% din totalul personalului angajat în subdiviziunile autorităților 
publice locale de nivelul II, ce constituie în mediu aproximativ 15 unități de personal. Totuși trebuie de menționat că rata 
de ocupare a posturilor în cadrul direcțiilor finanțe este una din cele mai joase comparativ cu alte direcții raionale, în mediu 
atestându-se o rată de ocupare de doar circa 76%.

Structura, funcțiile, atribuțiile și organizarea activității direcției finanțe este prevăzută de regulamentul-tip al direcției 
generale finanțe a unității administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 757 din 05.07.2004. Analiza 
Regulamentului-tip relevă faptul că acest document deși în vigoare, este învechit și necesită să fie actualizat pentru a ține 
pasul cu ultimele modificări legislative din domeniul finanțelor publice locale.103  

Direcția finanțe este structura responsabilă pentru elaborarea proiectului bugetului raional, de întocmirea rapoartelor 
privind executarea bugetului raional, de o serie de alte atribuții legate de administrarea finanțelor publice ale unităților 
administrativ-teritoriale de nivelul II și a instituțiilor publice din subordinea acestora sau aflate la finanțarea raioanelor 
respective, dar are și o serie de atribuții în raport cu unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I. 

Direcția finanțe este o interfață de comunicare și de asistență metodologică între autoritățile locale de nivelul I și Ministerul 
Finanțelor, la diferite etape ale procesului bugetar. Astfel, direcția finanțe distribuie autorităților locale de nivelul I 
circulara privind elaborarea proiectelor de buget expediată de către Ministerul Finanțelor. Autoritățile executive ale 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul I prezintă direcției finanțe proiectele bugetelor locale respective pentru analiza 
corectitudinii întocmirii acestora, în partea ce ține de respectarea regulilor bugetare și a obiectivelor politicii bugetar-fiscale, 
a limitelor transferurilor de la bugetul de stat și a metodologiei privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, 
precum și pentru întocmirea sintezei consolidate a proiectelor bugetelor locale de nivelul I și II. De asemenea, direcția 
finanțe prezintă în termenele stabilite Ministerului Finanțelor sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale de nivelul I 
și II pentru consultare și includere în bugetul public național.

În termen de 5 zile de la aprobarea deciziei bugetare anuale, autoritatea executivă prezintă direcției finanțe o copie a deciziei 
respective, legalizată de secretarul autorității reprezentative și deliberative. Direcția finanțe prezintă sinteza consolidată a 
bugetelor locale de nivelul I și II aprobate, precum și alte materiale conform cerințelor și în termenele stabilite de Ministerul 
Finanțelor. 

103. Legea nr. 172 din 27.07.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative a operat o serie de modificări la Legea nr. 397 din 
16.10.2003 privind finanțele publice locale în care sunt stabilite o serie de responsabilități și atribuții pentru direcția finanțe.
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Modificarea bugetelor locale de nivelul I are loc, după adoptarea deciziei de către autoritatea deliberativă și reprezentativă 
respectivă, tot cu prezentarea deciziei și notei informative către direcția finanțe. În final, direcția are un rol și în recepționarea 
de la autoritățile locale de nivelul I a rapoartelor semi-anuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind executarea 
bugetelor respective. În termenele stabilite de Ministerul Finanțelor, direcția finanțe întocmește sinteza consolidată a 
rapoartelor semi anuale, pe 9 luni ale anului în curs și anuale privind executarea bugetelor locale de nivelul I și II, pentru a 
fi incluse în raportul privind executarea bugetului public național.

Într-un mod similar, direcția finanțe are un rol important în asigurarea funcționării instituțiilor publice din subordinea 
autorităților raionale sau aflate la finanțarea acestora, inclusiv a instituțiilor de învățământ. 

Ținând cont de atribuțiile îndeplinite de direcția finanțe în raport cu autoritățile publice locale de nivelul I și instituțiile 
publice aflate în subordinea sau la finanțarea raioanelor, poate fi concluzionat faptul, că cel puțin pe termen scurt, 
proximitatea geografică a direcției față de aceste instituții și autorități este importantă. Acest fapt este condiționat 
de capacitățile personalului din APL de nivelul I și din instituțiile subordonate, care de multe ori nu posedă suficiente 
cunoștințe și abilități de operare a sistemelor informaționale, ce ar exclude necesitatea contactului direct cu reprezentanții 
direcției. Vizitele în teren au demonstrat că în cele mai multe cazuri, contabilii instituțiilor aflate la finanțarea raioanelor, dar 
și contabilii din APL de nivelul I se deplasează fizic la direcție pentru depunerea rapoartelor, dar și cu alte ocazii în procesul 
de aprobare și modificarea a bugetelor locale, etc.

Direcția economie și atragerea investițiilor

Spre deosebire de direcțiile prezentate mai sus, pentru direcția economie și atragerea investițiilor nu există un Regulament-
cadru/tip adoptat la nivel central. 

Atribuțiile prevăzute în regulamentele direcției variază de la raion la raion. În linii majore, atribuțiile direcției economie și 
atragerea investițiilor sunt focusate pe elaborarea strategiilor și programelor sectoriale de dezvoltare economică a unităților 
administrativ-teritoriale de nivelul II, pe elaborarea și asigurarea implementării programului investițional al raionului, 
pe colectarea indicatorilor social-economici ai localităților din componența raionului. Direcțiile economie și atragerea 
investițiilor sunt responsabile și de pregătirea propunerilor/aplicațiilor de proiecte, de asigurarea procesului de cooperare 
inter-regională și transfrontalieră. De asemenea, direcția este responsabilă de organizarea și desfășurarea procedurilor de 
achiziții publice. La cererea autorităților administrației publice locale de nivelul I, acordă ajutor metodologic și asistență 
tehnică în chestiunile ce țin de sfera de activitate a direcției. 

Ținând cont de natura atribuțiilor îndeplinite de direcție, care nu presupun contacte frecvente cu beneficiari și instituții din 
teritoriu, poate fi concluzionat că proximitatea geografică a acestei subdiviziuni cu anumite instituții din teritoriu nu este 
un aspect sensibil. Totodată, dezvoltarea economică regională va reprezenta funcția de bază a noilor unități administrativ-
teritoriale de nivelul II. Amalgamarea unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și consolidarea așteptată a capacităților 
autorităților locale va face posibilă transferarea graduală a unor competențe care conform principiului subsidiarității ar 
putea să fie realizate de nivelul I (spre exemplu în domeniul asistenței sociale, educației). Aceasta ar permite noilor unități 
administrativ-teritoriale să se focuseze asupra dezvoltării economice, a proiectelor de infrastructură majore, a dezvoltării 
regionale. 

Direcția construcții, servicii comunale și drumuri

La fel ca și în cazul direcției economie, direcția construcții, servicii comunale și drumuri nu beneficiază de un regulament 
tip adoptat la nivel central. 

Conform regulamentelor publicate pe paginile web a mai multor raioane, sarcinile de bază ale direcției în cauză sunt: 
asigurarea construcție întreținerii, în limitele localităților, a construcțiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor și 
locurilor publice; asigurarea construirii și exploatării sistemelor de canalizare, epurare a apei, de termoficare, salubrizare a 
localităților, depozitare și utilizare a deșeurilor menajere; asigurarea construcției de locuințe și exploatării fondului locativ; 
asigurarea întreținerii clădirilor de folosință publică, a clădirilor administrative. 

Din analiza atribuțiilor direcțiilor construcții, servicii comunale și drumuri poate fi sesizat faptul ca acestea includ unele 
responsabilități improprii autorităților raionale. Spre exemplu, regulamentele direcțiilor prevăd unele atribuții cum ar 
fi asigurarea construirii și întreținerii, în limitele localităților, a construcțiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor 
și locurilor publice, competențe care în mod evident sunt în responsabilitatea autorităților publice locale de nivelul I. 
Un alt exemplu în aceste sens este asigurarea construirii și exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare 
și epurare a apei, de termoficare, de salubrizare a localităților, depozitare și utilizare a deșeurilor menajere, ce sunt de 
asemenea domenii proprii APL de nivelul I, nefiind clar rolul direcției în acest domeniu. Regulamentele unor direcții 
menționează ca și atribuție „supravegherea” lucrărilor și activităților în domeniile sus-menționate, însă așa cum între cele 
două nivele de administrație publică locală nu există raporturi de subordonare și prevederi legale care să stabilească astfel 
de competențe, la fel rolul și mandatul direcției nu este pe deplin clarificat. 
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Printre alte atribuții ale direcțiilor construcții, servicii comunale și drumuri se regăsesc și asigurarea construcțiilor de locuințe 
și exploatării fondului locativ, asigurarea întreținerii clădirilor de folosință publică, clădirilor administrative, participarea la 
elaborarea direcțiilor principale a dezvoltării urbanistice a localităților, precum și amenajarea teritoriului.

Conform regulamentelor direcțiilor, acestea acordă autorităților publice locale și serviciilor publice sprijin și asistență 
tehnică în domeniul construcțiilor, gospodăriei comunale și drumurilor. 

Din analiza atribuțiilor direcției în cauză, poate fi relevat faptul că în activitatea acesteia nu sunt necesare contacte directe cu 
beneficiari din teritoriu, în plus natura competențelor acestor direcții trebuie revăzută în corespundere cu prevederile legale 
și cu competențele autorităților locale de nivelul II. 

Direcția agricultură și alimentație

Conform regulamentelor examinate, sarcina de bază a direcției agricultură și alimentație constă în asigurarea implementării 
obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului și promovarea lor în teritoriu, monitorizarea stării social-economice și 
ecologice a agenților economici din sectorul agroalimentar, indiferent de forma de proprietate și organizatoric-juridică. 
Direcția agricultură și alimentație este responsabilă de asigurarea respectării normelor juridic-administrative, tehnologice 
și ecologice în procesul de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare și comercializare a produselor agricole 
proaspete, prelucrate, precum și utilizării factorilor de producere aferenți. Acordă asistență informațională, metodologică și 
tehnologică producătorilor și prelucrătorilor producției agricole.

Analiza atribuțiilor direcției agricultură și alimentație, dar și opiniile exprimate în cadrul interviurilor organizate de experți 
cu reprezentanți ai APL de nivelul I, indică asupra faptului că proximitatea geografică față de APL de nivelul I sau alți 
beneficiari/instituții nu este critică în cazul direcției agricultură și alimentație. 

Secția administrație publică

Secția Administrație publică este o subdiviziune structurală din aparatul Președintelui raionului, fiind subordonată acestuia 
și secretarului Consiliului raional. Direcția este responsabilă de organizarea activității consiliilor raionale, a direcțiilor, 
secțiilor și serviciilor administrației raionale, de pregătirea ședințelor consiliilor raionale (ordinea de zi, materiale, procese 
verbale, etc.), participă la elaborarea proiectelor de decizii. Direcția organizează instruiri atât pentru structurile raionale, 
cât și pentru cele ale APL de nivelul I, acordă ajutor metodic autorităților publice locale de nivelul I (primari, secretari) 
în probleme de administrație publică, participă la elaborarea avizelor privind proiectele de legi și altor acte normative, 
contribuie la sporirea transparenței activității consiliilor raionale. Direcția asigură de fapt comunicarea și interacțiunea între 
APL de nivelul I și raioane. 

Ținând cont de natura atribuțiilor îndeplinite de direcție, care nu presupune contacte frecvente cu beneficiari și instituții 
din teritoriu, poate fi concluzionat că pentru realizarea acestora nu este necesară o proximitate geografică față de APL de 
nivelul I sau față de instituții subordonate sau aflate la finanțarea administrațiilor raionale. 

Arhitect-șef al raionului

Arhitectul-șef al raionului este un funcționar public din cadrul aparatului Președintelui raionului, având o serie de atribuții 
foarte importante atât pentru autoritățile publice de nivelul II, cât și cele de nivelul I. Arhitectul-șef al raionului contribuie 
la asigurarea unităților administrativ teritoriale cu documentațiile de urbanism aferente și amenajarea teritoriului, 
la întocmirea prognozelor și la elaborarea programelor de dezvoltarea social-economică, corelate cu planul național de 
amenajare a teritoriului. De asemenea acesta este responsabil de organizarea activității organului consultativ-coordonator în 
domeniul Consiliului urbanistic raional. Arhitectul-șef asigură coordonarea activității instituțiilor subordonate de proiectări 
și prospecțiuni, a acțiunilor urbanistice efectuate de beneficiari (persoane fizice și juridice) și ale altor servicii din cadrul 
unității administrativ-teritoriale respective în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului;

Legea cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție nr. 163 din 09.07.2010 prevede că certificatele de urbanism 
și autorizația de construire/desființare  se emit de către primarii municipiilor, orașelor, comunelor și satelor pentru construcții 
(lucrări de construcție/desființare) de orice destinație și tip de proprietate. În același timp, legea prevede că certificatul de 
urbanism și autorizația de construire/desființare se semnează de primar sau, după caz, președintele raionului (în cazul în care 
construcția este amplasată pe teritoriul mai multor APL de nivelul I), de secretarul consiliului local și de arhitectul-șef. Dacă 
în structura emitentului nu este prevăzută funcția de arhitect-șef, actele menționate mai sus se semnează de către arhitectul-
șef al raionului. Activitățile în cauză vor fi realizate de emitent fără implicarea solicitantului (beneficiarului). În majoritatea 
APL de nivelul I nu există arhitecți, prin urmare este necesară deplasarea primarului la centrul raional.
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Ținând cont de această situație, poate fi concluzionat că proximitatea geografică a arhitectului-șef al raionului față de APL de 
nivelul I este foarte importantă, deoarece acesta la moment compensează lipsa resurselor umane adecvate în administrațiile 
locale.

4.6. Analiza serviciilor publice desconcentrate  
în contextul reformei administrativ-teritoriale 

Hotărârea de Guvern nr. 266 din 09.03.2016 stabilește lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct/
din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale. Pornind de la aceasta, în Anexa nr. 6 a fost realizată o 
cartografiere a serviciilor publice desconcentrate, fiind descrise succint funcțiile de bază și locația subdiviziunilor teritoriale 
în cauză. 

Astfel, o parte considerabilă a serviciilor publice desconcentrate au fost marcate recent de un proces de reformare și 
regionalizare, fiind amalgamate în structuri regionale. Reformarea serviciilor desconcentrate denotă o tendință de suprapunere 
a noilor subdiviziuni teritoriale cu actualele regiuni de dezvoltare regională, cu unele mici excepții. Astfel, spre exemplu 
Serviciul vamal, Serviciul Fiscal de Stat, Biroul de Migrație și Azil, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Biroul Național 
de Statistică, parțial Agenția de Mediu (deocamdată a fost creată doar Agenția de Mediu Nord și Sud) au fost regionalizate și 
se suprapun în mare parte cu actualele regiuni de dezvoltare, fiind plasate în mare parte în Bălți, Cahul, Chișinău, Ialoveni. 
Totuși există anumite particularități, astfel în unele cazuri serviciile desconcentrate organizate pentru zona de sud cuprind 
atât regiunea de dezvoltare sud, cât și UTA Găgăuzia, iar cele create pentru zona centru includ atât zona de dezvoltare 
centru, cât și municipiul Chișinău. Unele structuri desconcentrate, cum ar Direcțiile regionale ale Inspectoratului General 
al Poliției de Frontieră (direcția regională Nord, Vest, Sud și Est), Agențiile teritoriale ale Companiei Naționale de Asigurări 
în Medicină (Agenția teritorială Centru, Nord, Vest, Este, Sud) sunt organizate pe regiuni care nu corespund cu regiunile 
de dezvoltare. Alte servicii desconcentrate care nu sunt prezente în fiecare raion, sunt regionalizate acoperind un număr de 
2-3 raioane. Astfel oficiile teritoriale ale Cancelariei de stat și ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură sunt 
organizate în zece oficii teritoriale care acoperă fiecare câteva raioane. Există de asemenea servicii desconcentrate care sunt 
prezenta în fiecare raion – Inspectoratul pentru Protecția Muncii, Agenția Servicii Publice, Inspectoratul pentru Protecția 
Mediului, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, etc. Distribuția 
teritorială a unor servicii publice desconcentrate se prezintă în Harta 7. 

Cât privește impactul reformei administrativ-teritoriale asupra activității serviciilor desconcentrate, poate fi menționat 
că amalgamarea unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II va reduce numărul entităților cu care serviciile 
desconcentrate trebuie să interacționeze sau pe care trebuie să le deservească/supravegheze (de exemplu trezoreriile de stat, 
oficiile teritoriale ale cancelariei de stat). De asemenea, ca urmare a reformei teritoriale, serviciile publice desconcentrate ar 
putea să necesite o restructurare (în special acele servicii care mai sunt încă prezente în fiecare raion), pentru a a-și ajusta 
ariile de acoperire, procesele, regulamentele, etc. la noua structură administrativ-teritorială. 
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HARTA 7. Distribuția teritorială a serviciilor publice desconcentrate

Sursa: Elaborat de autor.
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Pe de altă parte, consolidarea capacităților APL ca urmare a reformei administrativ-teritoriale impune considerarea 
oportunității delegării anumitor atribuții actualmente îndeplinite de serviciile publice desconcentrate către APL de nivelul 
I sau II. Experiența europeană arată că multe din funcțiile îndeplinite actualmente de serviciile publice desconcentrate 
pot fi îndeplinite eficient și de către administrația publică locală. În Anexa nr. 6 sunt marcate cu asterisc (*) serviciile 
desconcentrate care conform experienței europene ar putea fi luate în calcul pe termen lung pentru o eventuală transferare 
a funcțiilor îndeplinite de acestea către APL de nivelul I sau II sau chiar către instituții autonome/private. Pe de altă parte, 
un atare transfer de atribuții trebuie precedat de o analiză profundă, care să țină cont de compatibilitatea anumitor funcții 
(spre exemplu funcția de control și cea de implementare), de natura funcției (de exemplu funcții legate de securitatea 
națională, siguranța publică), de eficiență, de capacități și nu în ultimul rând de specificul național și de tradiții. Această 
analiză trebuie să se desfășoare în cadrul unui proces structurat al reformei funcționale a APL care ar trebui să fie realizat în 
etapa de consolidarea a rezultatelor reformei administrativ-teritoriale.
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MODEL DE OPTIMIZARE 
SPAȚIALĂ A STRUCTURII 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE 05
Dezvoltarea modelului de optimizare spațială cât și a scenariilor propriu-zise a avut ca obiectiv principal crearea 
unei structuri administrativ-teritoriale cu o capacitate sporită în vederea asigurării unei planificării și gestionări 
eficiente a proceselor necesare pentru asigurarea unei dezvoltări sociale și economice echilibrate și coerente 
la nivel local, contribuind, astfel, la creșterea nivelului de coeziune teritorială și la reducerea disparităților  
spațiale. 

Din punct de vedere tehnic, modelul de optimizare spațială a structurii administrativ-teritoriale presupune generarea mai 
multor iterații asupra modului de organizare a teritoriului în baza unui set de criterii și indicatori relevant în contextul 
dezvoltării teritoriale. Astfel, ca principii de bază esențiale au fost stabilite dimensiunea populației UAT, capacitatea fiscală 
a UAT, și nu în ultimul rând, distanța dintre centrul administrativ și localitățile din cadrul UAT noi formate. Trebuie 
menționat că, acestea trei nu reprezintă o abordare exhaustivă a procesului, fapt care nu este posibil datorită unui număr 
prea mare de variabile posibile, însă aplicarea asociată a acestora reprezintă o abordare holistică și comprehensivă pentru 
scopul propus, luând în considerare atât aspectele aferente dezvoltării sociale și economice, cât și limitările geografice 
existente. 

Astfel, distanța reprezintă unul dintre cele mai importante elemente în stabilirea morfologiei finale a UAT propuse. Orice 
propunere de amalgamare teritorială trebuie să ia în considerare distanța între localități și centrele lor administrative, întrucât, 
aceasta reprezintă un rol determinant în prestarea eficientă a serviciilor publice la nivel local, indicând limitele și distribuția 
diverselor servicii și responsabilități între nivelurile administrației publice. Este important de menționat că, în abordarea 
propusă distanța se referă la distanța pe drum între două puncte, și nu la distanța geografică. Acest lucru introduce indirect 
o limitare dată de structura și densitatea rețelei de drumuri publice, care astfel joacă un rol foarte important în configurarea 
și organizarea spațială a teritoriului.

Totodată, numărul populației reprezintă un element de bază pentru încurajarea dezvoltării sociale și economice la nivel local, 
reprezentând o condiție implicită pentru concentrarea activităților economice în. Mai mult, UAT cu numărul populatei mai 
mare pot deveni centre magnet cu caracter polarizator atrăgând populație pentru a putea asigura continuitatea proceselor de 
dezvoltare socială și economică în cadrul acestora. 

De rând cu acestea, capacitatea fiscală a unei UAT reprezintă, de asemenea, un element important pentru că evaluează 
puterea economică a populației și a agenților economici din zonă, indicând, totodată, într-un mod indirect și puterea 
de colectare a veniturilor de către autoritățile APL, mai exact, capacitatea acestora de a-și garanta venituri proprii pentru 
finanțarea competențelor ce le revin.

5.1. Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I

În vederea determinării scenariilor spațiale ale noii structuri administrativ-teritoriale în baza elementelor menționate mai 
sus a fost stabilit un set de criterii și indicatori tehnici (figura 26), ținându-se cont de experiența altor state în acest sens, 
precum și de criteriile/indicatorii aplicați în cadrul studiilor precedente cu privire la structura administrativ-teritorială 
optimală a Republicii Moldova104. Mai mult ca atât, criteriile și indicatorii utilizați în procesul de consolidare a UAT de 
nivelul I sunt direct corelate cu principiile generale expuse în partea introductivă a acestui studiu.

104. Studiu analitic privind structura administrativ-teritorială optimală pentru Republica Moldova, Expert-Grup, Chișinău 2010.
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FIGURA 26. Criterii și indicatori pentru determinarea scenariilor spațiale 

• Distanța până la centrul administrativ 

Criteriul geografic

• Numărul de locuitori ai centrului administrativ
• Ponderea minorităților naționale în totalul populației UAT

Criteriul demografic

• Capacitatea fiscală pe locuitor a UAT

Criteriul financiar

Sursa: Elaborat de autor.

Distanța până la centrul administrativ105. Din punct de vedere al configurației spațiale, minimizarea acestei distanțe 
reprezintă unul dintre obiectivele majore ale optimizării spațiale și a avut parte de cel mai mare grad de rigiditate în procesul 
de modelare. Astfel, distanța dintre centrul administrativ și restul localităților din componența noii UAT a fost determinată 
în baza rețelei de drumuri naționale și locale existente (și nu distanța geografică în linie dreaptă), fiind asigurată și o bună 
conectivitate prin drumuri a localităților cu centrul administrativ, ținându-se cont de durata rezonabilă a timpului maxim 
necesar pentru deplasarea cetățenilor la punctul de furnizare a serviciilor publice la nivel local (centru administrativ). Trebuie 
menționat că, acest indicator are o relevanță deosebită pentru realizarea practică a principiilor echității și accesibilității, 
precum și a principiului zonei funcționale și continuității teritoriale, distanța maximă dintre centrul administrativ și cea 
mai îndepărtată localitate din cadrul noii UAT formate fiind stabilită astfel încât să fie asigurată o bună accesibilitate a 
cetățenilor la serviciile publice furnizate la nivel local. 

Suplimentar la aceasta, s-a urmărit ca centrul administrativ să aibă o poziție cât mai centrală în raport cu celelalte localități 
din cadrul noii UAT formate. Totodată, unitățile administrativ-teritoriale actuale au constituit unități de bază pentru 
amalgamare, astfel, hotarele actualelor unități administrativ-teritoriale nu au fi divizate fiind incluse în noile UAT ca un tot 
întreg (valabil în special în cazul comunelor care sunt formate din mai multe localități). Divizarea comunelor actuale a fost 
considerată inoportună din câteva motive:

 între locuitorii satelor din componența comunelor s-au format deja legături și deprinderi de interacțiune atât cu 
centrele administrativ, cât și la nivel personal;

 infrastructura de legătură rutieră și servicii comunale a fost dezvoltată ținând cont de frontierele administrativ-
teritoriale actuale ale comunelor (rețea comuna de alimentare cu apă și canalizare, serviciu comun de salubrizare, 
etc.);

 lipsa datelor dezagregate (statistice, economice, financiare, etc.) la nivel localităților din componența comunelor.

Numărul de locuitori ai centrului administrativ106. Utilizarea acestui indicator are un rol dublu. Pe de o parte, numărul 
populației permite o interpretare destul de exactă a nivelului de dezvoltare social-economică a unei localități, având un 
impact mai mult sau mai puțin polarizator în raport cu celelalte UAT componente. Pe de altă parte, condiționarea impusă 
de acest indicator are și rolul de a evita situațiile în care UAT cu un număr mic de locuitori devin centre administrative 
datorită numai dinamicii teritoriale, adică a accesibilității mai bune. Astfel centrele administrative ale noilor UAT formate 

105. Distanța reprezintă un indicator care este utilizat invariabil în majoritatea reformelor teritorial-administrative implementate recent în statele 
europene, astfel în cazul Lituaniei distanța maximă stabilită dintre centru administrativ și restul localităților a constituit 30 km, în cazul 
Armeniei – 20 km.

106. Pentru simulările realizate au fost au fost utilizate datele oficiale privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017 
furnizate de către Biroul Național de Statistică, decizia utilizării bazându-se pe câteva considerente. În primul rând, pentru a realiza o simulare 
cât mai aproape de realitatea prezentă din teren era necesară utilizarea unor date cât mai recente și actualizate, adică din 2017 (datele 
recensământului din anul 2014 nu au fost actualizate în baza mișcării naturale și migraționale a populației din ultimii ani). În al doilea rând, în 
cadrul analizelor realizate au fost necesare serii de timp continue. Utilizarea exclusivă a datelor de la recensămintele din anii 2004 și 2014 nu 
ar fi permis analiza perioadei dintre acestea, lăsând astfel un gol în analiza trendurilor. Mai mult, actualmente, autoritățile publice utilizează 
datele oficiale privind populație prezentă, actualizate anual în baza recensământului din 2004 în procesul de elaborare a politicilor publice, 
precum și a componentelor bugetului public național.
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au fost selectate, astfel încât, să aibă cel puțin 1500 locuitori, ținând cont de prevederea legală actuală cu privire la numărul 
minim al populației pentru formarea unei unități administrativ-teritoriale107, sau în cazurile în care această condiție e 
prea restrictivă, centrul administrativ trebuie să aibă, de regulă, populația cea mai mare populație din cadrul localităților 
amalgamate în cadrul noii UAT. 

E de menționat că, populația minimă a UAT reprezintă un indicator aplicat în procesul de consolidare administrativ-
teritorială în țări precum Lituania (minim 2000 locuitori), Armenia (minim 3000 locuitori). Unele țări au aplicat drept 
criteriu demografic – indicatorul cu privire la numărul minim de locutori ai UAT nou formate, de ex. în cazul Albaniei acesta 
a constituit 30000 locuitori, Estonia – 3500-4500 locuitori, Danemarca – 4000-6000 locuitori, etc. În cazul Republicii 
Moldova, urmare a tendinței de scădere continuă a numărului populației (rezultatele referendumului din 2014 arată că 
populația a atins 2,9 milioane locuitori, comparativ cu 3,5 milioane în 2004), astfel de praguri nu sunt oportune de a fi 
aplicate, întrucât pot fi obținute variații mari și inegalități în ceea ce privește suprafețele totale ale noilor UAT, precum și a 
distanțelor până la centrele administrative, afectând direct realizarea principiilor echității și accesibilității enunțat mai sus. 

Ponderea minorităților naționale108 în totalul populației UAT. În conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 382 din 
19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor, 
statul se obligă să contribuie la crearea condițiilor necesare păstrării, dezvoltării și exprimării identității etnice, culturale, 
lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale. În acest sens, reforma administrativ-teritorială nu 
trebuie să afecteze considerabil componența etno-demografice actuală a unităților administrative-teritoriale, astfel încât, 
UAT cu o pondere semnificativă a minorităților etnice (spre exemplu 40%) ar trebui să fie amalgamate doar cu UAT 
cu structură etnică similară. Totodată, o aplicare restrictivă a criteriului respectiv limitează numărul scenariilor spațiale 
potențiale datorită amplasării geografice neuniforme a localităților respective, menținând-se în continuare un grad înalt 
de fragmentare teritorială. Prin urmare, acest criteriu a fost utilizat într-o formă alternativă în procesul de modelare, fiind 
aplicat apriori în partea sudică a țării pentru a menține hotarele administrative ale UTA Găgăuzia. Totodată, în zonele în 
care ponderea minorităților naționale este semnificativă (de exemplu raioanele din nordul țării, raionul Taraclia) au fost 
efectuate unele ajustări manuale astfel ca să nu fie afectată considerabil componența etno-demografică actuală a unităților 
administrativ-teritoriale. În acest context, în unele unități administrativ-teritoriale noi ar putea, eventual, să fie necesare 
măsuri de consolidare inter-etnică. 

Capacitatea fiscală pe locuitor a UAT109 - a fost aplicată pentru selectarea centrelor administrative ale noilor UAT, 
fiind corelat cu principiul calității și eficienței, precum și cu principiul zonei funcționale. Aceasta a fost determinată ca 
suma veniturilor colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice și veniturile proprii colectate pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale respective raportată la numărul de locuitori ai acesteia. Astfel, alături de numărul de locuitori ai 
centrului administrativ, capacitatea fiscală pe locuitor reprezintă un indicator care aproximează bine nivelul de dezvoltare 
economico-financiară a unității administrativ-teritoriale. Ținând cont de faptul că actualmente impozitul pe venitul 
persoanelor fizice este reținut la sursa de plată și nu la locul de domiciliu/reședință a contribuabililor, o capacitate fiscală mai 
mare pe locuitor indică existența mai multor agenți economici și locuri de muncă în UAT respectivă, și implicit existența 
unei infrastructuri economice și sociale mai dezvoltate în teritoriul respectiv.

Astfel, scenariile spațiale ale noii structuri administrativ-teritoriale au fost dezvoltate prin intermediul sistemului 
informațional geografic (GIS) bazat pe un model matematic (a se vedea Anexa nr. 7) în baza criteriilor și indicatorilor 
menționați mai sus și care a permis efectuarea unor iterații multiple până la identificarea unor soluții optime. 

Procesul de simulare al scenariilor spațiale a cuprins următoarele etape:

I.  Determinarea numărului minim de noi UAT pentru care sunt satisfăcute restricțiile impuse de model;

II. Determinarea scenariilor spațiale cât mai balansate din punct de vedere al compactității și accesibilității la serviciile 
publice locale pentru numărul de primării identificat la etapa I;

III. Verificarea calității scenariilor spațiale generate de model, astfel încât, noile UAT să respecte condițiile minime de 
viabilitate, să fie conexe și cât mai compacte. În cazul în care scenariile generate nu au respectat anumite condiții, 
au fost depistate abateri (localități care nu se amalgamează, porțiuni de teren care nu sunt conexe, etc.), inclusiv și 
cauza acestor abateri. Ulterior, a fost efectuată ajustarea parametrilor și a datelor de intrare pentru generarea unor 
scenarii spațiale mai optime;

107. Art. 17 din Legea nr. 764-XV din 27.01.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
108. Conform Legii Nr. 382 din 19.07.2001 cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și la statutul juridic al 

organizațiilor lor, persoane aparținând minorităților naționale se înțeleg persoanele care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, sunt 
cetățeni ai ei, au particularități etnice, culturale, lingvistice și religioase prin care se deosebesc de majoritatea populației - moldoveni - și se 
consideră de altă origine etnică.

109. Criterii similare au fost aplicate în procesul de consolidare administrativ-teritorială din Estonia (bază economică și fiscală suficientă) și 
Lituania (bază fiscală și infrastructură suficientă).
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IV. Ajustarea manuală a amalgamărilor și a centrelor administrative (în funcție de populație și/sau capacitate fiscală pe 
locuitor) selectate de model, în scopul minimizării abaterilor generate de acesta, astfel ca centrele administrative să 
respecte criteriile și indicatorii prestabiliți. 

Etapele I-III au fost repetate până când au fost obținute scenariile spațiale care satisfac maxim restricțiile impuse. Ulterior 
scenariile respective au fost ajustate manual în cadrul etapei IV, conform protocolului expus în Anexa nr. 8.

Astfel, scenariile spațiale ale noii structuri administrativ-teritorială au fost generate la nivel național, fiind excluse UAT de 
nivelul I din cadrul mun. Chișinău și UTA Găgăuzia, pentru care simulările au fost realizate separat.

Trebuie menționat că, în procesul de generare a scenariilor spațiale de structură administrativ-teritorială, în calitate de 
centre administrative au fost identificate și selectate localitățile care nu doar satisfac restricțiile impuse, dar care sunt cât 
mai optime din punct de vedere multicriterial comparativ cu celelalte localități din cadrul UAT noi formate. Cu toate 
acestea, în unele cazuri, au fost selectate centre administrative care nu sunt cele mai mari din punct de vedere al populației 
și/sau capacității fiscale pe locuitor la nivelul noilor UAT formate. Acest fapt se datorează, în mare parte, dezechilibrelor 
teritoriale existente (localitățile cu cea mai mare populație la nivelul noilor UAT nu au întotdeauna cea mai mare capacitate 
fiscală și vice-versa), precum și a prioritizării accesibilității (distanța dintre centrul administrativ și localitățile care formează 
noua UAT a reprezentat un rol determinant în generarea unei noi structuri administrativ-teritoriale) ca element de bază în 
prestarea serviciilor publice. Astfel, în urma analizei acestor discrepanțe a fost stabilit faptul că nu există o soluție optimă, 
fiind necesară asigurarea unui echilibru între cei trei indicatori prestabiliți: distanță, populație, capacitate fiscală pe locuitor. 
Drept urmare, toate scenariile spațiale generate de modelul matematic au fost analizate și ajustate manual ca urmare a unei 
aprecieri cantitative și calitative a fiecărui context în parte (etapa IV), în vederea asigurării unei optimizări cât mai mari a 
centrelor administrative și ale noilor UAT amalgamate.

5.2. Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II

În cazul unităților administrativ-teritoriale de nivelul II nu au fost aplicate anumite criterii cantitative, cu toate acestea 
modelul de reorganizare propus în cazul acestora se bazează pe câteva aspecte, și anume:

 viziunea pentru viitoarele APL de nivelul II sub aspectul rolului și funcțiilor acestora; 

 corelarea modelului de optimizare a UAT de nivelul II cu scenariile propuse pentru reorganizarea UAT de nivelul I;

 corelarea modelului propus cu standardele UE NUTS110  și regiunile statistice stabilite de Republica Moldova în 
conformitate cu acestea;

 prevederile constituționale111 care prevăd existența a două nivele ale administrației publice locale (astfel, opțiunea 
cu un singur nivel al administrației publice locale este mai puțin fezabilă, întrucât ar presupune modificarea legii 
supreme).

Opțiunile aferente scenariilor spațiale pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II sunt influențate de viziunea cu 
privire la noul sistem al administrației publice locale, și implicit, de rolul și funcțiile autorităților APL de ambele nivele. 
Astfel, în cazul în care autoritățile APL de nivelul II urmează să devină structuri responsabile, în principal, de dezvoltarea 
economică, dezvoltarea regională, infrastructura regională majoră, atunci cea mai viabilă opțiune în acest sens, este ca 
actualele regiuni de dezvoltare: Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia, mun. Chișinău și Transnistria112, prevăzute de Legea 
nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, să devină regiuni administrative. În cazul în 
care se urmărește ca autoritățile APL de nivelul II să fie în continuare o compensare a lipsei de capacități suficiente în cadrul 
UAT de nivelul I, atunci un scenariu de alternativă, ar putea eventual să presupună crearea unor raioane mai mari, prin 
comasarea a 2-4 raioane actuale, conform modelului aplicat în cadrul reformei administrativ-teritoriale din 1998, când țara 
a fost împărțită în nouă județe, un municipiu și două unități teritoriale cu statut juridic special. 

110. Nomenclature of Territorial Units for Statistics - Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică.
111. Articolul 110-113 din Constituția Republicii Moldova.
112. Localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) nu au făcut parte din cadrul acestei analize din lipsă de date. Toate referințele și datele 

prezentate în acest studiu cu referire organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie interpretate în concordanță cu 
legislația națională cu privire la statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului.
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Opțiunea pentru reorganizarea UAT de nivelul II este în strânsă legătură cu scenariul ales pentru unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul I. Ținând cont că amalgamarea UAT de nivelul I va duce în timp la o consolidare a capacităților 
acestora, va fi posibilă preluarea graduală a unor competențe din domeniul educației, asistenței sociale, cultură, realizate de 
actualele UAT de nivelul II. Acest fapt, presupune, pe de o parte, o reducere a distanțelor dintre autoritățile care furnizează 
servicii și cetățeni/beneficiari, iar pe de altă parte, o diminuare a rolului APL de nivelul II în compensarea lipsei de capacități 
în cadrul actualelor UAT de nivelul I.

Suplimentar la aceasta, e de menționat că, în anul 2014, la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 
cu suportul ONU, a fost realizat raportul de fezabilitate vizând alinierea Republicii Moldova la clasificarea statistică 
teritorială la nivelul UE – NUTS. În cadrul raportului au fost analizate mai multe opțiuni pentru regiunile statistice,113 
însă prin Hotărârea de Guvern nr. 570 din 19.07.2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de 
statistică al Republicii Moldova s-a optat pentru ca nivelul NUTS 3 să corespundă actualelor regiuni de dezvoltare. Mai 
mult ca atât, Regulamentul (CE) Nr. 1059 / 2003114 prevede printre cerințele de bază pentru NUTS, ca acestea să fie 
create dintr-o singură unitate administrativ-teritorială sau prin agregarea mai multor unități administrativ-teritoriale mai 
mici, prin urmare cea mai oportună soluție este ca actualele regiuni de dezvoltare să devină regiuni administrative. Această 
soluție pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II a fost susținută și de studiile anterioare privind structura 
administrativ-teritorială optimă pentru Republica Moldova.115  

Totodată, trebuie menționat că în cadrul studiului nu a fost propusă opțiunea de reorganizare administrativ-teritorială cu 
un singur nivel de administrație, inclusiv luând în considerare necesitatea modificării în acest caz a Constituției Republicii 
Moldova116, care în circumstanțele actuale și anticipate pe termen mediu va fi complicat de realizat.

În contextul celor expuse mai sus, e de menționat că, deși scenariile spațiale referitoare la structura administrativ-
teritorială propuse în cadrul acestui studiu sunt justificate și valide din punct de vedere tehnic, cu toate acestea, 
în vederea obținerii unui compromis și consens mai larg, acestea urmează să fie supuse unui proces de validare 
participativ, care va fi descris în cadrul foii de parcurs pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale, 
expuse în capitolul 8.

113. Pentru nivelul NUTS 3, raportul analizează mai multe opțiuni: 5 regiuni – Nord, Centru, Sud, Găgăuzia, Transnistria; 6 regiuni – Nord, 
Centru, Sud, Chișinău, Găgăuzia, Transnistria; 4 regiuni – Nord, Centru, Sud, Transnistria; 5 regiuni – Nord, Centru, Sud, Găgăuzia, 
Chișinău; 3 regiuni – Nord, Centru, Sud; 4 regiuni – Nord, Centru, Sud, Chișinău.
11 regiuni - 9 ex-județe113, Găgăuzia și Transnistria.

114. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr L 154, 21.6.2003, p. 1 – 41, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF

115. Expert-grup, pag. 98; UNDP, pag. 55.
116. Articolul 110 din Constituția Republicii Moldova, care menționează raioanele ca un nivel de organizare administrative-teritorială: „Teritoriul 

Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, orașe, raioane și unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0041:EN:PDF
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Scenariile de reformă administrativ-teritorială reprezintă o viziune complexă asupra modului organizare administrativ-
teritorială, incluzând un set integrat de componente, și anume: reorganizarea spațială a teritoriului (de ex. reducerea 
fragmentării, balansarea populației la nivel teritorial, asigurarea distanțelor de serviciu optime), atribuirea competențelor 
pentru fiecare nivel al administrației publice locale, structura instituțională a noilor APL, precum și sistemul de finanțare al 
APL, luând în considerare noua organizare teritorială.

FIGURA 27. Componentele scenariilor de reformă administrativ-teritorială
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Sursa: Elaborat de autor.

Prin urmare, în procesul de conceptualizare și elaborare propriu-zisă a scenariilor de reformă administrativ-teritorială s-a 
ținut cont că organizarea spațială a teritoriului influențează limitele și distribuția diverselor servicii și responsabilități între 
nivelurile administrației publice (adică prestarea de servicii publice presupune o dependență de distanță), în baza cărora 
trebuie stabilit un cadru instituțional viabil, concomitent cu un cadru financiar sustenabil pentru implementare, fapt ce 
denotă o interdependență semnificativă dintre aceste aspecte. 

În baza acestei abordări, inclusiv, în urma efectuării simulărilor de generare a scenariilor spațiale ale noii structuri 
administrativ-teritoriale pentru nivelul I, și implicit, reorganizarea UAT de nivelul II, au fost elaborate trei scenarii de 
reformă administrativ-teritorială, prezentate în figura de mai jos117.

Astfel, scenariile spațiale pentru UAT de nivelul I au fost generate prin aplicarea parametrilor de bază aferenți criteriilor și 
indicatorilor prezentați mai sus (a se vedea Anexa nr. 9) E de menționat că, structurile administrativ-teritoriale generate în 
baza parametrilor respectivi pentru fiecare scenariu au fost ulterior ajustate în vederea asigurării unei optimizări cât mai mari 
a centrelor administrative și ale noilor UAT amalgamate. 

117. Localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) nu au făcut parte din cadrul acestei analize din lipsă de date. Toate referințele și datele 
prezentate în acest studiu cu referire organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie interpretate în concordanță cu 
legislația națională cu privire la statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului.

SCENARII DE REFORMĂ 
ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 06
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FIGURA 28. Scenariile de reformă administrativ-teritorială
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Sursa: Elaborat de autor.

Principalele caracteristici cantitative per fiecare scenariu, precum și distribuția UAT de nivelul I în funcție de distanța 
efectivă până la centrul administrativ, numărul populației și suprafață sunt prezentate în tabelul și figurile de mai jos.118 

118. Cu excepția mun. Bălți
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TABELUL 9. Caracteristicile cantitative ale scenariilor spațiale
de reformă administrativ-teritorială

INDICATORI SCENARII
SCENARII

MODERAT INTERMEDIAR COMPACT

Numărul total de UAT I 896 231 154 93

Rata de diminuare a UAT I - 74% 83% 90%

Numărul mediu de UAT I amalgamate - 4 6 10

Numărul minim de UAT I amalgamate - 1 1 2

Numărul maxim de UAT I amalgamate - 10 15 23

Distanța medie efectivă față de centrul administrativ (km) - 8.0 10.0 12.5

Distanța minimă efectivă față de centrul administrativ (km) - 1.1 0.6 1.6

Distanța maximă efectivă față de centrul administrativ (km) - 29.9 29.9 29.9

Dimensiunea medie a populației UAT I (locuitori) 3 030 11 576 17 364 28 194

Dimensiunea minimă a populației UAT I (locuitori) 294 1 724 2 491 5 539

Dimensiunea maximă a populației UAT I (locuitori) 37 130 51 020 51 320 65 089

Suprafața medie a UAT I (km2) 34 131 470 784

Suprafața minimă a UAT I (km2) 2 29 25 69

Suprafața maximă a UAT I (km2) 164 131 470 784

Numărul și ponderea (%) UAT I în funcție de numărul populației:

<1500 locuitori 274(30.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

1501-5000 locuitori 526(58.6%) 44 (19.1%) 12 (7.8%) 0 (0.0%)

5001-10000 locuitori 62 (6.9%) 94 (40.7%) 39 (25.3%) 10 (10.7%)

10000-20000 locuitori 27 (3.0%) 67 (29.0%) 63 (40.9%) 30 (31.8%)

>20000 locuitori 8 (0.9%) 26 (11.2%) 40 (26.0%) 53 (57.4%)

Numărul și ponderea (%) UAT I în funcție de suprafață:

<50 km2 762(85.0%) 8 (3.5%) 1 (0.7%) 0 (0.0%)

51 km2 - 100 km2 124(13.8%) 61 (26.4%) 22 (14.3%) 5 (5.4%)

101 km2 -150 km2 9 (1.0%) 90 (39.0%) 26 (16.9%) 9 (9.7%)

151 km2 -200 km2 2 (0.2%) 46 (19.9%) 39 (25.2%) 7 (7.5%)

>200 km2 0 (0.0%) 26(11.2%) 66 (42.9%) 72 (77.4%)
Sursa: Elaborat de autor.
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FIGURA 29. Distribuția UAT de nivelul I în funcție de distanța până la centrul administrativ
în cadrul scenariilor de reformă administrativ-teritorială
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Sursa: Elaborat de autor.

FIGURA 30. Distribuția UAT de nivelul I în funcție de numărul populației
în cadrul scenariilor de reformă administrativ-teritorială
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Sursa: Elaborat de autor.

FIGURA 31. Distribuția UAT de nivelul I în funcție de suprafață în cadrul scenariilor
de reformă administrativ-teritorială
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Deși, cele trei scenarii propuse urmăresc aceleași principii și criterii generale, concentrându-se pe optimizarea din punct 
de vedere teritorial a UAT de nivel I și II, precum și pe o distribuire echilibrată a populației, trebuie însă menționate 
principalele diferențe conceptuale.

Din punct de vedere spațial, criteriul de diferențiere de bază este dat de distanța pe drum propusă între centrele administrative 
și localitățile din cadrul UAT amalgamate, fiind aplicată o distanță de modelare de 12 km în cazul scenariului moderat, 18 
km – în scenariul intermediar, și respectiv, 25 km – în scenariul compact. Selectarea acestor valori nu a fost aleatorie, acestea 
reflectând două condiții. Pe de o parte, distanțele transformate în timp de călătorie trebuie să reflecte o opțiune viabilă 
pentru cetățean, inclusiv prin intermediul transportului public. Astfel, cele trei variante propun ca timpi de călătorie 20 
minute, 25-30 minute, respectiv 35-40 minute. Pe de altă parte, cele trei propuneri finale reprezintă rezultatul unui proces 
iterativ prin care au fost testate distanțe între 10 și 30 km, utilizând diferite combinații ale valorilor atribuite criteriilor 
utilizate. Astfel, s-a observat că aplicarea unei distanțe mai mici de 12 km genera soluții ineficiente, menținându-se în 
continuare o fragmentare semnificativă a teritoriului sau apărea imposibilitatea generării unui scenariu viabil în termeni de 
selecție a unor centre administrative viabile din punct de vedere al populației și al capacității fiscale. De asemenea, aplicarea 
unei distanțe de modelare mai mari de 25 km ducea la o amalgamare mult mai radicală și o scădere semnificativă a eficienței 
prestării serviciilor datorită distanței prea mare între UAT amalgamate și centrele administrative propuse. Opțiunea de 18 
km a fost necesară datorită distanței foarte mari în termeni de criterii între cele două extreme alese inițial, reprezentând un 
scenariu mai echilibrat în acest sens. 

Din punct de vedere funcțional, cele trei scenarii au la bază o structură bazată pe două niveluri de administrație publică 
locală, diferențele apărând datorită alocării diferite de competențe între acestea, condiționate, în principal, de variația de 
dimensiune a UAT de nivel I în cadrul scenariilor. Astfel, în cadrul scenariilor propuse, noile UAT de nivel I urmează să 
păstreze responsabilitatea de a asigura dezvoltarea socială și economică în teritoriul administrat, pornind de la premisa că 
reforma administrativ-teritorială va contribui la consolidarea capacităților acestor APL, și implicit, la o mai bună exercitare 
a atribuțiilor, pe care acestea deja le au, dar nu sunt efectiv realizate. Mai mult, toate cele trei scenarii prevăd un nivel 
administrativ regional, cu un rol direct în dezvoltarea economică regională, care poate prelua funcții ce țin de dezvoltarea 
infrastructurii cu scop regional, de cooperare teritorială (inclusiv transfrontalieră) și managementul proiectelor regionale. În 
acest sens, cele trei scenarii încearcă de asemenea să realizeze un echilibru între intensitatea activităților cu caracter economic 
la nivel local și funcțiile exercitate de actualele APL, obiectivul urmărit fiind o cât mai bună uniformizare a celor două 
niveluri de administrație la nivel teritorial. O soluție complementară pentru atingerea acestui obiectiv, este de asemenea 
propunerea unor subdiviziuni teritoriale, la nivel regional, rolul cărora constă în reducerea distanței dintre autoritățile 
regionale și cetățeni/beneficiari/instituții subordonate în cazul serviciilor publice care necesită acest lucru. De asemenea, 
această soluție are în vedere ca fiecare UAT de nivelul I amalgamat să își poată regăsi un centru regional sau sub-regional 
într-o distanță optimă ce poate fi parcursă în maxim 60 minute. 

În continuare se prezintă caracteristicile spațiale și implicațiile acestora pentru fiecare scenariu, precum și descrierea acestora 
din perspectiva celor trei aspecte principale: i. design funcțional ii. structură funcțională și iii. sistem de finanțare al APL.

6.1. Scenariul moderat. Caracteristici generale

Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului moderat cuprinde 231 UAT de nivelul I și 5 UAT de nivelul II, 
fiind prezentată în Harta 8. Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II în cadrul scenariului moderat se 
prezintă în Anexa nr. 10.

Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I

În cazul scenariului moderat, reorganizarea UAT de nivelul I a avut ca punct de plecare aplicarea unei distanțe de modelare 
de 12 km dintre centrul administrativ și localitățile din cadrul UAT amalgamate, rezultând o rată de diminuare a numărului 
de UAT de nivelul I de 74%, reprezentând un total de 231 de UAT de nivelul I. Distribuția unităților administrativ-
teritoriale de nivelul I după numărul populației și numărul de localități amalgamate în cadrul scenariului moderat se 
prezintă în Harta 9.

În cazul acestui scenariu s-a urmărit maximizarea principiilor de democrație locală, concomitent cu eficientizarea din punct 
de vedere al organizării administrative a teritoriului. Acest scenariu asigură cei mai mici timpi de deplasare dintre centrul 
administrativ și localitățile din cadrul UAT noi formate. 

Scenariul moderat asigură o eficientizare a distribuției UAT I în funcție de numărul populației acestora, reducând la 0 
numărul de UAT aflate sub limita legală de constituire, (1500 locuitori), mai mult, nici un centru administrativ propus 
nu are sub 1000 locuitori. Astfel, comparativ cu situația actuală în care aproape 90% dintre UAT de nivelul I au sub 5000 
locuitori, în cazul scenariului moderat 41% din UAT nou formate au o populației cuprinsă între 5000 și 10000 locuitori, 
iar 40% au peste 10000 locuitori, fapt ce denotă o consolidare și eficientizare semnificativă a UAT I în termeni de populație. 



87Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Din punct de vedere al distanțelor, 90% dintre UAT amalgamate în scenariul moderat se află la mai puțin de 12 km de 
centrele administrative aferente, iar 8% dintre acestea la o distanță cuprinsă între 12 km și 15 km. Deși, distanța de 12 km 
este mai restrictivă în procesul de amalgamare luând în considerare criteriile propuse, în rezultatul procesului de optimizare, 
încălcările de distanță au fost reduse până la 3,5%, ceea ce este considerat acceptabil, în contextul în care acestea sunt în 
majoritate în partea de sud a țării, unde așezarea geografică a UTA Găgăuzia limitează procesul de amalgamare și păstrează 
un grad mai ridicat al fragmentării administrativ-teritoriale. 

O limitare a procesului de optimizare spațială în cazul acestui scenariu este dată de distanța de modelare de 12 km, care 
limitează numărul de UAT de nivelul I noi formate, luând în considerare criteriul demografic și cel financiar. Totodată, din 
punct de vedere al dezvoltării sociale și economice, distanța respectivă poate asigura o identificare optimă a problemelor la 
nivel local și o planificare eficientă a consumului de resurse (asigură un nivel ridicat de subsidiaritate), însă în același timp, 
datorită limitărilor date de criteriul populației și capacității fiscale, nu poate garanta întotdeauna o capacitatea financiară și 
administrativă necesară, inclusiv în procesul de implementare a strategiilor și planurilor locale. 

Proximitatea localităților față de centrul administrativ, luând în calcul infrastructura rutieră existentă și limitările date 
de aceasta, reprezintă alături de o reducere semnificativă a numărului de UAT de nivel I, principalele avantaje ale acestui 
scenariu care pot duce la o eficientizare a organizării instituționale. În același timp, se impune un set de compromisuri 
referitoare la capacitatea financiară și administrativă a UAT de nivelul, concluzia de bază fiind că acest scenariul moderat 
prioritizează aspectele privind accesibilitatea (reducerea distanțelor dintre cetățeni și centru administrativ) și democrația 
locală, însă menține limitată capacitatea UAT noi de a asigura o gestionare eficientă a proceselor de dezvoltare socială și 
economică la nivel local.
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HARTA 8. Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului moderat

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 9. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după numărul 
populației și numărul de UAT amalgamate în cadrul scenariului moderat

Sursa: Elaborat de autor.
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Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II

În cazul APL de nivelul II se propune o singură opțiune de optimizare (identică pentru fiecare din cele trei scenarii propuse), 
care presupune reorganizarea actualelor UAT de nivelul II în regiuni administrative119, și anume: Regiunea administrativă 
Nord, Regiunea administrativă Centru, Regiunea administrativă Sud, Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, Municipiul 
Chișinău și Transnistria120 (a se vedea Harta 8). Datele generale aferente acestora în cadrul scenariului moderat se prezintă 
în tabelul 10.

TABELUL 10. Date generale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul II
în cadrul scenariului moderat

UAT de nivelul II Număr de locuitori Suprafață (km2) Număr de UAT 
de nivelul I

Regiunea administrativă Nord 939 464 10 262 70

Regiunea administrativă Centru 982 484 10 307 86

Regiunea administrativă Sud 505 012 7 353 59

UTA Găgăuzia 151 010 1 847 12

Municipiul Chișinău 779 173 570 4

Sursa: Elaborat de autor.

Așa cum a fost menționat și mai sus, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II propuse sunt formate în baza actualelor 
regiuni de dezvoltare, așa cum sunt definite în Legea nr. 468 din 26.12.2006 cu privire la dezvoltarea regională121. În 
același timp, în procesul de modelare a scenariilor teritoriale pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I au fost 
admise câteva cazuri de fuzionare a localităților într-o unitate administrativ-teritorială nouă aparținând diferitor regiuni 
de dezvoltare. Acest fapt a fost necesar pentru o implementare cât mai echilibrată a criteriilor și indicatorilor enunțați, în 
special a celor legați de accesibilitate (distanță maximă până la centrul administrativ) și coerență spațială. Prin urmare, unele 
unități administrativ-teritoriale de nivelul I actuale vor fi transferate dintr-o regiune de dezvoltare actuală în altă regiune 
(administrativă), principiul fiind că unitatea administrativ-teritorială amalgamată este transferată în regiunea în care este 
amplasat centrul administrativ al noii unități administrativ-teritoriale formate. 

Totodată, trebuie menționat că statutul de unitate administrativ-teritorială de nivelul II în cazul municipiului Bălți, ar 
putea impune provocări suplimentare în formarea Regiunii Administrative Nord, întrucât asta ar însemna suprapunerea a 
două unități administrativ-teritoriale de nivelul II – municipiul Bălți și Regiunea Administrativă Nord. În acest context, se 
propun două opțiuni pentru depășirea acestei situații: 

(1) acordarea statutului de unitate administrativ-teritorială de nivelul I municipiului Bălți (la fel ca și alte orașe care au 
obținut recent statut de municipiu) dar cu competențe extinse/deosebite de restul APL de nivelul I, care vor cuprinde 
unele competențe exercitate de nivelul II al administrației publice locale (inclusiv învățământul preșcolar, primar 
și secundar, servicii de asistență socială, etc.). Vom fi astfel în prezența unei distribuiri asimetrice a competențelor 
între nivelul I și II comparativ cu restul țării, în care noua Regiune Administrativă Nord va avea competențele 
respective în raport cu restul teritoriului regiunii nord, iar în municipiul Bălți aceste competențe vor fi exercitate în 
continuare de administrația municipală;

119. Termenul de „Regiune Administrativă” este propus în mod convențional în cadrul acestui studiu pentru a le distinge de actualele regiuni 
de dezvoltare, urmează însă să fie luată o decizie în privința termenului folosit pentru desemnarea unităților administrativ-teritoriale 
de nivelul II. Este important de menționat că în privința utilizării altui termen decât cel de cel de raion (care este utilizat în Constituția 
Republicii Moldova), Curtea Constituțională a constatat că folosirea noțiunii de județ (prin urmare și orice alt termen), în contextul normelor 
constituționale citate, nu aduce atingere principiilor autonomiei locale, descentralizării, statuate de art.109 din Constituție, și principiilor 
constituționale de organizare a teritoriului (Hotărârea Curții Constituționale cu privire la controlul constituționalității unor prevederi din 
Legea nr.191-XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova" Nr.50 din 05.10.99//Monitorul 
Oficial nr.112-114/59 din 14.10.1999).

120. Localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) nu au făcut parte din cadrul acestei analize din lipsă de date. Toate referințele și datele 
prezentate în acest studiu cu referire organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie interpretate în concordanță cu 
legislația națională cu privire la statutul juridic special al localităților din stânga Nistrului.

121. Conform legii, teritoriul țării este împărțit în șase regiuni de dezvoltare după cum urmează: (1) Regiunea de dezvoltare Nord, având în 
componență municipiul Bălți, raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineţ, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca; 
(2) Regiunea de dezvoltare Centru, având în componență raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, 
Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni; (3) Regiunea de dezvoltare Sud, având în componență raioanele Basarabeasca, 
Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Stefan Vodă, Taraclia; (4) Municipiul Chișinău; (5) Unitatea teritorial autonomă Găgăuzia și (6) 
Transnistria.
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(2) păstrarea statutului municipiului Bălți de unitate administrativ-teritorială de nivelul II în componența Regiunii 
Administrative Nord. Totuși, această opțiune nu este cea recomandată pentru că va duce la confuzii și neclarități în 
partea ce ține de delimitarea competențelor între autoritățile respective, în special în domeniile aferente educației și 
serviciilor sociale, precum și a dezvoltării economice și regionale. 

În cadrul celor trei scenarii municipiul Chișinău este amalgamat cu trei unități administrativ-teritoriale de nivelul I: orașul 
Durlești, orașul Codru și comuna Bubuieci, restul UAT de nivelul I fiind amalgamate între ele. Motivul pentru această 
propunere a fost condiționat de faptul că amalgamarea în toate cele trei scenarii s-a realizat în interiorul limitei municipiului 
Chișinău122, limitând astfel numărul de opțiuni coerente și plauzibile de amalgamare. De asemenea, optimizarea a ținut cont 
și de faptul că datoritei formei neregulate a orașului Chișinău nu se puteau obține alternative optime de amalgamare care să 
nu includă traversarea orașului Chișinăului. 

UTA Găgăuzia este o entitate teritorială autonomă cu un statut juridic special care, fiind o formă de auto-determinare a 
găgăuzilor, soluționează de sine stătător, în limitele competenței sale, problemele politice, economice și cele culturale. Legea 
Nr. 344-XIII din 23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei123 prevede la articolul 12, alin. (3) că „soluționarea 
în condițiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei, stabilirii și modificării categoriei localităților, a hotarelor 
raioanelor, orașelor și satelor, denumirilor lor” ține de competența Adunării Populare a Găgăuziei. Prin urmare, modelarea 
și scenariile de amalgamare pentru localitățile din cadrul UTA Găgăuzia urmează să fie discutate și negociate cu autoritățile 
Autonomiei Găgăuze.

Selectarea centrelor administrative a unităților administrativ-teritoriale de nivelul II

Selectarea centrelor administrative pentru viitoarele unități administrativ-teritoriale de nivelul II comportă o importanță 
majoră pentru buna funcționare a viitoarelor administrații regionale, precum și pentru asigurarea accesibilității și eficienței 
serviciilor publice prestate de acestea. Analiza orașelor/municipiilor-reședință a actualelor raioane relevă că centralitatea (ca 
amplasare geografică) a potențialelor centre administrative a viitoarelor unități administrativ-teritoriale de nivelul II, nu 
corespunde tot timpul altor criterii, cum ar fi cele de mărime, număr de locuitori, capital uman, infrastructură, potențial 
economic, etc. Cu alte cuvinte, în cazul unor regiuni, în special Regiunea administrativă Sud, cele mai puternic dezvoltate 
localități urbane sunt amplasate periferic în raport cu centrul geometric al regiunii. Din acest motiv, selectarea centrelor 
viitoarelor regiuni administrative presupune găsirea unui echilibru relativ între diverse criterii, iar pentru aceasta este 
necesară o bună înțelegere a naturii și funcțiilor viitoarelor regiuni administrative. 

Așa cum s-a arătat și mai sus, funcțiile și serviciile publice prestate de unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II nu 
presupun un contact direct foarte intens cu cetățenii. Administrațiile raionale interacționează în special cu instituțiile publice 
aflate în subordine sau finanțate din contul bugetelor acestora, contactul cu cetățenii fiind necesar în situații excepționale, 
ca depunerea unor petiții sau pentru medierea unor conflicte dintre acesta și instituțiile din subordinea raioanelor. În plus, 
după cum este descris și mai jos la descrierea designului funcțional aferent fiecărui scenariu, viziunea privind viitoarele 
unități administrativ-teritoriale de nivelul II este transformarea acestora în entități responsabile de dezvoltarea economică 
a regiunii, de dezvoltare regională, de infrastructura regională, iar serviciile care sunt orientate preponderent către cetățeni, 
de ex. întreținerea instituțiilor de învățământ, de cultură, servicii de asistență socială, etc. urmează pe termen lung, în mod 
gradual, să fie transferate către autoritățile publice locale de nivelul I. Prin urmare, ținând cont de faptul că, în comparație cu 
APL de nivelul I, contactul dintre APL II și cetățeni este mai puțin intens, poate fi afirmat faptul că criteriul de centralitate 
este important, însă nu definitoriu. 

Pe de altă parte, pentru buna funcționare a administrațiilor viitoarelor regiuni administrative este necesară atragerea 
personalului calificat. În esență, orașul/municipiul trebuie să dispună de resursele umane necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor administrative. Din acest punct de vedere, selectarea unui oraș/municipiu cu un număr cât mai mare de locuitori, 
cu infrastructură bine dezvoltată, care are un număr considerabil de instituții sociale, de învățământ, inclusiv superior, cu 
o capacitate fiscală bună, etc. va oferi avantaje evidente comparativ cu orașele mai mici, în sensul că cererea și oferta pieței 
muncii în sistemul administrației publice locale se pot echilibra mult mai ușor, față de orașe / municipii mai mici din 
punct de vedere al numărului de locuitori sau/și aflate pe un trend descendent mai accentuat în ce privește populația, adică 
depopularea prin emigrarea forței de muncă calificate.

Astfel în procesul de selectare a centrelor administrative a noilor UAT de nivelul II au fost luate în considerare două 
abordări. Astfel, o primă abordare pentru selectarea centrelor administrative ale UAT de nivelul II este identificarea celor mai 
dezvoltate localități urbane care ar putea asigura un personal calificat pentru administrația regională (expusă în continuare). 
O abordare de alternativă pentru stabilirea centrelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul II o reprezintă selectarea 

122. Cu excepția s. Condrița, care în momentul de față este o enclavă a Municipiului Chișinău reprezentând o discontinuitate teritorială din atât 
funcțional cât și geografic. Pentru crearea unei continuități teritoriale și pentru a crește eficiența funcțională și instituțională aceasta a fost 
amalgamată în cadrul UAT din regiunea administrativă Centru.

123. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311656

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311656
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centrelor actualelor regiuni de dezvoltare, respectiv municipiul Bălți pentru Regiunea administrativă Nord, orașul Ialoveni 
pentru Regiunea administrativă Centru, orașul Cimișlia pentru Regiunea administrativă Sud, orașul Chișinău pentru 
municipiul Chișinău și municipiul Comrat pentru UTA Găgăuzia. 

Conform articolului 8 din Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, 
statutul de municipiu a fost atribuit următoarelor orașe: Chișinău, Bălți, Bender, Cahul, Ceadâr-Lunga, Comrat, Edineț, 
Hâncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni. De asemenea, Anexa 11 a Legii nr. 764 din 2001 prevede principalii 
indicatori cantitativi și calitativi minimali de definire a localităților urbane și criteriile pentru atribuirea diferitor ranguri 
acestora. Astfel, conform anexei respective, în Republica Moldova există un municipiu de rang 0, două municipii de rang 
I, 10 localități urbane de rang II și 53 de localități urbane de rangul III.124 Așa cum atribuirea rangurilor respective este 
bazată pe un set complex de criterii care descriu gradul de dezvoltare a localităților urbane respective, se propune ca centrele 
administrative pentru viitoarele unități administrativ-teritoriale de nivelul II să fie selectate prioritar din localitățile urbane 
de rangul 0, I și II. Prin urmare, conform acestei abordări, cercul potențialelor centre administrative pentru viitoarele UAT 
de nivelul II se restrânge la localități urbane prezentate în tabelul și harta de mai jos.125

TABELUL 11. Localități urbane de rangul 0, I și II

Localități urbane Rangul Numărul de locuitori, 2017125 Regiunea de dezvoltare

Municipiul Bălți I 127 372 Nord

Municipiul Edineț II 20 030 Nord

Municipiul Soroca II 35 168 Nord

Municipiul Hâncești II 15 103 Centru

Municipiul Orhei II 25 574 Centru

Municipiul Strășeni II 20 260 Centru

Municipiul Ungheni II 32 649 Centru

Municipiul Cahul II 37 130 Sud

Municipiul Chișinău 0 779 873 Mun. Chișinău

Municipiul Comrat II 23 456 UTA Găgăuzia

Municipiul Ceadâr-Lunga II 19 424 UTA Găgăuzia

Sursa: Elaborat de autor în baza Legii nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

În cadrul unui studiu de politici publice126 realizat în 2018 de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
cu suportul GIZ Moldova, au fost identificate șase orașe drept poli de creștere economică în Republica Moldova: Cahul, 
Comrat, Edineț, Orhei, Soroca și Ungheni, fiind excluse, din necesitatea de a impulsiona dezvoltarea echilibrată a altor 
urbe pe teritoriul țării, municipiile Chișinău și Bălți. Conform studiului, polul de creștere este reprezentat de localitatea/
ansamblul de localități urbane cu o populație de minim 10.000 de locuitori, care are capacitatea de a difuza creșterea asupra 
teritoriilor pe care le polarizează. Cele șapte urbe propuse drept poli de creștere au fost identificate în baza unui indicator 
agregat, denumit Indicatorul Agregat al Capacității de Polarizare, care cuprinde o serie de indicatori privind accesibilitatea, 
dezvoltare economică, capacitatea financiară, capacitatea umană și indicatori privind serviciile publice.

124. Pentru mai multe informații - http://lex.justice.md/UserFiles/File/2017/mo9-18md/an.1_1_764.doc
125. În baza datelor Biroului Național de Statistică privind populația prezentă pe municipii, orașe, sate (comune) la 01.01.2017.
126. Propunere de politică publică dezvoltare urbană în Republica Moldova, GIZ, 2018

http://lex.justice.md/UserFiles/File/2017/mo9-18md/an.1_1_764.doc
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HARTA 10. Localitățile urbane de rangul 0, I și II

Sursa: Elaborat de autor în baza prevederilor Anexei 11 a Legii nr. 764 din 27.12.2001
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
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În temeiul celor analizate mai sus, în continuare se propun următoarele opțiuni pentru selectarea potențialelor centre 
administrative a unităților administrativ-teritoriale de nivelul II.

Selectarea centrului administrativ pentru Regiunea administrativă Nord nu impune vreo dilemă, municipiul Bălți fiind al 
doilea cel mai mare oraș din republică și dispunând de o infrastructură net superioară altor orașe din Regiunea Nord precum 
și de o conectivitate bună prin drumuri și transport public cu localitățile din zonă. 

În Regiunea Administrativă Centru, există patru localități urbane de gradul II, respectiv municipiile Ungheni, Orhei, 
Hâncești și Strășeni. În studiul privind dezvoltarea urbană în Republica Moldova, municipiile Ungheni și Orhei au 
fost identificate drept poli de creștere economică. Fiecare din aceste localități urbane ar putea deveni potențiale centre 
administrative, municipiile Ungheni și Orhei având potențial de a deveni poli de creștere, în timp ce municipiile Hâncești 
și Strășeni prezintă avantaj în raport cu poziția geografică mai centrală, respectiv o mai bună conectivitate.

În Regiunea administrativă Sud există doar o singură localitate urbană de gradul II – municipiul Cahul, care a fost 
identificat și de studiul menționat mai sus ca fiind singurul pol de creștere în regiunea respectivă, deși are dezavantajul că 
nu este amplasat central în raport cu teritoriul regiunii. 
Nu impune dificultăți selectarea centrelor administrative pentru municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia, respectiv 
municipiul Chișinău și municipiul Comrat fiind locații clare pentru amplasarea centrelor administrative ale unităților 
administrativ-teritoriale respective de nivelul II.

Selectarea locațiilor pentru subdiviziunile teritoriale din cadrul regiunilor administrative Nord, Centru și Sud

Așa cum teritoriul regiunilor administrative Nord, Centru și Sud este destul de mare comparativ cu actualele raioane, iar 
unele funcții îndeplinite de viitoarele autorități regionale necesită un contact frecvent cu instituțiile din subordine, cum 
ar fi instituțiile de învățământ, instituțiile de cultură, prestatori de servicii de asistență socială, etc., se propune instituirea 
a două subdiviziuni per regiune administrativă. Aceste subdiviziuni teritoriale vor cuprinde reprezentanți ai direcțiilor 
care presupun un contact mai frecvent cu instituții din subordine și vizite în teritoriu. Apriori, este necesară includerea 
în aceste subdiviziuni teritoriale a specialiștilor din cadrul direcțiilor de asistență socială și protecție a familiei și direcțiilor 
educație, întrucât, după cum a fost expus și în capitolul 3, în cazul acestor subdiviziuni se atestă o necesitate de proximitate 
teritorială față beneficiari și instituțiile din subordine (angajați din sfera socială, instituții sociale, instituțiile de învățământ, 
etc). Suplimentar la aceasta, așa cum autoritățile publice locale de nivelul I, cât și autoritățile și instituțiile bugetare din 
subordinea APL de nivelul II, necesită asistența metodologică a direcțiilor finanțe, se propune și includerea specialiștilor din 
cadrul acestor direcții în subdiviziuni regionale, cel puțin pe termen mediu, până la consolidarea capacităților instituționale 
a APL de nivelul I și a instituțiilor din subordine în domeniul managementului financiar.

Aspectul amplasării geografice, alături de mărimea și capacitatea fiscală a actualelor orașe reședință de raion reprezintă 
criterii pentru determinarea potențialelor locații pentru subdiviziunile regionale. În același timp, decizia privind locația 
acestora va fi luată de către autoritățile viitoarelor unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în baza principiilor de 
autonomie organizațională consfințită de Carta Europeană a Autonomiei Locale și de legislația națională.

În scopul identificării potențialelor locații pentru subdiviziunile teritoriale, în tabelul 12 a fost realizată o dublă ierarhizare 
a orașelor reședință de raion din regiunile Nord, Centru și Sud după numărul populației și capacitatea fiscală medie pe cap 
de locuitor. Mărimea populației reprezintă un indicator relevant care reflectă indirect numărul potențialilor beneficiari și a 
instituțiilor din zona de deservire, prin urmare este rațională amplasarea subdiviziunilor în orașe/municipiu cu o populație 
mai mare. În plus, în localitățile urbane mai mari există posibilități mai mari de a atrage resurse umane calificate necesare 
pentru funcționarea subdiviziunilor respective. Cât privește capacitatea fiscală pe locuitor, acesta este un indicator indirect 
al zonei funcționale, indicând existența unei infrastructuri sociale și economice mai dezvoltate.
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TABELUL 12. Top șase municipii/orașe reședință-raion
din regiunile administrative Nord, Centru și Sud

Regiunea administrativă Municipiu/Oraș Număr de locuitori, 2017 Capacitate fiscală pe 
locuitor (lei)

Regiunea administrativă Nord

Bălți 122 512 1900.0

Soroca 35 185 1146.0

Edineț 20 039 1569.5

Drochia 17 255 1446.4

Fălești 16 484 1403.2

Sângerei 13 544 1093.2

Regiunea administrativă Centru

Ungheni 32 714 1728.4

Orhei 25 576 1928.4

Strășeni 20 290 1102.9

Ialoveni 15 809 1502.5

Hâncești 15 116 1756.1

Călărași 14 636 1458.6

Regiunea administrativă Sud

Cahul 37 187 1820.7

Căușeni 17 625 1367.0

Cimișlia 14 111 1271.3

Taraclia 13 025 1247.1

Basarabeasca 10 816 930.0

Leova 10 001 1162.6

Sursa: Elaborat de autor.

În harta 11 sunt indicate zonele de acoperire a potențialelor centre și subcentre selectate în baza analizei de mai sus și a 
dublei ierarhizări a principalelor localități urbane din cele trei regiuni de dezvoltare. Harta demonstrează o acoperire bună 
a teritoriului țării într-un interval de o oră, ceea ce este acceptabil ținând cont de viziunea pentru viitoarele APL de nivelul 
II, care nu ar mai trebui să mai fie orientate spre furnizarea de servicii de natură socială care presupun contact direct cu 
cetățenii, fiind în viitor focusate pe dezvoltarea economică și regională.

În acest context, este relevantă și analiza locației celor zece oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat, care din punct de vedere 
a zonei de deservire asigură o acoperire relativ echilibrată a teritoriului țării. Astfel, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat 
sunt amplasate în Cahul, Edineț, Soroca, Hâncești, Orhei, Ungheni, Chișinău, Bălți, Căușeni și Comrat, adică exact în 
localitățile urbane prezentate în tabelul de mai sus. 

În baze celor expuse mai sus, luând în considerare atât aspectul de amplasare teritorială optimă pentru a asigura o acoperire 
cât mai bună, cât și aspecte de mărime a populației și capacitate fiscală, sunt propuse, cu titlu de recomandare, următoarele 
locații pentru subdiviziunile teritoriale:

• Regiunea administrativă Nord – municipiul Edineț; municipiul Soroca;
• Regiunea administrativă Centru – municipiul Hâncești, municipiul Strășeni, municipiul Ungheni și municipiul Orhei127;
• Regiunea administrativă Sud – orașul Căușeni, orașul Cimișlia128.

127. Va depinde de decizia privind selectarea centrului administrativ al regiunii respective.
128. Idem.
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HARTA 11. Zona de deservire a locațiilor propuse pentru centrele administrative
și subdiviziunile teritoriale ale regiunilor administrative Nord, Centru

și Sud într-un interval de o oră

Sursa: Elaborat de autor.
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6.1.1. Designul funcțional 

În procesul de elaborare a opțiunilor de redistribuire a competențelor au fost luate în considerare câteva principii 
fundamentale, care stau la baza transferării unui sistem coerent de responsabilități către administrația publică locală. 
Alocarea și distribuirea competențelor între autoritățile publice locale de nivelul I și II trebuie să se bazeze pe principiul 
eficienței alocării resurselor generale ale societății către o administrație responsabilă. Acest lucru impune ca serviciile publice 
furnizate de administrația publică să satisfacă cât mai bine posibil nevoile și preferințele cetățenilor. Pe baza acestui criteriu 
general, modul de încredințare a responsabilităților trebuie să respecte următoarele aspecte:

 subsidiaritatea - o responsabilitate va fi încredințată nivelului administrației publice cel mai apropiat de cetățean/
contribuabil și care o poate îndeplini în condiții de eficiență și eficacitate. Cu alte cuvinte, competența va fi atribuită cu 
precădere nivelului celui mai apropiat de cetățean, cu excepția cazurilor în care intervenția autorităților de nivel superior 
prezintă avantaje evidente ce rezultă din volumul și natura responsabilităților și din necesitatea de a asigura eficacitatea 
acțiunii publice. Nivelurile mai superioare de administrație publică ar trebui să preia doar acele competențe pe care 
nivelurile inferioare nu pot să le îndeplinească la fel de bine sau mai bine;

 o responsabilitate trebuie furnizată de nivelul administrației publice a cărei jurisdicție se apropie cel mai mult de aria 
geografică a beneficiarilor respectivei funcții. Responsabilitatea pentru furnizarea unui serviciu ar trebui să aibă loc 
la cel mai de jos nivel de guvernare compatibil cu mărimea „ariei de beneficii” asociate cu acele servicii. Atunci când 
există externalități (efecte) ale beneficiilor serviciului în alte jurisdicții, acele servicii ar trebui să fie furnizate de niveluri 
superioare ale administrației publice, în mod corespunzător;

 o responsabilitate trebuie încredințată nivelului administrației publice care o poate administra efectiv și care poate 
asigura obținerea de economii de scară în furnizarea serviciului public respectiv;

 o responsabilitate trebuie încredințată acelui nivel de administrație care are o capacitate financiară adecvată pentru a 
finanța respectiva funcție și care poate asigura un grad rezonabil de echitate financiară.

În elaborarea viziunii privind designul funcțional s-a pornit de la ipoteza că reforma de descentralizare, în special cea din 
domeniul finanțelor publice locale, a descentralizării patrimoniale, a dezvoltării economice locale, etc. va fi implementată 
în într-un ritm mai susținut după realizarea reformei teritoriale, ce va contribui la creșterea capacității APL de a prelua noi 
competențe. 

În elaborarea propunerilor de redistribuire a competențelor APL trebuie să fie luate în considerare atât capacitățile actuale, 
cât și cele viitoare, ceea ce înseamnă că performanța actuală slabă a unui anumit nivel de administrație publică locală nu 
reprezintă în mod automat un motiv pentru atribuirea unei anumite competențe altui nivel de administrație publică. 
Reforma teritorială, alături de implementarea unor măsuri eficiente de descentralizare și de consolidare a autonomiei locale 
vor contribui, în timp, la crearea capacităților necesare pentru exercitarea eficientă a responsabilităților atribuite. 
În același timp, reforma administrației publice în general, precum și a celei centrale, în mod particular, va avea o influență 
asupra competențelor APL, inclusiv prin posibile transferuri de competențe suplimentare din contul competentelor 
administrației publice centrale. Unul din obiectivele prevăzute de Strategia de reformă a administrației publice pentru 
anii 2016-2020129 este 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. Schimbările structurale și funcționale care 
au avut loc și care încă mai sunt în curs de implementare în contextul reformei administrației publice centrale (reducerea 
numărului ministerelor, separarea clară între funcțiile de elaborare a politicilor, funcțiile de reglementare și control și 
funcțiile de prestare a serviciilor, etc.) reprezintă, de asemenea, un context important care trebuie luat în considerare la 
stabilirea designului funcțional aferent scenariilor de reformă administrativ-teritorială. 

Analiza comparativă indică asupra faptului că autoritățile publice locale din Republica Moldova sunt responsabile de o listă 
impresionantă de competențe și atribuții, prin urmare, în special pe termen scurt, principalul obiectiv este nu atât transferul 
imediat de noi responsabilități, cât consolidarea capacităților APL de a exercita cât mai deplin competențele pe care le au 
deja la moment dar care nu sunt exercitate încă eficient. 

Viziunea urmărită în elaborarea propunerilor de design funcțional este că autoritățile publice locale de nivelul I vor păstra 
în mare parte intacte competențele pe care le au și care sunt în corespundere cu principiile menționate la începutul acestei 
secțiuni. Obiectivul major este de a consolida capacitățile acestor autorități de exercita la în volum deplin funcțiile pe care 
le au și de a le abilita să conducă și să promoveze dezvoltarea social-economică în teritoriul administrat. 

129. Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 911 din 25 iulie 2016.
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Natura autorităților publice locale de nivelul II se va schimba în direcția unei veritabile administrații regionale cu o focusare 
preponderentă asupra dezvoltării social-economice a regiunii. Prin urmare, conform principiilor enunțate mai sus, toate 
funcțiile care implică economii de scară clare și externalități, ar trebui să fie transferate nivelului de administrație publică 
locală care maximizează economiile de scară și reduce externalitățile (le internalizează).

Analiza comparativă demonstrează faptul că efectele reformei asupra consolidării capacității administrative și instituționale 
a noilor unități administrativ-teritoriale rezultate în urma amalgamării nu se produc imediat. Va fi nevoie de o anumită 
perioadă de adaptare, specializare, angajare și/ (re)profesionalizare a personalului, adoptare și perfecționare a procedurilor, 
etc. Din acest motiv în elaborarea designului funcțional aferent fiecărui scenariu de reformă au fost înaintate propuneri pe 
termen scurt (imediat după reformă), precum și pe termen mediu (2-4 ani din momentul realizării reformei), expuse mai jos.

Pe termen scurt

Se propune ca pe termen scurt să fie păstrată actuala distribuire a competențelor între APL de nivelul I și II, care este 
descrisă în subcapitolul 3.1. al acestui studiu. Așa cum s-a menționat mai sus, imediat după realizarea amalgamării, 
autoritățile locale vor intra într-o perioadă pe tranziție plină de provocări, legate de asigurarea bazei materiale, spațiilor de 
lucru, remanierilor de personal (reangajări, instruiri, specializare), reînregistrare a activelor și proprietății, etc.,130 iar unele 
schimbări majore în distribuirea competențelor va complica lucrurile și mai mult. Va dura cel puțin 2-4 ani până când 
reforma va începe să producă efecte tangibile asupra capacității autorităților publice locale. După realizarea amalgamării 
instituționale, va fi necesară realizarea unui proces structurat de reformă funcțională, inclusiv o analiză funcțională mai 
profundă, pentru a determina cea mai optimă soluție în distribuirea competențelor între APL de nivelul I și cele de nivelul 
II, dar și ce noi competențe ar putea prelua autoritățile locale de la administrația publică centrală, ținând cont și de contextul 
reformei administrației publice centrale menționat mai sus.

Pe termen mediu

In cazul scenariului moderat, în cadrul căruia unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I vor fi în continuare relativ 
fragmentate din punct de vedere teritorial, principalele remanieri de ordin funcțional se referă la autoritățile APL de nivelul 
II. APL de nivelul I fiind încă destul de mici pentru a prelua competențe adiționale din partea administrației locale de 
nivelul II și/sau administrației publice centrale, nu vor suferi schimbări majore de ordin funcțional. 

Astfel, în cadrul scenariului moderat, se propune păstrarea actualei distribuiri a competențelor (descrisă în capitolul 3 Analiza 
funcțională), cu următoarele schimbări:

1. Transferul competenței de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor, planurilor, programelor și 
proiectelor de dezvoltare regională (îndeplinită actualmente de ADR-uri) către APL de nivelul II;

2. Transferul competenței de construcție, menținere și operare a gropilor sanitare regionale de depozitare a deșeurilor 
de la APL de nivelul I către APL de nivelul II; 

3. Transferul competenței de construcție, administrare și menținere a drumurilor regionale de la administrația publică 
centrală către APL de nivelul II. 

1. Așa cum noile unități administrativ-teritoriale de nivelul II se vor suprapune cu actualele regiuni de dezvoltare, se 
propune ca elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor, planurilor, programelor și proiectelor de dezvoltare 
regională, realizate la moment de către ADR-uri să fie preluate de către noile regiuni administrative. Acest transfer reflectă 
schimbarea viziunii privind administrația publică locală de nivelul II, de la actualele raioane către regiuni administrative cu 
un puternic focus pe promovarea dezvoltării social-economice în teritoriul administrat, inclusiv planificarea, promovarea și 
facilitarea dezvoltării economice pe teritoriul regiunii. Transferul funcțiilor respective către APL de nivelul II este corelat și 
cu alte modificări de ordin funcțional care includ transferul infrastructurii cu o puternică dimensiune regională/economii 
de scară, cum ar fi construcția, menținerea și operarea gropilor regionale de depozitare a deșeurilor, care în cadrul acestui 
scenariu se propune să fie transferat către APL II. 

Din punct de vedere organizatoric și al arhitecturii și relațiilor instituționale, există trei opțiuni pentru integrarea actualelor 
ADR-uri în cadrul viitoarelor regiuni administrative:

a) Agențiile devin o subdiviziune (direcție generală) în cadrul noilor unități administrativ-teritoriale de nivelul II. 
Argumentul de bază în favoarea acestei opțiuni este obiectivul de a evita dublările funcționale între Agenții și 
regiunile administrative. Această opțiune este de asemenea în conformitate cu viziunea propusă pentru APL de 
nivelul II și anume cea de promotor și coordonator a dezvoltării social-economice în cadrul teritoriului administrat, 
care presupune existența instrumentelor necesare în acest sens, adică funcția de coordonare a dezvoltării regionale;

130. Pentru mai multe detalii etapa de realizare a amalgamării a se vedea Foaia de parcurs din capitolul 8 al prezentului raport.
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b) Agențiile rămân o instituție autonomă, dar fondator al acestora devin noile regiuni administrative. Această opțiune 
oferă posibilitatea păstrării unui grad mai înalt de flexibilitate pentru Agenții când este vorba de implementarea 
proiectelor și de atragerea investițiilor;

c) Regiunile administrative absorb o parte a funcțiilor Agențiilor, spre exemplu planificarea și programarea regională, 
în timp ce implementarea proiectelor rămâne o atribuție a Agențiilor care ar putea fi subordonate (conform schemei 
descrise la punctul b) administrației viitoarelor regiuni administrative. 

O altă opțiune ar fi ca ADR-urile să continue să existe ca instituții subordonate Ministerului Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, dar această opțiune nu este preferată datorită dublărilor evidente de funcții și a 
conflictului cu viziunea referitor la rolul și funcțiile noilor regiuni administrative. În același timp, elaborarea și adoptarea 
politicilor generale în domeniul dezvoltării regionale (spre exemplu strategiile naționale de dezvoltare regională) va rămâne 
în continuare în competența administrației publice centrale.

Așa cum în cadrul noilor regiuni administrative care se vor suprapune cu actualele regiuni de dezvoltare regională va 
exista un Consiliu regional ales, trebuie de analizat necesitatea de a păstra în continuare Consiliile de dezvoltare regională. 
Acest fapt depinde de opțiunea selectată pentru integrarea instituțională a Agențiilor în cadrul regiunilor administrative. 
În cadrul opțiunilor a) și c), rolul Consiliului de Dezvoltare Regională ar putea să fie preluat de consiliile alese ale noilor 
regiuni administrative, în timp ce în cazul opțiunii descrise la punctul b), un Consiliul de Dezvoltare Regională sub o formă 
revizuită ar putea să existe în continuare în paralel cu consiliile regiunilor administrative. Totuși, în măsura posibilului, 
dublările funcționale și instituționale ar trebui evitate sau reduse la minimum. 

2. Unele servicii publice prestate de APL I, ca unele servicii comunale, și în special gestionarea deșeurilor menajere necesită o 
masă critică de utilizatori/arie de acoperire pentru a genera efecte de economii de scară și pentru a avea o eficiență mai mare. 
Fragmentarea actuală a serviciului de salubrizare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor poate fi parțial abordată 
prin inițiative de cooperare inter-comunitară, însă acest instrument a demonstrat un ritm foarte lent de pătrundere în 
gestionarea serviciilor publice locale. Totuși, unele procese tehnologice și elemente de infrastructură legate de edificarea 
unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, cum ar fi construcția, menținerea și operarea gropilor regionale sanitare 131 
de depozitare a gunoiului necesită capacități instituționale, financiare, umane, de investiții foarte mari, pe care APL I vor fi 
în continuare prea fragmentate pentru a le asigura. Din aceste motive, în cazul scenariului moderat se propune transferarea 
acestei competențe către APL de nivelul II. APL de nivelul II vor rămâne în continuare responsabile de colectarea și 
gestionarea deșeurilor menajere, inclusiv salubrizarea și transportul deșeurilor până la groapa regională de gunoi sau până 
la stația de transfer. 

3. În cadrul acestui scenariu se propune ca construcția, menținerea și administrarea drumurilor regionale să fie transferată 
către noile regiuni administrative, care vor fi destul de mari și consolidate pentru a prelua această competență de la organul 
central de specialitate. Este important de menționat că transferul acestei competențe trebuie să fie însoțit și de transferul 
resurselor financiare respective necesare pentru realizarea competenței. 

În privința serviciilor publice desconcentrate, așa cum a fost reflectat și în capitolul destinat analizei funcționale, 
oportunitatea transferării anumitor funcții îndeplinite de către acestea ar trebui examinată suplimentar în cadrul unui 
eventual proces structurat de reformă funcțională. De asemenea, vor trebui revizuite zonele de acoperire/deservire a unor 
servicii desconcentrate pentru a fi aliniate la noua structura administrativ-teritorială și hotarele administrative ale UAT de 
nivelul II. 

6.1.2. Structura instituțională

Autoritățile publice locale de nivelul I

În cadrul scenariului moderat, structura administrativ-teritorială rămâne a fi relativ fragmentată comparativ cu celelalte 
două scenarii. Cu toate acestea, APL de nivelul I nou-create își consolidează capacitățile instituționale prin sporirea gradului 
de acoperire a necesarului de personal, prin varietatea posturilor generice corelate cu necesitățile organizaționale, precum și 
prin utilizarea mai eficientă a resurselor umane alocate. În acest sens, APL de nivelul I dispun de un potențial mai ridicat de 
a produce schimbări pozitive privind dezvoltarea social-economică a localităților din teritoriul administrat. 

131. Conform Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia aprobate prin Hotărârea de guvern 
nr. 301 din 24.04.2014, dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor va începe cu dezvoltarea regională (așezarea geografică, 
dezvoltarea economică, existența drumurilor de acces, condițiile pedologice și hidrogeologice, numărul populației etc.) și divizarea teritorială a 
țării în 8 regiuni de management al deșeurilor. Astfel, pentru soluționarea problemei deșeurilor, trebuie construite 2 stații de tratare mecanic-
biologică a deșeurilor pentru municipiul Chișinău și Bălți, pentru a deservi 5-6 raioane vecine: 7 depozite regionale de deșeuri menajere solide, 
pentru a deservi localitățile din 3-4 raioane asociate și circa 100 de stații de transfer pentru acumularea deșeurilor și transferarea ulterioară a 
acestora la depozitele regionale.
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Analiza cantitativă a schimbărilor 

Efectivul-limită de personal pentru cele 231 APL de nivelul I rămâne intact și constituie orientativ 4 890 unități de 
personal, cu o pondere de 65% în sistemul administrației publice locale, înregistrând o creștere de 13% comparativ cu 
situația actuală. 

Surplusul de unități de personal a fost estimat ținând cont de reducerea posturilor de conducere (primar, viceprimar și 
secretar al consiliului local) din cadrul UAT de nivelul I amalgamate, dar care nu devin centre administrative. Astfel, 
în cazul scenariului moderat, surplusul estimat de unități de personal constituie circa 1 350, care urmează a fi utilizat 
pentru sporirea gradului de acoperire a necesarului de personal în APL de nivelul I (tabelul 13). Bugetul disponibil aferent 
surplusului de unități de personal constituie orientativ 120 milioane MDL.

TABELUL 13. Distribuția și ponderea personalului în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT în scenariul moderat

UAT I în funcție 
de numărul de locuitori Număr UAT nou-create Surplus unități 

de personal Ponderea, %

< 5 000 locuitori  44 120 9.6

5 001 – 10 000 locuitori 94 481 32.3

10 001 – 20 000 locuitori 67 490 34.1

> 20 000 locuitori 26 262 24.0

Total 231 1 353 100

Sursa: Elaborat de autor.

Conform scenariului moderat, 66.4% din efectivul de personal din APL de nivelul I este concentrat preponderent în 
primăriile de mărime medie (5 000 – 10 000 locuitori; 10 001 – 20 000 locuitori), comparativ cu orientativ 10% în 
situația actuală. Aceasta denotă o scădere relativă semnificativă a gradului de fragmentare instituțională în APL de nivelul 
I, comparativ cu situația actuală.

Totodată, numărul mediu de angajați per APL de nivelul I constituie 21,0 unități de personal, comparativ cu 5,3 unități 
de personal în situația actuală. Astfel, cele mai mari primării (24%) vor institui în mediu 45,0 unități de personal, în timp 
ce primăriile mici (9.6%) – în mediu 10,5 unități de personal (figura 32). 

FIGURA 32. Numărul mediu unități de personal în APL de nivelul I în funcție de 
mărimea UAT în scenariul moderat comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Distribuția personalului per UAT de nivelul I în scenariul moderat variază relativ uniform în funcție de efectivul de personal 
stabilit prin statele de personal în situația actuală și de mărimea populației în teritoriul gestionat. 
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Raportul mediu de locuitori per angajat constituie orientativ 700 la 1, cu 200 locuitori mai mult comparativ cu situația 
actuală. Prin urmare, eficiența utilizării resurselor umane crește semnificativ, apropiindu-se de indicatorul de referință 
pentru APL de nivelul I (800 locuitori per angajat132). Totodată, în scenariul moderat, raportul de locuitori per angajat 
din APL de nivelul I descrește cu 25% în cazul primăriilor instituite în UAT de la 5 000 la 20 000 locuitori comparativ cu 
situația actuală, iar raportul de locuitori per angajat în cazul primăriilor mici (până la 5 000 locuitori) și mari (peste 20 000 
locuitori) este practic echivalent cu situația actuală. În acest scenariu, cel mai ridicat raport mediu de locuitori per angajat a 
fost stabilit pentru primăriile mari – 1 054 locuitori per angajat. Totodată, în situația actuală, raportul mediu de locuitori 
per angajat în primăriile mari depășește 1 200 de locuitori (figura 33). În concluzie, creșterea raportului mediu de locuitori 
per angajat este nesemnificativă, se încadrează în limitele indicatorului de referință, ce presupune că nu va afecta încărcătura 
muncii personalului operațional încadrat în APL de nivelul I. 

FIGURA 33. Raportul mediu locuitori per angajat în APL de nivelul I în funcție de 
mărimea UAT în scenariul moderat comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Analiza calitativă a schimbărilor
 
Din contul reducerii posturilor de conducere (primar, viceprimar, secretar consiliu local), ponderea personalului de 
conducere în raport cu cel de execuție scade semnificativ de la 40% cum este în situația actuală la orientativ 16%. În 
acest sens, raportul obținut de 16/84 în favoarea personalului de execuție se conformează standardelor în domeniu, care 
constituie 20/80. 

Totodată, crește semnificativ și ponderea personalului operațional133, de la 53%134 cum este în situația actuală la 81%, 
din contul alocării surplusului de unități de personal (1 350 unități). 

Astfel, APL-urile nou-create vor avea posibilitatea de a institui în structura lor de personal cel puțin 8 din cele 12 posturi 
generice (tabelul 14), identificate în baza statelor de personal și în baza discuțiilor cu reprezentanții APL privind posturile 
generice specifice, care reflectă necesitățile actuale ale APL-urilor de nivelul I în resurse umane.

132. Calculat în baza mediei obținute pentru primăriile de mărime medie (5 001 – 10 000 locuitori) în situația actuală.
133. Posturi care implică realizarea nemijlocită a funcțiilor/competențelor APL și exclud posturile de suport.
134. Date estimate în baza schemelor de încadrare; un număr impunător de unități de personal aferent personalului de suport sunt instituite în 

afara statelor de personal în APL de nivelul I.
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TABELUL 14. Tipuri de posturi generice în scenariul moderat

Titluri de posturi generice Titluri de posturi generice specifice
• Primar
• Viceprimar (după caz)
• Secretar al consiliului local
• Arhitect-șef (după caz)
• Contabil-șef; contabil 
• Specialist planificare 
• Specialist servicii publice (comunale)
• Specialist acte stare civilă / jurist 
• Specialist percepere fiscală
• Specialist reglementare regim funciar
• Specialist tineret și sport
• Specialist în protecția drepturilor copilului
• Specialist în scrierea și managementul proiectelor

• Mediator comunitar
• Specialist turism local
• Specialist management forestier
• Altele, conform necesităților specifice 

Sursa: Elaborat de autor.

Procesul de amalgamare a APL de nivelul I presupune mărirea distanței dintre centrul administrativ al APL și cetățeni. 
Efectele potențial nedorite aferente unei distanțe mai mari în raport de punctele de furnizare a serviciilor publice prestate de 
către APL de nivelul I ar putea fi minimizate prin crearea ghișeelor unice sau așa-numitele front-office-uri în cadrul teritoriului 
administrat de către APL. Unitățile de posturi instituite în cadrul acestora ar putea fi alocate din contul unităților de 
personal aferente fiecărei APL nou-create. Mai multe propuneri în acest sens sunt descrise în capitolul 7.

În scopul vizualizării structurii organizatorice posibile pentru diferite tipuri de APL de nivelul I, au fost elaborate exemple 
de structuri organizatorice pentru primării în funcție de numărul de locuitori în UAT cu până la 5 000 locuitori; 5 001 
– 10 000 locuitori; 20 001 – 30 000 locuitori) (a se vedea figurile 34-36). Exemplele oferite sunt bazate pe statele actuale 
de personal, a efectivului de personal disponibil în urma amalgamării UAT de nivelul I și necesităților identificate în teren. 
Totodată, structurile organizatorice-tip propuse sunt orientative, de natură metodologică și pot fi ajustate în funcție de 
specificul, prioritățile și necesitățile APL de nivelul I. 

În cazul completării, transferului și/sau excluderii de competențe aferente APL de nivelul I, acest proces trebuie corelat cu 
estimarea necesarului de personal și proiectarea posturilor, conform criteriilor de analiză cantitativă și calitativă a muncii. 
Totodată, estimările propuse în cadrul acestui scenariu au la bază datele existente în situația actuală, care nu reflectă neapărat 
necesarul optim de personal în APL de nivelul I. 

Consilieri în consiliile locale

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală vor fi instituite 4 325 
unități de consilieri în consiliile locale, cu 59% mai puțin decât în situația actuală.
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FIGURA 34. Structură organizatorică-tip pentru UAT de nivelul I cu până la 5 000 locuitori

 relații de subordonare 

 relații de colaborare internă 

 relații de colaborare externă 

PRIMAR CONSILIU LOCAL 

SERVICIU BUGET ȘI 
FINANȚE 

SECRETAR AL  
CONSILIULUI LOCAL 

SERVICIU 
ADMINISTRATIV 

SERVICIU DEZVOLTARE 
LOCALĂ 

Asistență socială**** 

10,00 – 12,00 
unități de personal 

 

(orientativ, în baza statelor 
actuale de personal) 

Contabil-șef/Contabil 
Specialist planificare** 
Specialist percepere fiscală  
 

Specialist reglementare 
regim funciar 
Specialist servicii comunale 
Mediator comunitar* 

Conducător auto 
Deservire și pază*** 

 
 

SERVICIU EVIDENȚĂ ȘI 
STARE CIVILĂ 

Specialist acte stare civilă 
Specialist evidență și petiții  
Specialist încorporare și 
protecție civilă** 

1,00 specialist percepere fiscală = minim 2.500 locuitori 
1,00 specialist reglementare regim funciar = minim 5.000 locuitori 
*1,00 mediator comunitar în comunitățile cu minim 150 locuitori de etnie romă 
** salariați cu timp de muncă parțial 
***personal contractual, reflectat în schemele de încadrare 
**** personal care asigură asistența și protecția socială în UAT (asistenți sociali, lucrători sociali) 
***** constituite în baza deciziei APL 
****** întreprinderi municipale, grădinițe, case de cultură etc. 

Servicii publice locale****** 

Specialist asistență și  
protecție socială 

Ghișee unice***** 

Sursa: Elaborat de autor.
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FIGURA 35. Structură organizatorică-tip pentru UAT de nivelul I cu 5 000 – 10 000 locuitori 

 relații de subordonare 

 relații de colaborare internă 

 relații de colaborare externă 

PRIMAR CONSILIU LOCAL 

VICEPRIMAR 

SERVICIU 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

SECRETAR AL 
CONSILIULUI LOCAL 

SERVICIU 
ADMINISTRATIV  

SERVICIU BUGET ȘI 
FINANȚE 

Asistență socială**** 

SERVICIU CULTURĂ, 
ASISTENȚĂ ȘI 

PROTECȚIE SOCIALĂ 

Servicii publice locale****** 

19,50 – 24,00 
unități de personal 

 

(orientativ, în baza statelor 
actuale de personal) 

 

Arhitect-șef (șef serviciu) 
Specialist reglementare 
regim funciar 
Specialist servicii 
comunale 
Specialist investii/proiecte  

Contabil-șef (șef serviciu) 
Specialist planificare  
Specialist percepere 
fiscală 
Contabil 
 
 

Conducător auto 
Deservire și pază*** 
 
 

 
 

Specialist cultură, tineret 
și sport 
Specialist asistență și 
protecție socială (protecția 
drepturilor copilului, persoanelor cu 
dizabilități, persoane în etate) 
Mediator comunitar* 

SERVICIU EVIDENȚĂ ȘI 
STARE CIVILĂ  

Specialist acte stare civilă 
Specialist evidență, petiții 
și arhivă 
Specialist încorporare și 
protecția civilă** 
 

1,00 specialist percepere fiscală = minim 2.500 locuitori 
1,00 specialist reglementare regim funciar = minim 5.000 locuitori 
*1,00 mediator comunitar în comunitățile cu minim 150 locuitori de etnie romă 
** salariați cu timp de muncă parțial 
***personal contractual, reflectat în schemele de încadrare 
**** personal care asigură asistența și protecția socială în UAT (asistenți sociali, lucrători sociali)  
***** constituite în baza deciziei APL 
****** întreprinderi municipale, grădinițe, case de cultură etc. 

Asistent al 
primarului Jurist 

Ghișee unice*****  

Sursa: Elaborat de autor.
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FIGURA 36. Structură organizatorică-tip pentru UAT de nivelul I cu 20 000 – 30 000 locuitori

 relații de subordonare 

 relații de colaborare internă 

 relații de colaborare externă 

PRIMAR CONSILIU LOCAL 

VICEPRIMARI SECRETAR AL 
CONSILIULUI LOCAL 

SERVICIU MANAGEMENT 
INSTITUȚIONAL 

SERVICIU BUGET ȘI 
FINANȚE 

SERVICIU 
DEZVOLTARE LOCALĂ  

Servicii publice locale****** 

32,00 – 35,00 
unități de personal  

 

(orientativ, în baza statelor 
actuale de personal) 

Contabil-șef (șef serviciu) 
Specialist planificare  
Specialist achiziții publice 
Specialist percepere 
fiscală 
Specialist evidență 
patrimoniu  
Contabil 

Specialist-jurist 
Specialist resurse umane 
Specialist comunicare 
Administrator rețea** 
Conducător auto 
Deservire și pază*** 
 
 

Arhitect-șef (șef serviciu) 
Specialist infrastructură, 
construcții și drumuri 
Specialist reglementare 
regim funciar 
Specialist servicii 
comunale  
Specialist investiții / 
proiecte  

SERVICIU EVIDENȚĂ ȘI 
STARE CIVILĂ  

Specialist evidență și 
petiții  
Specialist acte stare civilă 
Specialist încorporare și 
protecție civilă** 
 
 
 

1,00 specialist percepere fiscală = minim 2.500 locuitori 
1,00 specialist reglementare regim funciar = minim 5.000 locuitori 
*1,00 mediator comunitar în comunitățile cu minim 150 locuitori de etnie romă 
** salariați cu timp de muncă parțial 
***personal contractual, reflectat în schemele de încadrare 
**** personal care asigură asistența și protecția socială în UAT (asistenți sociali, lucrători sociali)  
***** constituite în baza deciziei APL 
****** întreprinderi municipale, grădinițe, case de cultură etc. 

Asistent al 
primarului 

SERVICIU CULTURĂ, 
ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ  

Specialist cultură, tineret 
și sport 
Specialist asistență și 
protecție socială (protecția 
drepturilor copilului, persoanelor cu 
dizabilități, persoane în etate) 
Mediator comunitar*   
 
 

Asistență socială**** Ghișee unice***** 

Sursa: Elaborat de autor.
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Autoritățile publice locale de nivelul II

Conform scenariului (similar și pentru celelalte scenarii descrise în acest capitol), se propune consolidarea structurii 
instituționale ale celor 35 de APL de nivelul II în 5 regiuni administrative. Reorganizarea instituțională propusă va 
genera reducerea cheltuielilor administrative și va permite obținerea economiilor de scară aferente exercitării funcțiilor/
competențelor. În acest sens, se estimează o creștere a atractivității posturilor și a calității resurselor umane în APL de nivelul 
II. 

Structura organizatorică 

În baza portofoliului de competențe actuale și noi propuse de a fi atribuite regiunilor administrative, ținând cont inclusiv 
de opțiunea preluării de către acestea a competenței de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor, planurilor, 
programelor și proiectelor de dezvoltare regională (a se vedea subsecțiunile 5.1.1, 5.2.1 și 5.3.1 Designul funcțional), a fost 
elaborat un exemplu de structură organizatorică pentru APL de nivelul II (a se vedea figura 37). Structura organizatorică 
propusă are caracter metodologic și poate fi revizuită în funcție de specificul, necesitățile și prioritățile APL de nivelul II. 
Totodată, structura de personal propusă pentru regiunile administrative va include posturi din toate cele 6 categorii de 
personal135.

Conducerea de nivel superior

Aparatul regiunii administrative136 este condus de către Președintele regiunii, numit de către consiliul regional. Președintele 
regiunii este responsabil de managementul strategic și operațional al regiunii administrative, fiind asistat de vicepreședinții 
de regiune. Președintele și vicepreședintele de regiune dețin funcții de demnitate publică. Se recomandă analiza oportunității 
instituirii cabinetului pentru Președintele regiunii, în scop de realizare a prerogativelor legale ale acestuia. 

Vicepreședintele regiunii, la fel ca și președintele regiunii, va fi numit de către consiliul regional. Se recomandă instituirea de 
maximum 2 posturi de vicepreședinte per regiune administrativă. Vicepreședinții vor coordona managerial activitatea șefilor 
direcțiilor generale de: 1) educație, cultură, tineret și sport și 2) asistență socială și protecție a familiei. 

Secretarul consiliului regional are statut de funcționar public de conducere, numit în condițiile Legii nr.158/2008 cu privire 
la funcția publică și statutul funcționarului public. Secretarul consiliului regional va exercita aceleași atribuții ca și secretarul 
consiliului raional, coordonând managerial activitatea șefului secției administrație publică.

135. Funcții de demnitate publică, funcții publice de conducere, funcții publice de execuție, personal de specialitate, personal care asigură 
deservirea tehnică a autorității publice, personal auxiliar.

136. Se referă la regiunile administrative Nord, Centru și Sud.
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FIGURA 37. Structură organizatorică-tip pentru regiunile administrative Nord, Centru și Sud

 relații de subordonare managerială 

 relații de colaborare internă 

 relații de colaborare externă 

PREȘEDINTE AL 
REGIUNII CONSILIU REGIONAL 

VICEPREȘEDINȚI DE 
REGIUNE SECRETAR AL 

CONSILIULUI REGIONAL 

Direcția generală  
dezvoltare regională** 

Subdiviziuni teritoriale 

Secția administrație 
publică 

Cabinetul 
președintelui 

regiunii 

Direcția management 
instituțional* 

Serviciul audit 
intern 

Direcția generală 
educație, cultură, tineret 

și sport***  

Direcția generală 
asistență socială și 

protecție a familiei*** 

Direcția finanțe, 
buget, contabilitate 

Direcția politici educaționale 
și management 

Direcția curriculum și formare 
profesională continuă 

Direcția programe/proiecte 
culturale, tineret și sport  

Direcția management  
prestații și servicii sociale 

Direcția protecția drepturilor 
grupurilor vulnerabile     

Secția evaluare servicii 
sociale     

Direcția planificare și 
programare regională  

Direcția dezvoltare 
urbană integrată*** 

Direcția management 
proiecte/programe 

Secția investiții și cooperare 
internațională 

Direcția management transport 
și drumuri regionale  

Direcția management de 
mediu și agricultură 

Secția elaborare și 
administrare a bugetului  

Secția evidență, 
contabilitate și patrimoniu   

Raportul mediu locuitori per angajat recomandat = minim 2.000 la 1  
*juridic, resurse umane, comunicare și relații cu publicul, e-transformare și IT, serviciu administrativ, secretariat, petiții 
**competențe preluate de la agențiile de dezvoltare regională 
*** vor dispune de subdiviziuni teritoriale 

Sursa: Elaborat de autor.
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Direcția generală dezvoltare regională 

Direcția generală dezvoltare regională deține un rol crucial în structura instituțională a APL de nivelul II și are următoarele 
domenii principale de expertiză137:

 planificarea strategică/operațională și programarea regională;

 managementul proiectelor/programelor de dezvoltare regională;

 managementul dezvoltării urbane în regiunea administrativă;

 managementul de mediu, inclusiv managementul deșeurilor; dezvoltare agricolă și eficiență energetică în regiunea 
administrativă;

 managementul transportului și drumurilor regionale.

Direcția generală este condusă de către șeful direcției generale, care se subordonează managerial președintelui regiunii. 
Direcția generală poate fi constituită din direcții, secții, servicii, în funcție de complexitatea domeniului de activitate. 
Se recomandă instituirea a două nivele manageriale, ceea ce înseamnă că fiecare direcție/secție/serviciu din componența 
direcției generale, nu va avea alte secții/servicii în componență. Unul din șefii de direcție va exercita și postul de șef adjunct 
direcție generală. 

Direcția generală educație, cultură, tineret și sport

Direcția generală educație, cultură, tineret și sport are următoarele domenii principale de expertiză:

 managementul politicilor educaționale în regiune;

 managementul curriculumului școlar și organizarea procesului de formare profesională continuă a cadrelor didactice 
în regiune;

 managementul proiectelor și programelor culturale, de tineret și sport în regiune;

 acordarea asistenței metodologice și informaționale instituțiilor de învățământ și personalului de specialitate din 
subordine.

Direcția generală este condusă de către șeful direcției generale, care se subordonează managerial unuia din vicepreședintele 
regiunii. Direcția generală poate fi constituită din direcții, secții, servicii, în funcție de complexitatea domeniului de 
activitate. Se recomandă instituirea a două nivele manageriale, ceea ce înseamnă că fiecare direcție / secție / serviciu din 
componența direcției generale, nu va avea alte secții/servicii în componență. Unul din șefii de direcție va exercita și postul 
de șef adjunct direcție generală.

Direcția generală educație, cultură, tineret și sport are personal dislocat în subdiviziunile teritoriale ale regiunii administrative, 
fiind responsabil de coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor educaționale în teritoriul stabilit. 
Personalul din subdiviziunea teritorială se subordonează șefului Direcției generale educație, cultură, tineret și sport. 

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei are următoarele domenii principale de expertiză:

 managementul serviciilor sociale în regiune;

 managementul mecanismelor de protecție a drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor în etate, 
precum și a persoanelor din alte grupuri vulnerabile din regiune; 

 monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale în regiune;

 acordarea asistenței metodologice personalului de specialitate din subordine. 

137. Cu transferul de competențe de la APC, ADR și/sau APL de nivelul I, conform descrierilor oferite în secțiunile 5.1.1.; 5.2.1 și 5.3.1 Designul 
funcțional.
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Direcția generală este condusă de către șeful direcției generale, care se subordonează managerial unuia din vicepreședintele 
regiunii. Direcția generală poate fi constituită din direcții, secții, servicii, în funcție de complexitatea domeniului de activitate 
și a volumului de muncă. Se recomandă instituirea a doar 2 nivele manageriale, ceea ce înseamnă că fiecare direcție/secție/
serviciu din componența direcției generale, nu va avea alte secții/servicii în componență. Unul din șefii de direcție va 
exercita și postul de șef adjunct direcție generală.

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei are personal dislocat în subdiviziunile teritoriale ale regiunii 
administrative, fiind responsabil de coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării politicilor de asistență și protecție 
socială în teritoriul stabilit. Personalul din subdiviziunea teritorială se subordonează șefului Direcției generale asistență 
socială și protecție a familiei. 

Direcția finanțe, buget și contabilitate 

Direcția finanțe, buget și contabilitate are următoarele domenii principale de expertiză:

 asigurarea elaborării și executării bugetului regional;

 acordarea asistenței informaționale și metodologice APL de nivelul I și instituțiilor bugetare în elaborarea, aprobarea 
și executarea bugetelor locale;

 evidența contabilă și analiza executării bugetului regional și a unor instituții bugetare din subordinea regiunii 
administrative.

Direcția este condusă de șeful direcției, care se subordonează managerial președintelui regiunii. Direcția poate fi constituită 
din secții și servicii, în funcție de complexitatea domeniului de activitate și a volumului de muncă. Se recomandă instituirea 
unui nivel managerial, ce înseamnă că fiecare secție din componența direcției, nu va avea servicii în componență. Unul din 
șefii de secție va exercita și postul de șef adjunct al direcției.

Direcția finanțe, buget și contabilitate nu are personal dislocat în subdiviziunile teritoriale ale regiunii administrative, 
deoarece scenariile de reformă ale APL de nivelul I prevăd instituirea postului de specialist planificare în toate primăriile. 
În acest mod, calitatea planificării, elaborării și executării bugetelor locale va crește și nu va necesita efort suplimentar din 
partea APL de nivelul II. Totuși, în perioada de tranziție, se propune consolidarea capacităților subdiviziunii responsabile 
de elaborarea și administrarea bugetelor locale din ministerul finanțelor sau delegarea atribuției de acordare a suportului 
metodologic instituțiilor bugetare/APL de nivelul I către trezorerii. 

Secția administrație publică

Secția administrație publică are următoarele domenii principale de expertiză:

 acordarea asistenței în organizarea și desfășurarea ședințelor consiliului regional, precum și a altor evenimente de 
interes regional;

 dezvoltarea parteneriatelor dintre APL de nivelul II cu APL de nivelul I; 

 dezvoltarea capacităților APL de nivelul I în domeniul administrației publice locale;

 asigurarea implementării cadrului legal în domeniul protecției civile.

Secția este condusă de către șef, care se subordonează direct secretarului consiliului regional. Se recomandă instituirea unui 
nivel managerial, ce înseamnă că secția nu va avea servicii în componență. 

Direcția management instituțional 

Direcția management instituțional are următoarele domenii principale de expertiză:

 asistență juridică pe intern și reprezentarea intereselor regiunii administrative în instanță;

 managementul resurselor umane la nivelul regiunii administrative;

 comunicarea instituțională, relații cu publicul și transparența decizională; 

 implementarea politicilor e-transformare și IT;

 managementul informațional și circuitul documentelor. 
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Direcția este condusă de către șef, care se subordonează direct președintelui regiunii. Direcția poate fi constituită din secții și 
servicii, în funcție de complexitatea domeniului de activitate și a volumului de muncă. Se recomandă instituirea unui nivel 
managerial, ceea ce înseamnă că secțiile nu vor avea servicii în componență. 

Subdiviziunile teritoriale 

Regiunile administrative Nord, Centru și Sud dispun de subdiviziuni teritoriale, fără statut de persoană juridică. Scopul 
instituirii subdiviziunilor teritoriale constă în facilitarea accesului la serviciile prestate de APL de nivelul II preponderent 
instituțiilor bugetare și/sau APL de nivelul I din regiune. 

În acest context, se propune ca Direcția dezvoltare urbană din cadrul Direcției generale dezvoltare regională, Direcția educație, 
cultură, tineret și sport, precum și Direcția asistență socială și protecție a familiei să disloce personal în subdiviziunile teritoriale 
aferente regiunii administrative. 

Personalul Direcției dezvoltare urbană va fi responsabil de prestarea serviciilor pentru APL de nivelul I în domeniul 
arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului (ex. în procesul de eliberare a autorizațiilor de construcție în lipsa 
arhitectului-șef în cadrul APL de nivelul I) în teritoriul dislocat. Personalul Direcției educație, cultură, tineret și sport va fi 
responsabil de coordonarea, monitorizarea și evaluarea politicilor educaționale în teritoriul administrat. Personalul Direcției 
asistență socială și protecție a familiei va fi responsabil de coordonarea implementării politicilor de asistență socială, precum 
și a activității personalului de specialitate în teritoriul administrat. 

Analiza cantitativă a resurselor umane disponibile

Categoriile de posturi aferente optimizării naturale138 a personalului în APL de nivelul II nou-create constituie:

 funcțiile de demnitate publică (președinte/vicepreședinte de raion), 

 funcțiile publice de conducere (secretar consiliu raional, șefi direcții/secții/servicii), 

 posturile aferente personalului de deservire tehnică,

 posturile aferente personalului auxiliar. 

Respectiv, pe termen scurt, în cazul menținerii portofoliului actual de competențe pentru APL de nivelul II, unitățile de 
personal disponibile prin optimizare naturală estimate în baza actualelor state de personal vor constitui orientativ 
25%. Potențial pentru optimizare constituie și posturile aferente funcțiilor publice de execuție și personalului de specialitate, 
dar acesta urmează a fi stabilit în baza unei analize mai detaliate a volumului de muncă în contextul reformei administrativ-
teritoriale. Descrierea tuturor surselor pentru optimizarea personalului în cadrul regiunilor administrative Nord, Centru și 
Sud este prezentată în tabelul 15.

138. Optimizarea naturală se referă la micșorarea numărului de posturi de conducere și de suport, ca urmare a reducerii numărului de APL de 
nivelul II.
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TABELUL 15. Surse pentru optimizarea personalului
în regiunile administrative Nord139, Centru și Sud

Categoria de 
personal

Actual, 
unități de 

personal140
Potențial pentru optimizare

Funcții de demnita-
te publică 109 Vor fi instituite 3 posturi de președinte al regiunii și 3-6 posturi de vicepreședinte al regiunii. 

Funcții publice de 
conducere 537

Vor fi instituite 3 posturi de secretar al consiliului regional în loc de 32 secretari consilii 
raionale. 
Vor fi instituite maximum 4 direcții generale per regiune administrativă, cu direcții și secții; 
fiecare regiune administrativă va avea subdiviziuni teritoriale în 2-3 localități din regiune.

Funcții publice de 
execuție 1 418

E necesară o analiză mai detaliată a muncii, cu transferul de competențe, lichidarea dublări-
lor, simplificarea și automatizarea proceselor. Potențialul cel mai ridicat pentru optimizare îl 
are personalul operațional din aparatul președintelui, dar și celelalte subdiviziuni, mai puțin 
din Direcțiile asistență socială și protecție a familiei; Direcțiile învățământ, deoarece efectivul 
de personal din cadrul acestora, depinde de numărul de instituții coordonate și/sau populație 
din regiune, care rămân neschimbate.

Personal de speci-
alitate 366 Trecerea treptată a instituțiilor de învățământ la auto-gestiune va implica o reducere a unită-

ților de personal de specialitate din cadrul contabilităților centralizate. 

Personal de 
deservire tehnică și 
personal auxiliar

402 Micșorarea semnificativă a spațiilor și clădirilor vor conduce la reducerea posturilor aferente 
personalului de deservire tehnică a autorității publice și a personalului auxiliar (muncitori). 

TOTAL: 2 832

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate de Ministerul Finanțelor pentru semestrul II, 2018.

Totodată, în mun. Chișinău și mun. Bălți posturile vacante sunt surse posibile de optimizare a personalului.

TABELUL 16. Surse posibile pentru optimizarea personalului
în cadrul mun. Chișinău și mun. Bălți, efectiv unități de personal

APL Actual, unități de personal Potențial pentru optimizare

Mun.  
Chișinău 1 100

Se propune optimizarea personalului din contul posturilor vacante (300 unități de 
personal). În perioada 2017-2018 gradul de ocupare a posturilor a variat între 69-75% 
(în medie 760 posturi), ceea ce presupune că există capacitate internă de a face față 
complexității și volumului de muncă. 

Mun. Bălți 236 
Se propune optimizarea personalului din contul posturilor vacante (70 unități de 
personal). În 2018 gradul de ocupare a posturilor a constituit 68% (162 de posturi), 
ce presupune că există capacitate de a face față complexității și volumului de muncă.

Sursa: Elaborat de autor, în baza informației prezentate de Ministerul Finanțelor pentru semestrul II, 2018.

Se propune ca efectivul-limită de personal pentru UTA Găgăuzia să nu sufere modificări și să constituie 235 unități de 
personal cum este în situația actuală. E de menționat însă că la situația din 30.06.2018 au fost declarate 43 de posturi 
vacante. 

Totodată, în APL de nivelul II (inclusiv mun. Chișinău, mun. Bălți, UTA Găgăuzia) sunt vacante peste 950 posturi, 
care, la fel, trebuie luate în considerație la etapa de planificare a necesarului de personal pentru a asigura un impact minim 
asupra angajaților. Totuși, decizia finală privind reducerea unităților de personal din contul celor vacante, preponderent în mun. 
Chișinău și mun. Bălți, trebuie luată în urma unei analize detaliate privind calitatea muncii și identificarea cauzelor reale care 
au generat ocuparea redusă a posturilor. 

Din contul optimizării naturale ale posturilor, raportul dintre personalul de conducere și personalul de execuție va 
descrește, orientativ de la 25% la 20% pentru personalul de conducere în favoarea personalului de execuție. Totodată, se va 
înregistra o scădere a ponderii personalului de suport, de la circa 30% la aproximativ 20-25%. 

139. Nu include mun. Bălți.
140. Efectivul este orientativ, deoarece, din informațiile furnizate, nu a fost posibilă dezagregarea datelor aferente personalului de specialitate, 

personalului care asigură deservirea tehnică și personalului auxiliar.
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Bugetul disponibil din optimizarea naturală a personalului din APL de nivelul II poate fi utilizat pentru investiții în 
capitalul uman din ambele nivele ale APL. În acest sens, resursele financiare respective ar putea fi, eventual, alocate pentru 
majorarea salariilor personalului operațional din cadrul APL, în vederea consolidării capacității administrative ale APL prin 
atragerea și păstrarea personalului calificat. 

Indicatori de referință orientativi pentru estimarea necesarului de personal operațional

Estimarea necesarului de personal operațional în subdiviziunile din cadrul regiunilor administrative poate fi realizată în 
baza unor indicatori de referință corelați cu numărul de beneficiari direcți și/sau mărimea populației în regiunea gestionată. 
Exemple de indicatori de referință, calculați în baza mediilor aritmetice obținute în situația actuală (a se vedea Anexa nr. 4), 
se oferă în tabelul 17. De menționat că, indicatorii propuși sunt orientativi, de natură metodologică și nu implică neapărat 
un nivel optim de performanță organizațională (randament pozitiv al muncii). Indicatorii de referință urmează a fi validați 
în cadrul exercițiului de analiză cantitativă și calitativă a muncii, propus spre implementare în etapa de pregătire a reformei 
(a se vedea capitolul 8 Foaia de parcurs).

TABELUL 17. Indicatori de referință pentru estimarea necesarului de personal 
operațional, în baza mediilor obținute în situația actuală

Subdiviziunile UAT II Indicatori de referință Ținta propusă 

Aparat administrativ Număr de UAT I per angajat
Număr de locuitori per angajat

1,2
 1500 – 2 000

Învățământ/educație Număr de instituții de învățământ gestionate per angajat 2,3

Asistență socială și 
protecție a familiei 

Număr de instituții/servicii de asistență și protecție socială gestionate per angajat 
Număr unități de posturi de specialitate coordonate per angajat (opțional)

10,0 
N/A

Finanțe Număr de UAT I per angajat
Număr de instituții bugetare coordonate per angajat (opțional) 

1,8 
N/A

Cultură, tineret, sport Număr de instituții de cultură, tineret și sport gestionate 13,8

Alte subdiviziuni 
funcționale Număr de locuitori per angajat 1500 – 2 000

Sursa: Elaborat de autor.

În baza calculelor estimative, obținute din reducerea posturilor prin optimizare naturală (25%) și prin optimizare potențială 
din contul personalului de execuție (25-30%), s-a obținut un raport orientativ de 1 500 – 2 000 locuitori per 1 angajat din 
APL de nivelul II (excluzând mun. Chișinău, mun. Bălți și UTA Găgăuzia). Având la bază doar acest indicator, efectivul 
maxim de personal care poate fi prognozat pentru cele 3 regiuni administrative, se prezintă în tabelul 18.

TABELUL 18. Estimarea orientativă a necesarului de personal 
în cadrul regiunilor administrative Nord, Centru și Sud 

în funcție de raportul 1500 și 2000 locuitori per angajat

Regiunea administrativă ACTUAL,  
unități de personal

PROGNOZAT, 
unități de personal 

SURPLUS,  
unități de personal

În funcție de raportul 1 500 per angajat :
Regiune administrativă Nord 918 536 382
Regiune administrativă Centru 1 185 665 520
Regiune administrativă Sud 729 335 394
TOTAL 2 832 1 536 1 296

În funcție de raportul 2 000 per angajat :
Regiune administrativă Nord 918 402 516
Regiune administrativă Centru 1 185 499 686
Regiune administrativă Sud 729 251 478
TOTAL 2 832 1 152 1 680

Sursa: Elaborat de autor în baza informației prezentate de Ministerul Finanțelor.
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Pe termen mediu și/sau termen lung, în cazul completării, transferului și/sau excluderii de competențe aferente APL de 
nivelul II, acest proces trebuie corelat cu estimarea necesarului de personal și proiectarea posturilor, conform criteriilor 
de analiză cantitativă și calitativă a muncii. Totodată, estimările propuse în cadrul acestui scenariu au la bază datele 
existente în situația actuală, care nu reflectă neapărat necesarul optim de personal în APL de nivelul II. 

Limitări în estimarea necesarului de personal pentru APL de nivelul II

Ținând cont de scenariul cu privire la reorganizarea UAT de nivelului II, estimarea necesarului de personal pentru cele 
cinci regiuni administrative reprezintă un proces complex, care necesită o abordare profundă, intersectorială și sistemică la 
nivel funcțional și instituțional. Astfel, este nevoie de o analiză detaliată a tuturor competențelor și atribuțiilor aferente 
subdiviziunilor din cadrul APL de nivelul II pentru a determina relevanța atribuțiilor, existența dublărilor, oportunitățile 
de simplificare și/sau automatizare a proceselor, oportunitățile de transfer de atribuții către alte instituții relevante etc. În 
acest sens, planificarea resurselor umane în regiunile administrative poate fi realizată doar după o analiză funcțională și 
instituțională detaliată. 

Astfel, planificarea/estimarea optimă a necesarului de personal, în baza unei metodologii de analiză și normare a muncii, va 
lua în considerație:

 viziunea, misiunea și funcțiile/competențele stabilite;

 tipul, complexitatea și varietatea proceselor;

 portofoliul de servicii prestate beneficiarilor direcți și indirecți;

 volumul de muncă necesar pentru realizarea activităților majore aferente fiecărui proces de muncă (număr, frecvență, 
intensitate), etc.

 6.1.3. Sistemul de finanțare al APL

În cadrul scenariului moderat, ținând cont de impactul reorganizării teritoriale asupra sistemului de finanțe publice locale, 
va fi necesară ajustarea conformă a sistemului de partajare a impozitelor de stat și a sistemului de transferuri către APL, 
cu menținerea actualelor principii și formule ale sistemului de formare a bugetelor locale a APL, implementate integral 
începând cu 2015141. În acest context, sunt necesare două etape consecutive de ajustări prezentate în figura de mai jos.

FIGURA 38. Etapele aferente ajustării sistemului de finanțare al APL

1. Revizuirea 
sistemului 

de finanțare 
în rezultatul 

reformei 
fiscale (2019)

Majorarea cotelor 
de defalcare de la 

impozitul pe 
venitul 

persoanelor fizice

Suplimentarea 
Fondului de 

susținere 
financiară a UAT 
cu surse bugetare 

din contul altor 
impozite de stat 

2. Ajustarea 
sistemului 

de finanțare 
în rezultatul 
amalgamării 

teritoriale 

ajustarea cotelor de 
defalcare la 

impozitul pe venitul 
persoanelor fizice

ajustarea 
ponderilor 

specifice ale 
indicatorilor 

capacitate fiscală, 
populație și 

suprafața UAT, a 
parametrului 

supraunitar (Pe) și 
a parametrului de 

divizare (Pd) a 
Fondului de 

susținere 
financiară

revizuirea, după 
caz, a sistemului 
de transferuri cu 

destinație 
specială de la 

bugetul de stat la 
bugetele locale

realocarea 
surselor financiare 

de la bugetul de 
stat la bugetele 
locale în cazul 

transferului unor 
competențe ale 
APC către APL

Sursa: Elaborat de autor.

141. Conform modificărilor operate la Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale și Codul Fiscal nr. 1163-XIII din 
24 aprilie 1997 prin Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative;
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Etapa 1: Revizuirea sistemului de finanțare în rezultatul reformei fiscale 

Astfel, e de menționat, că prin Legea nr. 178 din 26.07.2018 privind modificarea unor acte legislative a fost stabilită o cotă 
unică la impozitul pe venitul persoanelor fizice, în mărime de 12% (comparativ cu 7%-18%) concomitent cu majorarea 
mărimii scutirii anuale personale (de la 11280 lei la 24000 lei), fapt care va avea un impact negativ asupra încasărilor din 
contul impozitului pe venitul persoanelor fizice începând cu octombrie 2018, precum și asupra transferurilor cu destinație 
generală începând cu 2020142. În acest context, ținându-se cont și de principiul păstrării anvelopei financiare destinate APL, 
anterior ajustării sistemului de finanțare a APL ca urmare a amalgamării teritoriale, se impune revizuirea sistemului de 
finanțare ca urmare a efectelor reformei fiscale, care trebuie să urmărească acoperirea potențialelor pierderi ale bugetelor 
locale prin:

 Majorarea cotelor de defalcare de la impozitul pe venitul persoanelor fizice prevăzute la art. 5 din Lege nr. 397 din 
16.10.2003 privind finanțele publice locale;

 Suplimentarea Fondului de susținere financiară a unităților administrativ-teritoriale cu surse bugetare adiționale 
din contul impozitelor de stat (de ex. impozitul pe venitul persoanelor juridice, TVA).

Astfel, aplicarea măsurilor respective sunt necesare în vederea respectării conforme a principiilor bugetare143, în special, a 
principiului previzibilității și sustenabilității, precum și principiului transparenței finanțelor publice. 

Etapa 2: Ajustarea sistemului de finanțare al APL în rezultatul amalgamării teritoriale 

În acest context, se va urmări echilibrarea bugetelor locale de nivelul I și II, astfel încât, veniturile fiecărei unități administrativ-
teritoriale noi să fie relativ egale cu suma veniturilor unităților administrativ-teritoriale amalgamate în cadrul acesteia, 
pentru a menține anvelopa financiară destinată autorităților APL. Suplimentar la aceasta, se va ține cont de propunerile cu 
privire la redistribuirea competențelor între APC, APL de nivelul I și APL de nivelul II (expuse la secțiunea 5.1.1.) Astfel, în 
procesul de ajustare a sistemului de finanțare al APL va fi necesară întreprinderea unui șir de măsuri, și anume:

 Impozitul pe venitul persoanelor fizice. Actualul sistem de partajare a impozitelor de stat către APL se bazează pe 
impozitul pe venitul persoanelor fizice, fiind prevăzute patru cote de defalcare diferențiate pe tipuri de bugete144, 
astfel, o eventuală amalgamare teritorială va avea un impact direct asupra acestuia. Prin urmare, noua structură 
a bugetului local consolidat (în baza noii structuri administrativ-teritoriale) va impune ajustarea actualelor cote 
de defalcare de la impozitul pe venitul persoanelor fizice, întrucât, în caz contrar vor fi generate dezechilibre fiscale, 
determinate de defalcările neuniforme din impozitul respectiv la bugetele locale.

 Transferurile cu destinație generală. O eventuală amalgamare teritorială va avea un impact direct asupra numărului 
populației, suprafeței și capacității fiscale a unităților administrativ-teritoriale. Ținând cont că acești indicatori sunt 
utilizați la calculul transferurilor cu destinație generală destinat echilibrării bugetelor locale de nivelul I și II va fi 
necesară revizuirea ponderilor specifice ale indicatorilor capacitate fiscală (PS1

CFL), populația (PS1
p) și suprafața (PS1

s ) 
UAT și a parametrului supraunitar (Pe)145 utilizate în formulele de calcul respective. Totodată, în cazul redistribuirii 
unor competențe proprii între APL I și II (cu excepția învățământului preșcolar, primar, secundar general, special 
și complementar (extrașcolar)), ținând-se cont de volumul cheltuielilor alocate pentru finanțarea competențelor 
respective; precum și în cazul deciziei cu privire la majorarea fondului de echilibrare a bugetelor locale de nivelul I (și 
implicit, consolidarea bazei de venituri ale APL I), și respectiv diminuarea fondului de echilibrare a bugetelor locale 
de nivelul II din contul reducerii costurilor administrative ale APL II va fi necesară ajustarea valorii parametrului de 
divizare (Pd)146 a Fondului de susținere financiară.

 Transferurile cu destinație specială. O eventuală reformă administrativ-teritorială, însoțită de o redistribuire 
a competențele aferente sistemul de învățământ preșcolar, primar, secundar general, special și complementar 
(extrașcolar) și a altor competențe delegate între APL de nivelul I și II, va necesita revizuirea actualului sistemului de 
transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale, în vederea realocării acestor resurse financiare 
către autoritățile APL respective.

142. Conform articolului 10 din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, transferurile cu destinație generală sunt alocate din 
Fondul de susținere financiară, fiind format din impozitul pe venitul persoanelor fizice, nealocat sub formă de defalcări la bugetele locale, 
conform datelor anului pentru care există execuție bugetară.

143. Capitolul II, Secțiunea 1 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014.
144. Articolul 5 din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale.
145. Articolul 10 alin. (3) din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale.
146. Articolul 10 alin. (5) din Legea nr. 397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale. Parametrul de divizare (Pd) distribuie fondul de 

susținere financiară două fonduri distincte: fondul de echilibrare al bugetelor locale de nivelul întâi (FEB1) și fondul de echilibrare al bugetelor 
locale de nivelul al doilea (FEB2).
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 Realocarea surselor financiare. În cazul transferului unor competențe ale APC către APL (expuse la secțiunea 5.1.1.), 
ținând cont de principiile banii urmează funcția și investiția urmează competența147, va fi necesară realocarea surselor 
financiare (prevăzute actualmente în bugetul de stat) către bugetele locale de nivelul respectiv, fie prin transferuri cu 
destinație specială, fie prin suplimentarea acestora cu surse de venit din contul impozitelor de stat. 

Suplimentar la cele de mai sus, merită menționat că, în eventualitatea implementării reformei administrativ-teritoriale pe 
parcursul anului bugetar, bugetele locale vor fi executate pentru anul respectiv conform actualei structuri administrativ-
teritoriale (bugetele noilor unități administrativ-teritoriale vor fi abordate ca suma aritmetică a bugetelor locale ale unităților 
administrative vechi care le-au format), evident cu revizuirea actualului sistem de finanțare în rezultatul reformei fiscale. 
Totodată, în cazul proiectelor bugetelor locale pentru anul următor, acestea urmează să fie elaborate și aprobate în condițiile 
unui sistem de finanțare al APL revizuit în baza acțiunilor expuse mai sus.

6.2. Scenariul intermediar. Caracteristici generale

Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului intermediar cuprinde 154 UAT de nivelul I și 5 UAT de nivelul II, 
fiind prezentată în Harta 12. Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II în cadrul scenariului intermediar se 
prezintă în Anexa nr. 11.

Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I

Scenariul intermediar cu o distanța de modelare de 18 km până la centrul administrativ, care reprezintă o variantă de optimizare, 
aflată relativ la mijlocul distanțelor de 12 km și 25 km. Astfel, rata de diminuare a numărului de UAT de nivelul I constituie 
83%, rezultând un număr total de 154 UAT noi de nivelul I. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după 
numărul populației și numărul de localități amalgamate în cadrul scenariului intermediar se prezintă în Harta 13.

Deci, scenariul intermediar reprezintă un compromis echilibrat între asigurarea reprezentativității și democrației locale, 
asigurând în același timp atât o distanță acceptabilă între centrele administrative și localitățile din cadrul UAT amalgamate, 
cât și o amalgamare și consolidare administrativă mai eficientă. În raport cu scenariul moderat, acest scenariu permite o 
selecție mai bună a centrelor administrative, prin simpla reducere a numărului acestora și prin extinderea distanței maxime 
până la acestea, astfel încât mai multe UAT devin disponibile pentru amalgamare. 

Similar cu scenariul moderat, și în acest caz, numărul de UAT de nivelul I cu o populație sub 1500 locuitori a fost reduse 
la 0. Totodată, circa 40% din UAT de nivelul I au o populație între 10001 și 20000 locuitori, și câte 25% dintre acestea au 
o populație cuprinsă între 5001 și 10000 locuitori, și respectiv, mai mare de 20000 locuitori. Astfel, scenariul intermediar 
reprezintă o soluție mai eficientă de consolidare a UAT I în profil teritorial, UAT rezultate fiind mult mai compacte, iar 
centrele administrative mai puternice în ceea ce privește populația și capacitatea financiară. Datorită distanței maxime mai 
mari față de scenariul moderat, scenariul intermediar realizează o performanță net superioară acesteia, cu 97% dintre UAT 
amalgamate aflându-se la o distanță mai mică de 18 km de centrele aferente. Mai mult, doar 2% se regăsesc la o distanță 
între 18 km și 21 km și 1% la peste 21 km. Deci, scenariul intermediar asigură o eficiență foarte bună din punct de vedere 
al relației distanță – prestare servicii publice, singurele excepții fiind și de această dată rezultatul fragmentării administrativ-
teritoriale din partea de sud a țării, datorită limitărilor rezultate din poziționarea UTA Găgăuzia.

Scenariul intermediar prezintă un număr mai mare de avantaje din punct de vedere al capacității financiare și economice 
atât a centrelor administrative, cât și a UAT de nivelul I noi, datorită extinderii distanței maxime tolerate de către model. 
Scăderea numărului de UAT amalgamate are un efect indirect de filtrare a centrelor administrative, fiind selectate cele 
mai bune opțiuni care să satisfacă simultan toate criteriile impuse. Un avantaj indirect, dar strâns legat de capacitatea 
administrativă a centrelor administrative, este dat faptul că aceste centrele administrative propuse în cadrul acestui scenariu 
concentrează deja o mare parte din capitalul uman necesar pentru funcționarea acestora, rezultând un potențial mărit al 
acestora de a deveni centre polarizatoare pentru zonele pe care le deservesc. 

Scenariul intermediar prezintă o reducere a numărului de UAT de nivelul I mai mare cu 11% față de scenariul moderat. În 
plus, distanța de modelare de 18 km permite alegerea mult mai eficientă a centrelor administrative, păstrând echilibrul între 
dimensiunea populației, capacitatea fiscală și distanța dintre centrele administrative și localitățile din cadrul UAT amalgamate. 
Din acest punct de vedere, scenariul intermediar prezintă un potențial mai mare pentru creșterea eficienței orgaånizării 
instituționale, cât și pentru creșterea capacității de ghidare și stimulare a dezvoltării sociale și economice la nivel local. Totodată, 
creșterea distanței poate fi considerată un dezavantaj, în condițiile în care aceasta poate reduce nivelul de participare locală, 
precum și distanța într-o anumită măsură cetățenii de instituțiile locale, îngreunând, în unele cazuri, furnizarea serviciilor 
publice, însă acest lucru poate fi evitat printr-un design instituțional care să ia în considerare aceste limitări.

147. Legea Nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei 
naționale de descentralizare pentru 2012–2018.
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HARTA 12. Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului intermediar

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 13. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după numărul 
populației și numărul de UAT amalgamate în cadrul scenariului intermediar

Sursa: Elaborat de autor.
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Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II

Opțiunea de reorganizare a UAT de nivelul II este identică pentru fiecare din cele trei scenarii propuse, caracteristicile 
generale ale acesteia fiind expuse mai sus (a se vedea subcapitolul 5.1.). Totodată, structura administrativ-teritorială se 
prezintă în Harta 12, iar datele generale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul II în cadrul scenariului intermediar 
se prezintă în tabelul de mai jos.

TABELUL 19. Date generale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul II
în cadrul scenariului intermediar

UAT de nivelul II Număr de locuitori, 
2017

Suprafață 
(km2)

Număr de UAT de 
nivelul I

Regiunea administrativă Nord 922 147 9 982 46

Regiunea administrativă Centru 998 080 10 519 54

Regiunea administrativă Sud 506 733 7 420 40

UTA Găgăuzia 151 010 1 847 10

Municipiul Chișinău 779 173 570 4

Sursa: Elaborat de autor.

6.2.1. Designul funcțional 

Pe termen scurt

La fel ca în cazul scenariului moderat, și în cazul scenariului intermediar se propune să fie păstrată actuala distribuire a 
competențelor între APL de nivelul I și II.

Pe termen mediu 

Scenariul intermediar va rezulta în unități administrativ-teritoriale de nivelul I încă insuficient de consolidate pentru a 
prelua pe termen mediu competențe suplimentare din contul administrației publice locale nivelului II. Pe termen mediu 
obiectivul de bază ar trebui să fie consolidarea capacităților APL de nivelul I pentru a putea exercita în volum deplin 
atribuțiile pe care deja acestea le au dar nu sunt efectiv realizate. 

Cât privește unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, este propus același scenariu spațial pentru toate cele trei scenarii, 
prin urmare remanierile funcționale sunt identice în ceea ce privește funcțiile propuse de a fi preluate de la administrația 
publică centrală. 

Din raționamentele explicate mai sus, pentru scenariul intermediar se propune un design funcțional asemănător cu cel propus 
pentru scenariul moderat. Astfel, pentru scenariul intermediar se propune păstrarea distribuirii actuale a competențelor 
între APL de nivelul I și II (descrisă în capitolul 4 Analiza funcțională), cu aceleași remanieri funcționale propuse:

1. Transferul competenței de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor, planurilor, programelor și 
proiectelor de dezvoltare regional (îndeplinită actualmente de ADR-uri) către APL de nivelul II;

2. Transferul competenței de construcție, menținere și operare a gropilor sanitare regionale de depozitare a deșeurilor 
de la APL de nivelul I către APL de nivelul II;

3. Transferul competenței de construcție, administrare și menținere a drumurilor regionale de la administrația publică 
centrală către APL de nivelul II.

La fel ca și în cazul scenariului moderat, este necesară examinarea oportunității transferării anumitor funcții îndeplinite 
actualmente de către serviciile publice desconcentrate către APL de nivelul I sau II. Cum a fost menționat mai sus, acest 
aspect este necesar să fie abordat în cadrul unui proces structurat de reformă funcțională. De asemenea, va trebui să fie 
revizuite zonele de acoperire/deservire a unor servicii desconcentrate pentru a fi aliniate la noua structura administrativ 
teritorială și a hotarelor administrative ale UAT de nivelul II. 
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6.2.2. Structura instituțională

Autoritățile publice locale de nivelul I

În cadrul scenariului intermediar, structura administrativ-teritorială permite APL de nivelul I să-și consolideze semnificativ 
capacitățile instituționale. În acest sens, capacitatea instituțională a APL de nivelul I presupune un grad mai ridicat de 
acoperire a necesarului de personal, varietate de posturi generice corelate cu necesitățile organizaționale, precum și o 
utilizare mai ridicată a resurselor umane alocate. Eficiența și eficacitatea utilizării resurselor umane se îmbunătățește atât 
prin reducerea ponderii personalului de conducere, cât și prin sporirea ponderii personalului operațional implicat nemijlocit 
în realizarea funcțiilor/competențelor APL. În acest sens, APL de nivelul I dispun de un potențial mai ridicat de a produce 
schimbări pozitive în ce privește dezvoltarea social-economică a localităților din teritoriul administrat. 

Analiza cantitativă a schimbărilor 

Efectivul-limită de personal pentru cele 154 APL de nivelul I va rămâne intact și va constitui orientativ 4 890 unități de 
personal, cu o pondere de 65% în sistemul administrației publice locale, înregistrând o creștere de 13% comparativ cu 
situația actuală. 

Surplusul de unități de personal a fost estimat ținând cont de reducerea posturilor de conducere (primar, viceprimar și 
secretar al consiliului local) din cadrul UAT de nivelul I amalgamate, dar care nu devin centre administrative. Astfel, 
în cazul scenariului moderat, surplusul estimat de unități de personal constituie circa 1 500 unități de personal, care 
urmează a fi utilizat pentru sporirea gradului de acoperire a necesarului de personal în APL de nivelul I (tabelul 20). Bugetul 
disponibil aferent surplusului de unități de personal constituie orientativ 134 milioane MDL.

TABELUL 20. Distribuția și ponderea personalului în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT în scenariul intermediar

UAT I în funcție de numărul de locuitori Număr UAT 
nou-create

Surplus unități 
de personal Ponderea, %

< 5 000 locuitori 12 26 2.4

5 001 – 10 000 locuitori 39 244 15.4

10 001 – 20 000 locuitori 63 609 38.1

> 20 000 locuitori 40 630 44.1

Total 154 1 509 100

Sursa: Elaborat de autor.

Conform scenariului intermediar, 44% din efectivul de personal din APL de nivelul I este concentrat preponderent în 
primăriile de mărime mare (cu peste 20 001 locuitori), comparativ cu orientativ 4% în situația actuală. Aceasta denotă o 
scădere semnificativă a gradului de fragmentare instituțională în APL de nivelul I.

Totodată, numărul mediu de angajați per APL de nivelul I constituie orientativ 31,0 unități de personal, comparativ 
cu 5,3 unități de personal în situația actuală. Astfel, cele mai mari primării (41.7%) vor institui, în mediu 53,6 unități de 
personal, în timp ce primăriile mici (3.6%) – în mediu 7,4 unități de personal (figura 39).
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FIGURA 39. Numărul mediu unități de personal în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT în scenariul intermediar comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Distribuția personalului per UAT de nivelul I în scenariul intermediar variază relativ uniform în funcție de efectivul de 
personal stabilit prin statele de personal în situația actuală și de mărimea populației în teritoriul gestionat. 

Raportul mediu de locuitori per angajat constituie orientativ 750 la 1, cu 250 locuitori mai mult comparativ cu situația 
actuală. Prin urmare, eficiența utilizării resurselor umane crește relativ semnificativ, apropiindu-se de indicatorul de referință 
pentru APL de nivelul I (800 locuitori per angajat148). Totodată, în scenariul intermediar, raportul de locuitori per angajat 
din APL de nivelul I descrește cu 27% în cazul primăriilor instituite în UAT de la 5 000 la 20 000 locuitori comparativ cu 
situația actuală, iar raportul de locuitori per angajat în cazul primăriilor mici (până la 5 000 locuitori) și mari (peste 20 000 
locuitori) este practic echivalent cu situația actuală. În acest scenariu, cel mai ridicat raport mediu de locuitori per angajat a 
fost stabilit pentru primăriile mari – 956 locuitori per angajat. Totodată, în situația actuală, raportul mediu de locuitori per 
angajat în primăriile mari depășește 1 200 de locuitori (figura 40). În concluzie, creșterea raportului mediu de locuitori per 
angajat este relativ nesemnificativă, se încadrează în limitele indicatorului de referință, fapt care presupune că nu va afecta 
încărcătura muncii personalului operațional încadrat în APL de nivelul I.

FIGURA 40. Raportul mediu locuitori per angajat în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT în scenariul intermediar comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

148. Calculat în baza mediei obținute pentru primăriile de mărime medie (5 001 – 10 000 locuitori) în situația actuală.
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Analiza calitativă a schimbărilor 

Din contul reducerii posturilor de conducere (primar, viceprimar, secretar consiliu local), ponderea personalului de 
conducere în raport cu cel de execuție scade semnificativ de la 40% cum este în situația actuală la aproximativ 19%. În 
acest sens, raportul obținut de 19/81 în favoarea personalului de execuție se conformează standardelor în domeniu, care 
constituie 20/80. 

Totodată, crește semnificativ și ponderea personalului operațional149, de la circa 53%150 cum este în situația actuală la 
orientativ 84%, din contul alocării surplusului de unități de personal (1 500 unități). 

Astfel, APL-urile nou-create vor avea posibilitatea de a institui în structura lor de personal cel puțin 10 din cele 12 posturi 
generice (tabelul 21), identificate în baza statelor de personal, cât și în baza discuțiilor cu reprezentanții APL privind 
posturile generice.

Ca și în cazul scenariului moderat, procesul de amalgamare a APL de nivelul I presupune mărirea distanței dintre centrul 
administrativ al APL și cetățeni. Efectele potențial nedorite aferente unei distanțe mai mari în raport de punctele de furnizare 
a serviciilor publice prestate de către APL de nivelul I ar putea fi minimizate prin crearea ghișeelor unice sau așa-numitele 
front-office-uri în cadrul teritoriului administrat de către APL. Unitățile de posturi instituite în cadrul acestora ar putea fi 
alocate din contul unităților de personal aferente fiecărei APL nou-create. Mai multe propuneri în acest sens sunt descrise 
în capitolul 8. 

TABELUL 21. Tipuri de posturi generice în scenariul intermediar
Titluri de posturi generice Titluri de posturi generice specifice

• Primar
• Viceprimar (după caz)
• Secretar al consiliului local
• Arhitect-șef (după caz)
• Contabil-șef; contabil 
• Specialist planificare 
• Specialist servicii publice (comunale)
• Specialist acte stare civilă / jurist 
• Specialist percepere fiscală
• Specialist reglementare regim funciar
• Specialist tineret și sport
• Specialist în protecția drepturilor copilului
• Specialist în scrierea și managementul proiectelor 

• Mediator comunitar
• Specialist turism local
• Specialist management forestier
• Altele, conform necesităților specifice

Sursa: Elaborat de autor.

În cazul completării, transferului și/sau excluderii de competențe aferente APL de nivelul I, acest proces trebuie corelat cu 
estimarea necesarului de personal și proiectarea posturilor, conform criteriilor de analiză cantitativă și calitativă a muncii. 
Totodată, estimările propuse în cadrul acestui scenariu au la bază datele existente în situația actuală, care nu neapărat reflectă 
necesarul optim de personal în APL de nivelul I.

Consilieri în consiliile locale

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală vor fi instituite 3 347 
unități de consilieri în consiliile locale, cu 68% mai puțin decât în situația actuală. 

Autoritățile publice locale de nivelul II 

Ținând cont de faptul că opțiunea de reorganizare a UAT de nivelul II este identică pentru fiecare din cele trei scenarii 
propuse, respectiv, și aspectele structurii instituționale ale acestora sunt comune, fiind expuse mai sus (a se vedea secțiunea 
6.1.2).

149. Posturi care implică realizarea nemijlocită a funcțiilor/competențelor APL și exclud posturile de suport.
150. Date estimate în baza schemelor de încadrare; un număr impunător de unități de personal aferent personalului de suport sunt instituite în 

afara statelor de personal în APL de nivelul I.
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6.2.3. Sistemul de finanțare al APL

Ținând cont de impactul reorganizării teritoriale asupra sistemului de finanțe publice locale, în scenariul intermediar, la 
fel, va fi necesară ajustarea conformă a sistemului de partajare a impozitelor de stat și a sistemului de transferuri către APL, 
cu menținerea actualelor principii și formule ale sistemului de formare a bugetelor locale a APL, implementate integral 
începând cu 2015. Astfel, revizuirea și ajustarea actualului sistem de finanțare a APL va presupune aceleași etape și activități 
ca și în cazul scenariului moderat (expuse la secțiunea 5.1.3.), având drept scop echilibrarea bugetelor locale de nivelul I și II. 
Totodată, se va ține cont de principiul păstrării anvelopei financiare destinate APL, precum și de propunerile cu privire la 
redistribuirea competențelor între APC, APL de nivelul I și APL de nivelul II (expuse la secțiunea 5.2.1.).

6.3. Scenariul compact. Caracteristici generale

Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului compact cuprinde 93 UAT de nivelul I și 5 UAT de nivelul II, fiind 
prezentată în Harta 14. Lista unităților administrativ-teritoriale în cadrul scenariului compact se prezintă în Anexa nr. 12.

Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I

Scenariul compact, în cadrul căruia a fost aplicată o distanță de modelare de 25 km între centrul administrativ și localitățile 
din cadrul UAT amalgamate, reprezintă varianta cea mai performantă de optimizare spațială. În acest caz rata de diminuare 
a numărului de UAT de nivelul I ajunge la 90%, scenariul însumând un număr total de 93 de UAT de nivelul I. Distribuția 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după numărul populației și numărul de localități amalgamate în cadrul 
scenariului compact se prezintă în Harta 15.

Acest scenariu urmărește optimizarea maximă a teritoriului în raport cu infrastructura rutieră, populația și capacitatea 
fiscală. În mod similar cu scenariul intermediar, creșterea distanței maxime permite o selectare a centrelor administrative 
mult mai eficientă, generată indirect de reducerea numărului maxim al acestora. Astfel, scenariul compact beneficiază în 
raport cu scenariile moderat și intermediar de cea mai bună selecție a centrelor administrative. De asemenea, distanța 
permite o mai bună regularizare a UAT de nivelul I din punct de vedere a acoperirii teritoriului și a echilibrării distribuției 
populației în teritoriu. 

În comparație cu scenariile moderat și intermediar, în cazul scenariului compact 59% dintre UAT I au o populație de peste 
20000 locuitori, 31% dintre acestea - între 10000 și 20 000 locuitori, și doar 1% - între 1500 și 5000 locuitori. O dovadă 
a eficienței de optimizare spațiale este și faptul că nici un centru administrativ nu are mai puțin de 1500 de locuitori, iar 
peste 77% dintre UAT I noi au o suprafață de minim 200 km. De asemenea, din punct de vedere al distanțelor scenariul 
compact este cel mai eficient considerând limita de 25 km a UAT amalgamate față de centrul administrativ aferent. Astfel 
doar 7 UAT amalgamate se află la peste 25 km față de centrele administrative aferente, luând în considerare și în acest caz 
distanțele mai mari rezultate în partea de Sud a țării.

Dimensiunea mai mare a UAT I noi și mai buna selecție a centrelor administrative prezintă un set avantaje și dezavantaje. 
Pe de o parte, o mai bună selecție a centrelor administrative, precum și UAT consolidate mai eficient din punct de vedere 
al populației și capacității financiare, cresc capacitatea UAT I de a ghida și stimula dezvoltarea socială și economica la nivel 
local. În același timp, similar cu scenariul intermediar, selecția centrelor duce la concentrarea activităților administrative în 
centre deja consacrate la nivel local și regional, acestea fiind astfel stimulate să devină centre polarizatoare pentru UAT noi 
și să stimuleze economica locală prin buna planificare a resurselor și identificarea eficientă a punctelor tari și a punctelor 
slabe. De asemenea, în termeni generali capitalul uman este mult mai variat, permițând o mai bună dezvoltare a centrelor 
administrative. Pe de altă parte, distanța mai mare de deservire poate avea două efecte negative principale. În primul rând, 
prestarea serviciilor publice trebuie organizată astfel încât să ia în considerare distanțele mai mari, infrastructura rutieră pe 
alocuri deficitară și potențiala mobilitate a populației. 

Dacă în cazul scenariului moderat compromisul a fost făcut în favoarea democrației locale, putem spune că în cazul 
scenariului compact compromisul necesar este în favoarea eficienței. Creșterea numărului mediu de UAT amalgamate și 
mai buna selecție a centrelor combinate cu un mai mare potențial de dezvoltare socială și economică reprezintă principalele 
avantaje ale scenariului compact. În același timp, analiza indică că odată cu depășirea distanței de modelare în zonele cu 
probleme de accesibilitate (de ex. regiunea Sud), devine mai problematic procesul de furnizare a serviciilor publice la nivel 
local, întrucât parcurgerea acestor distanțe necesită timpi mai mari. În acest context, scenariul trebuie să ia în considerare 
distribuirea funcțiilor luând în considerare aceste creșteri ale distanței în raport cu necesitatea interacțiunii directe între 
cetățeni și autoritățile locale.
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HARTA 14. Structura administrativ-teritorială în cadrul scenariului compact

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 15. Distribuția unităților administrativ-teritoriale de nivelul I după numărul 
populației și numărul de UAT amalgamate în cadrul scenariului compact

Sursa: Elaborat de autor.
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Unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II

Opțiunea de reorganizare a UAT de nivelul II este identică pentru fiecare din cele trei scenarii propuse, caracteristicile 
generale ale acesteia fiind expuse mai sus (a se vedea subcapitolul 5.1.). Totodată, structura administrativ-teritorială se prezint 
în Harta 14, iar datele generale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul II în cadrul scenariului compact se prezintă 
în tabelul de mai jos.

TABELUL 22. Date generale ale unităților administrativ-teritoriale de nivelul II
în cadrul scenariului compact

UAT de nivelul II Număr de locuitori, 2017 Suprafață (km2) Număr de UAT de nivelul I

Regiunea administrativă Nord 921 303 10 032 25

Regiunea administrativă Centru 1 013 010 10 651 35

Regiunea administrativă Sud 492 647 7 239 24

UTA Găgăuzia 151 010 1 847 5

Municipiul Chișinău 779 173 570 4
Sursa: Elaborat de autor.

6.3.1. Designul funcțional

Pe termen scurt

În cadrul scenariului compact, la fel ca și în cazul primelor două scenarii, se propune să fie păstrată actuala distribuire a 
competențelor între APL de nivelul I și II.

Pe termen mediu

Pentru scenariul compact, pornind de la competențele actuale prevăzute pentru APL de nivelul I și II, se propun următoarele 
schimbări:

1. Transferul competenței de elaborare, implementare și monitorizare a strategiilor, planurilor, programelor și 
proiectelor de dezvoltare regională (îndeplinită actualmente de ADR-uri) către APL de nivelul II;

2. Transferul competenței de construcție, administrare și menținere a drumurilor regionale de la administrația publică 
centrală către APL de nivelul II;

3. Transferul competenței de întreținere a instituțiilor de învățământ primar și secundar de la APL de nivelul II la APL 
de nivelul I, așa cum a fost înaintea reformei din 2013. 

4. Transferul competenței de administrare a instituțiilor de cultură, turism și sport (la moment așa numitele de interes 
raional), alte activități cu caracter cultural și sportiv care sunt în competența APL de nivelul II către APL de nivelul 
I. 

Spre deosebire de scenariile anterioare, în cadrul acestei opțiuni unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I vor fi suficient 
de mari și consolidate pentru a prelua în timp anumite competențe de la APL de nivelul II. În acest sens, în conformitate 
cu principiul subsidiarității și a altor principii expuse la începutul acestei secțiuni, pe termen mediu se propune transferul 
responsabilității de întreținere a instituțiilor de învățământ primar și secundar către APL I. La fel, administrația publică 
locală de nivelul I ar putea prelua administrarea instituțiilor de cultură, turism și sport alte activități cu caracter cultural și 
sportiv care, actualmente, sunt în competența APL de nivelul II. În special în cazul acestei competențe ar putea fi vorba 
de un transfer asimetric, deoarece majoritatea instituțiilor de cultură, sport, etc. sunt concentrate în orașele/municipiile 
reședință a administrațiilor raionale actuale și prin urmare vor fi transferate în competența acestora.

În plus, în cazul acestui scenariu nu mai este propus transferul competenței de construcție, menținere și operare a gropilor 
sanitare regionale de depozitare a deșeurilor de la APL de nivelul I către cele de nivelul II, deoarece scenariul în cauză rezultă 
într-un număr mai mic de UAT de nivelul I, iar operarea acestor gropi de depozitare a deșeurilor în format intercomunitar 
va deveni viabilă. 
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Ca și în cazul primelor două scenarii, este necesară considerarea oportunității transferării pe termen mediu a unor funcții 
îndeplinite actualmente de serviciile publice desconcentrate către APL de nivelul I sau II, precum și alinierea zonelor de 
deservire a serviciilor desconcentrate la nouă structură administrativ-teritorială conform scenariului compact. 
 

6.3.2. Structura instituțională

Autoritățile publice locale de nivelul I

În cadrul scenariului compact, structura administrativ-teritorială permite APL de nivelul I să-și consolideze puternic 
capacitățile instituționale. În acest sens, capacitatea instituțională a APL de nivelul I presupune un grad mai ridicat de 
acoperire a necesarului de personal, varietate de posturi generice corelate cu necesitățile organizaționale, precum și o 
utilizare mai ridicată a resurselor umane alocate. Eficiența și eficacitatea utilizării resurselor umane are loc prin reducerea 
ponderii personalului de conducere și sporirea ponderii personalului operațional, nemijlocit implicat în realizarea funcțiilor/
competențelor autorității publice. În acest sens, APL de nivelul I dispun de un potențial mai ridicat de a produce schimbările 
pozitive în ce privește dezvoltarea social-economică a localităților din teritoriul administrat. 
Analiza cantitativă a schimbărilor 

Efectivul-limită de personal pentru cele 93 APL de nivelul I va rămâne intact și va constitui orientativ 4 890 unități de 
personal, cu o pondere de 65% în sistemul administrației publice locale, înregistrând o creștere de 13% comparativ cu 
situația actuală. 

Surplusul de unități de personal a fost estimat ținând cont de reducerea posturilor de conducere (primar, viceprimar și 
secretar al consiliului local) din cadrul UAT de nivelul I amalgamate, dar care nu devin centre administrative. Astfel, 
în cazul scenariului moderat, surplusul estimat de unități de personal constituie circa 1 650 unități de personal, care 
urmează a fi utilizat pentru sporirea gradului de acoperire a necesarului de personal în APL de nivelul I (tabelul 23). Bugetul 
disponibil aferent surplusului de unități de personal constituie orientativ 146 milioane MDL. 

TABELUL 23. Distribuția și ponderea personalului în APL de nivelul I
în funcție de mărimea UAT în scenariul compact

UAT I în funcție de numărul de locuitori Număr UAT nou-create Surplus unități de per-
sonal Ponderea, %

< 5 000 locuitori 0 0 0

5 001 – 10 000 locuitori 10 62 3.9

10 001 – 20 000 locuitori 30 341 19.7

> 20 000 locuitori 53 1 240 76.4

Total 93 1 643 100
Sursa: Elaborat de autor.

Conform scenariului compact, 76% din efectivul de personal din APL de nivelul I este concentrat preponderent în 
primăriile de mărime mare (cu peste 20 001 locuitori), comparativ cu circa 4% în situația actuală. Aceasta denotă o scădere 
semnificativă a gradului de fragmentare instituțională în APL de nivelul I comparativ cu situația actuală.

Totodată, numărul mediu de angajați per APL de nivelul I crește semnificativ și constituie aproximativ 52,0 unități de 
personal, comparativ cu 5,3 unități de personal în situația actuală. Astfel, cele mai mari primării (76.4%) vor institui în 
mediu 68.7 unități de personal, în timp ce primăriile medii (3.9%) – în mediu 20 unități de personal (figura 41).
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FIGURA 41. Numărul mediu unități de personal în APL de nivelul I în funcție de mărimea 
UAT în scenariul compact comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Raportul mediu de locuitori per angajat constituie orientativ 820 la 1, cu 320 mai mult comparativ cu situația actuală. 
Prin urmare, eficiența utilizării resurselor umane crește relativ semnificativ, depășind ușor indicatorul de referință pentru 
APL de nivelul I (800 locuitori per angajat151). În scenariul compact, cel mai ridicat raport mediu de locuitori per angajat 
a fost stabilit pentru primăriile mari – 888 locuitori per angajat. Totodată, în cadrul acest scenariu, majoritatea primăriilor 
sunt mari (76.4%), iar în situația actuală raportul mediu de locuitori per angajat în primăriile de mărime echivalentă 
depășește 1 200 de locuitori (figura 42).

FIGURA 42. Raportul mediu locuitori per angajat în APL de nivelul I în funcție de mărimea 
UAT în scenariul compact comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Analiza calitativă a schimbărilor 

Din contul reducerii posturilor de conducere (primar, viceprimar, secretar consiliu local), ponderea personalului de 
conducere în raport cu cel de execuție scade semnificativ de la 40% cum este în situația actuală la orientativ 18%. Astfel, 
raportul obținut de 18/86 în favoarea personalului de execuție se conformează standardelor în domeniu, care constituie 
20/80. 

Totodată, crește semnificativ și ponderea personalului operațional152, orientativ de la 53%153 cum este în situația actuală 
la orientativ 87%, din contul alocării surplusului de unități de personal (1 650 unități). 

151. Calculat în baza mediei obținute pentru primăriile de mărime medie (5 001 – 10 000 locuitori) în situația actuală.
152. Posturi care implică realizarea nemijlocită a funcțiilor/competențelor APL și exclud posturile de suport.
153. Date estimate în baza schemelor de încadrare; un număr impunător de unități de personal aferent personalului de suport sunt instituite în 

afara statelor de personal în APL de nivelul I.
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Astfel, APL-urile nou-create vor avea posibilitatea de a institui în structura lor de personal toate cele 12 posturi generice 
(tabelul 24), identificate în baza statelor de personal, cât și în baza discuțiilor cu reprezentanții APL privind posturile 
generice specifice, care reflectă necesitățile actuale ale APL-urilor de nivelul I în resurse umane.

TABELUL 24. Tipuri de posturi generice în scenariul compact
Titluri de posturi generice Titluri de posturi generice specifice

• Primar
• Viceprimar
• Secretar al consiliului local
• Arhitect-șef
• Contabil-șef; contabil 
• Specialist servicii publice (comunale) 
• Specialist achiziții publice 
• Specialist acte stare civilă / jurist 
• Specialist percepere fiscală
• Specialist reglementare regim funciar
• Specialist planificare 
• Specialist tineret și sport
• Specialist în protecția drepturilor copilului
• Specialist în scrierea și managementul proiectelor 

• Mediator comunitar
• Specialist turism local
• Specialist management forestier
• Altele, conform necesităților specifice 

Sursa: Elaborat de autor.

Ca și în cazul celorlalte două scenarii, procesul de amalgamare a APL de nivelul I presupune mărirea distanței dintre centrul 
administrativ al APL și cetățeni. Efectele negative aferente accesibilității reduse a populației la serviciile publice prestate de 
către APL de nivelul I ar putea fi minimizate prin crearea ghișeelor unice sau așa-numitele front-office-uri în cadrul teritoriului 
administrat de către APL. Unitățile de posturi instituite în cadrul acestora ar putea fi alocate din contul unităților de 
personal aferente fiecărei APL nou-create. Mai multe propuneri în acest sens sunt descrise în capitolul 7.

În cazul completării, transferului și/sau excluderii de competențe aferente APL de nivelul I, acest proces trebuie corelat cu 
estimarea necesarului de personal și proiectarea posturilor, conform criteriilor de analiză cantitativă și calitativă a muncii. 
Totodată, estimările propuse în cadrul acestui scenariu au la bază datele existente în situația actuală, care nu neapărat reflectă 
necesarul optim de personal în APL de nivelul I. 

Consilieri în consiliile locale

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală vor fi instituite 2 381 
unități de consilieri în consiliile locale, cu 77% mai puțin decât în situația actuală. 
Autoritățile publice locale de nivelul II

Ținând cont de faptul că opțiunea de reorganizare a UAT de nivelul II este identică pentru fiecare din cele trei scenarii 
propuse, respectiv, și aspectele structurii instituționale ale acestora sunt comune, fiind expuse mai sus (a se vedea secțiunea 
5.1.2.).

6.3.3. Sistemul de finanțare al APL

Ținând cont de impactul reorganizării teritoriale asupra sistemului de finanțe publice locale, în cadrul scenariului compact, 
la fel, va fi necesară ajustarea conformă a sistemului de partajare a impozitelor de stat și a sistemului de transferuri către 
APL, cu menținerea actualelor principii și formule ale sistemului de formare a bugetelor locale a APL, implementate integral 
începând cu 2015. Astfel, revizuirea și ajustarea actualului sistem de finanțare a APL va presupune aceleași etape și activități 
ca și în cazul scenariului moderat (expuse la secțiunea 5.1.3.), având drept scop echilibrarea bugetelor locale de nivelul I și II. 
Totodată, se va ține cont de principiul păstrării anvelopei financiare destinate APL, precum și de propunerile cu privire la 
redistribuirea competențelor între APC, APL de nivelul I și APL de nivelul II (expuse la secțiunea 5.3.1.).
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Pentru a stabili criteriile care vor sta la baza analizei ex-ante a impactului scenariilor de reformă, este important corelarea 
acestora cu obiectivele stabilite de documentele de politici din domeniu. În acest sens, Strategia națională de descentralizare154 
stabilește o viziune conform căreia se urmărește dezvoltarea unei administrații publice locale democratice și autonome, care 
să asigure echitabil, inclusiv din perspectiva respectării drepturilor grupurilor vulnerabile, prestarea de servicii publice de 
calitate și managementul eficient al competențelor locale. În același spirit, scopul strategiei este de a asigura o administrație 
publică locală care să funcționeze democratic și autonom, să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a furniza servicii 
publice conform necesităților și cerințelor beneficiarilor, inclusiv din perspectiva drepturilor grupurilor vulnerabile în 
condiții de eficiență, eficacitate, echitate și disciplină financiară.

Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020155 stabilește o viziune similară, conform căreia 
administrația publică din Republica Moldova va fi eficientă, eficace și responsabilă la toate nivelurile, va servi doar intereselor 
cetățenilor utilizând eficient resursele financiare și va aplica proceduri transparente și conforme standardelor europene, 
devenind astfel un catalizator important al dezvoltării continue și durabile a țării. Obiectivul general al reformei administrației 
publice este crearea unei administrații publice moderne, profesioniste și orientate spre oferirea serviciilor publice de calitate, în 
corespundere cu necesitățile și așteptările cetățenilor și ale entităților sociale și economice.

În acest context, pornind de la dezideratele stabilite de cadrul strategic din domeniul modernizării administrației publice și 
a descentralizării, analiza ex-ante a scenariilor de reformă administrativ-teritorială s-a bazat pe evaluarea impactului asupra 
trei domenii majore, definite printr-un număr corespunzător de criterii aferente acestora, care au stat la baza comparării 
scenariilor de reformă administrativ-teritorială propuse, și anume:

1. Capacitatea administrativă a APL;

2. Eficiența APL;

3. Democrația locală.

Selectarea acestor trei domenii drept repere pentru evaluarea impactului scenariilor de reformă a fost condiționată pe de o 
parte de faptul că, acestea reprezintă elemente cheie în contextul asigurării unei dezvoltări social-economice durabile la nivel 
local, iar pe de altă parte, acestea presupun o abordare holistică a impactului unei eventuale reforme administrativ-teritoriale, 
întrucât orice remaniere în plan teritorial trebuie să ia în considerare (1) calitatea actului de guvernare locală și a serviciilor 
publice furnizate de autoritățile publice locale, (2) accesul cât se poate de egal și echitabil al tuturor cetățenilor la aceste servicii,  
având grijă în același timp ca (3) autoritățile locale să rămână suficient de aproape și de conectate de cetățeni și viceversa. 

Astfel, capacitatea administrativă și eficiența reprezintă elemente indispensabile pentru asigurarea furnizării serviciilor 
publice de calitate cetățenilor și pentru exercitarea în volum deplin de către autorităților locale a responsabilităților stabilite 
de cadrul legal în vigoare. Analiza ex-ante abordează capacitatea administrativă sub aspectul impactului prognozat a diferitor 
scenarii asupra efectivului de personal din cadrul APL, și respectiv, asupra nivelului de profesionalizare (specializare) a 
acestuia, întrucât personalul calificat reprezintă capitalul de bază fără de care nu este posibilă edificarea unei administrații 
publice moderne care să fie capabilă de furnizarea unor servicii de calitate cetățenilor. De asemenea, capacitatea 
administrativă include aspectul aferent accesului la servicii publice. Acest sub-domeniu reflectă impactul diferitor scenarii 
asupra accesibilității cetățenilor la servicii publice locale sub aspectul distanțelor dintre localități și centrele administrative 
în cadrul noilor UAT amalgamate, reprezentând un indicator al disponibilității (apropierii) APL de cetățeni în asociere 
cu deplasarea/accesul la serviciile furnizate, gradul de acoperire fiind – în condițiile unor resurse egale – mai bun în cazul 
distanțelor mai mici. 

154. Lege nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de descentralizare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei 
naționale de descentralizare pentru anii 2012–2018 // Monitorul Oficial nr. 143-148 din 13.07.2012

155. Aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 911 din 25 iulie 2016 // Monitorul Oficial nr. 256-264 din 12.08.2016
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În aceeași măsură, existența resurselor financiare adecvate pentru realizarea competențelor atribuite este un alt aspect esențial 
în activitatea administrației publice locale. Un management financiar sustenabil urmărește două obiective majore – creșterea 
veniturilor prin consolidarea bazei fiscale și a capacităților de gestionare a finanțelor publice locale, precum și, raționalizarea 
și optimizarea cheltuielilor, fără ca aceasta să afecteze calitatea serviciilor prestate. Din acest motiv, analiza ex-ante abordează 
eficiența din perspectiva a trei criterii – impactul potențial asupra cheltuielilor administrative, capacității fiscale și a gradului 
de autonomie financiare a APL. 

Suplimentar la aceasta, gradul de responsabilizare a autorităților locale față de cetățeni, precum și posibilitatea și mecanismele 
pe care le au cetățenii la dispoziție pentru a responsabiliza politicienii locali și activitatea administrației publice locale este 
elementul de bază a auto-guvernării locale și unul din mecanismele capabile să asigure faptul că APL este de fapt orientată 
către cetățeni și necesitățile acestora. Prin urmare, domeniul democrației locale este al treilea aspect al analizei ex-ante 
care se bazează pe evaluarea impactul scenariilor propuse asupra gradului de participare în alegerile locale, precum asupra 
componenței etnico-demografice a unităților administrativ-teritoriale amalgamate. În mod evident, democrația locală nu 
se limitează doar la exprimarea votului în ziua alegerilor, aceasta reprezentând o paletă largă de măsuri de interacțiune între 
cetățeni și autoritățile publice locale, menite să asigure posibilitatea acestora de a influența deciziile la nivel local și de a 
responsabiliza aleșii locali printr-un șir de măsuri: consultarea cetățenilor în cadrul referendumurilor locale, transparența și 
participarea în procesul decizional, activitatea organizațiilor societății civile la nivel local și parteneriatul acestora cu APL, 
etc. 

Astfel, sub aspect metodologic, evaluarea impactului scenariilor de reformă administrativ-teritorială a fost efectuată prin 
intermediul analizei multicriteriale. În baza acestui instrumentar a fost realizată o evaluare comparativă a scenariilor de 
reformă administrativ-teritorială în baza domeniilor și criteriilor expuse mai sus. Astfel, fiecare domeniu/criteriu a fost 
evaluat în baza următoarei grile de referință:

 Impact limitat: + (pozitiv) și - (negativ);

 Impact semnificativ: ++ (pozitiv) și -- (negativ);

 Impact ridicat: +++ (pozitiv) și --- (negativ).

Rezultatul final al evaluării impactului scenariilor de reformă administrativ-teritorială este prezentat în tabelul 25. Acesta 
reprezintă o sinteză a rezultatelor evaluării ex-ante care derivă din analiza expusă în subcapitolele 6.1. - 6.3.

TABELUL 25. Evaluarea impactului scenariilor de reformă administrativ-teritorială
Domenii 
/ criterii de evaluare Situația actuală Scenariul 

moderat
Scenariul 

intermediar
Scenariul 
compact

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 0 + + + + + 

Efectiv de personal 0 ++ + + + + 

Profesionalizarea personalului 0 + + + + + +

Acces la servicii publice 0 – – – –

EFICIENȚĂ 0 + + + + + +

Costuri administrative 0 + + + + + +

Capacitate fiscală 0 + + + + + +

Autonomie financiară 0 + + + + + +

DEMOCRAȚIE LOCALĂ 0 – – – –

Participare în alegerile locale 0 + / – – – –

Structura etnico-demografică a UAT 0 – – – –

Sursa: Elaborat de autor.

Astfel, în baza analizei prezentate mai jos, în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă administrativ-teritorială se atestă 
un impact vizibil pozitiv comparativ cu situația actuală asupra capacității administrative și eficienței autorităților APL, în 
timp ce, în cazul democrației locale se atestă un impact relativ negativ. Prin urmare, dacă în procesul de selectare a celui 
mai optim scenariu vor fi prioritizate aspectele de furnizare a unor servicii publice locale mai calitative, de consolidare a 
capacităților instituționale a APL, precum și cele de eficiență a APL, scenariul compact este cel preferat. În cazul în care 
vor fi prioritizate aspectele de accesibilitate, precum și cele de reprezentare democratică și participare civică, scenariul 
moderat este cel preferat. Totodată, scenariul intermediar reprezintă o soluție de compromis între aspectele de capacitate 
administrativă/eficiență vis-a-vis de cele de democrație locală.



131Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Prin urmare, rezultatele evaluări ex-ante a impactului asupra domeniilor și criteriilor expuse indică asupra necesității unor 
compromisuri asupra obiectivelor urmărite, fapt care este inerent în cadrul oricărei reforme administrativ-teritoriale. 
Experiența altor țări, precum și rezultate analizei, demonstrează faptul că nu este posibil de optimizat impactul asupra 
tuturor aspectelor fără ca să fie afectat în mod negativ un alt domeniu. Astfel, în capitolul 8 sunt identificate o serie de măsuri 
care pot fi implementate pentru a reduce anumite efecte negative care sunt asociate cu aceste compromisuri, în special cele 
aferente accesibilității, democrației locale și reprezentării.

7.1. Capacitate administrativă 

Capacitatea administrativă reprezintă abilitatea instituțiilor și autorităților publice de a derula acțiuni eficace, eficiente și 
sustenabile. Prin urmare, necesitatea întăririi capacității administrative a APL, atât din punctul de vedere al structurilor 
instituționale, cât și al sporirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivel local sunt elemente cheie în contextul creării 
unei administrații publice locale moderne, capabile să furnizeze servicii publice de calitate, și în același timp să fie aproape 
de cetățeni.

Astfel, impactul asupra capacității administrative APL în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă administrativ-
teritorială a fost evaluat în baza a trei criterii: i) efectiv de personal, ii) profesionalizarea/specializarea personalului și iii) accesul 
la serviciile publice.

Analiza scenariilor propuse în baza acestor trei criterii permite o apreciere multilaterală a impactului scenariilor de 
reformă asupra capacității administrative a APL de nivelul I nou create. Relevanța criteriilor privind efectivul de personal și 
profesionalizarea personalului este una majoră, or existența resurselor umane calificate în cadrul APL reprezintă un factor-
cheie în asigurarea performanței instituționale. Pe de altă parte, accesul la servicii publice, care în condițiile indicatorului 
propus156 reprezintă un factor extern autorităților public locale, fiind unul static caracteristic fiecărui scenariu, este totuși 
relevant sub aspectul apropierii APL față de cetățeni, precum și a costurilor suportate de către cetățeni și asociate cu 
necesitatea de deplasare la distanțe mai mari pentru a beneficia de unele servicii publice157. 

În acest sens, analiza comparativă a scenariilor propuse în baza indicatorilor cantitativi de referință pentru evaluarea 
impactului asupra capacității administrative ale APL de nivelul I este prezentată în tabelul de mai jos. 

TABELUL 26. Evaluarea impactului reformei administrativ-teritoriale
asupra capacității administrative a APL

Criterii/indicatori Situația actuală Scenariul 
moderat

Scenariul 
intermediar

Scenariul 
compact

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 0 + ++ ++

Efectiv de personal 0 ++ ++ ++

Număr mediu unități de personal 5.3 21.0 31.0 52.0

Raport mediu locuitori per angajat 500 700 750 820

Profesionalizarea personalului 0 + ++ +++

Număr minim posturi generice 5 8 10 12

Pondere personal conducere/execuție, % 40/60 16/84 19/81 18/82

Pondere personal operațional/suport, % 55/45 81/19 84/16 87/13

Accesul la servicii publice 0 – – – –

Distanța medie până la centrul administrativ - 8.0 10.0 12.5

Distanța minimă până la centrul administrativ - 1.1 0.6 1.6

Distanța maximă până la centrul administrativ - 29.9 29.9 29.9

Sursa: Elaborat de autor.

156. Impactul asupra accesului la serviciile publice a fost evaluat în baza distanței pe drum până la centrul administrativ. 
157. În cardul analizei funcționale și a Anexei nr. 5 a fost realizată o analiză a serviciilor publice prestate de APL de nivelul I din perspective nece-

sității unui contact direct intre APL și cetățean. Analiza indică asupra faptului că este necesar contactul direct în special în cazul unor servicii 
publice administrative, cum ar fi eliberarea certificatelor, autorizații, acte de stare civilă, unele servici și prestații sociale, etc., în timp ce un șir 
de servicii locale nu sunt dependente de proximitatea geografică a APL față de cetățeni.
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Efectiv de personal
 
Efectivul de personal reflectă numărul unităților de personal instituite în APL de nivelul I, conform structurilor administrativ-
teritoriale propuse. În toate scenariile, efectivul de personal în APL de nivelul I rămâne intact și constituie orientativ 4 890 
unități de personal. În scopul stabilirii efectivului de personal alocat per APL de nivelul I, acesta a fost determinat pentru 
fiecare scenariu propus în baza numărului disponibil de unități de personal pentru fiecare UAT de nivelul I, ținând cont 
de reducerea unităților de primar/viceprimar și secretar al consiliului local din cadrul UAT care vor fi amalgamate, dar 
nu devin noi centre administrative. Astfel, a fost determinat surplusul de unități de personal disponibil pentru acoperirea 
necesităților de personal (operațional) pentru APL de nivelul I. Astfel, în cadrul scenariului moderat surplusul constituie 1 
350 unități de personal, în cadrul scenariului intermediar – 1 500 unități, și respectiv, 1 650 unități de personal în cadrul 
scenariului compact. De menționat că, la această etapă, nu este posibil de estimat gradul de acoperire a necesarului de 
personal din contul surplusului de personal realocat (total sau parțial), deoarece analiza realizată are la bază efectivul de 
personal existent, care nu neapărat reflectă necesarul optim de personal pentru APL în raport cu funcțiile/competențele 
stabilite de legislația în vigoare. 

Acest criteriu a fost evaluat prin prisma a doi indicatori cantitativi cheie:

a) numărul mediu unități de personal per APL de nivelul I;

b) raportul mediu dintre numărul de locuitori per angajat din APL de nivelul I.

Luând în considerație efectivul de personal actual și cel disponibil prin alocarea surplusului de unități de personal obținut 
conform procesului menționat mai sus, capacitatea instituțională crește semnificativ, iar dinamica asigurării cu necesarul 
de personal este pozitivă, în toate scenariile propuse (a se vedea figura 43). Numărul mediu de unități de personal în cele 3 
scenarii propuse crește de la 5.3 (status quo) și constituie: 

 21,0 unități de personal în scenariul moderat; 

 31,0 unități de personal în scenariul intermediar;

 52,0 unități de personal în scenariul compact. 

FIGURA 43. Numărul mediu unități de personal în funcție de mărimea UAT
în scenariile de reformă administrativ-teritorială comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Analiza a arătat că, în scenariul compact, structura instituțională este cea mai complexă. În scenariul compact, orientativ 
44% din primării vor institui în structura lor organizatorică peste 50 unități de personal, comparativ cu 14% - în scenariul 
intermediar și doar 2% - în cel moderat. Astfel, în cazul selectării scenariului compact, APL vor depune un efort managerial 
instituțional mai semnificativ comparativ cu celelalte două scenarii, și anume: managementul operațional pe mai multe 
nivele organizaționale (direcții, secții, servicii) și gestionarea unui număr mai mare de personal. În consecință, vor fi 
necesare capacități manageriale mult mai dezvoltate, în special, ce vizează managementul operațional și managementul 
resurselor umane. În toate scenariile propuse mărimea efectivului de personal în APL de nivelul I, în funcție de numărul de 
locuitori în UAT, corespunde cu indicatorii înregistrați în mai multe țări europene (a se vedea hărțile 16-17-18).
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HARTA 16. Numărul mediu de unități de personal în UAT de nivelul I 
în scenariul moderat

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 17. Numărul mediu de unități de personal în UAT de nivelul I 
în scenariul intermediar

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 18. Numărul mediu de unități de personal în UAT de nivelul I
în scenariul compact

Sursa: Elaborat de autor.
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Un alt indicator reprezentativ care măsoară eficiența utilizării efectivului de personal alocat constituie raportul dintre 
numărul de locuitori per angajat. Acest raport se bazează pe un echilibru dintre accesibilitate la serviciile publice de către 
cetățeni și eficiență a utilizării resurselor umane alocate, care trebuie să asigure o încărcătură optimă a muncii. Reducerea 
numărului de UAT și creșterea mărimii efectivului de personal per APL de nivelul I determină o creștere uniformă a 
raportului de locuitori per angajat APL de nivelul I comparativ cu situația actuală. În toate scenariile, raportul mediu de 
locuitori per angajat are o valoare mai mică sau apropiată față de indicatorul de referință, care constituie în mediu 800 
locuitori per angajat, cu o deviere nesemnificativă în cazul scenariului compact. Astfel, raportul mediu de locuitori per 
angajat în APL de nivelul I crește de la orientativ 500 (status-quo) la:

 700 locuitori per angajat în scenariul moderat;

 750 locuitori per angajat în scenariul intermediar; 

 820 locuitori per angajat în scenariul compact. 

În toate scenariile, creșterea raportului mediu de locuitori per angajat față de situația actuală, care se caracterizează printr-un 
grad sporit de fragmentare instituțională, reflectă o utilizare mai eficientă a resurselor umane alocate și, se presupune, că nu 
va influența negativ încărcătura muncii a personalului. Totodată, în toate scenariile, cel mai ridicat raport de locuitori per 
angajat se atestă în primăriile mari (peste 20 000 de locuitori), dar acest raport se încadrează în tendințele actuale, unde 
raportul de locuitori per angajat în primăriile mari constituie peste 1 200 de locuitori la 1 angajat din APL de nivelul I 
(figura 44).

FIGURA 44. Raportul mediu de locuitori per angajat în funcție de mărimea UAT
în cele 3 scenarii comparativ cu situația actuală, 2017
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Sursa: Elaborat de autor.

Detalii cu privire la raportul mediu de locuitori per angajat în fiecare UAT de nivelul I în cele 3 scenarii se prezintă în 
continuare, în hărțile 19-20-21.
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HARTA 19. Raportul mediu de locuitori per angajat în UAT de nivelul I 
în scenariul moderat

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 20. Raportul mediu de locuitori per angajat în UAT de nivelul I
în scenariul intermediar

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 21. Raportul mediu de locuitori per angajat în UAT de nivelul I
în scenariul compact

Sursa: Elaborat de autor.
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Profesionalizarea/specializarea personalului

Profesionalizarea/specializarea personalului reflectă varietatea de posturi generice posibil de instituit în APL de nivelul I, 
conform necesităților instituționale. La momentul actual, APL de nivelul I sunt limitate în instituirea mai multor posturi 
generice în structura lor organizațională, de care au nevoie pentru a realiza deplin și calitativ funcțiile / competențele stabilite 
în legislație. Numărul mic de unități de personal și de posturi generice, în majoritatea APL de nivelul I, denotă rigiditate 
managerială și nu permit conducătorilor de APL să utilizeze instrumente manageriale aferente eficientizării proceselor (ex. 
lărgirea postului, instituirea posturilor multifuncționale etc.). 

Acest criteriu a fost evaluat prin prisma a trei indicatori cantitativi-cheie:

a) număr minim de posturi generice (operaționale);

b) ponderea personalului operațional în structura de personal;

c) ponderea personalului de conducere în structura de personal. 

Numărul minim de posturi generice a fost stabilit orientativ, din contul alocării surplusului de unități de personal pentru 
acoperirea necesarului de personal operațional, care se ocupă nemijlocit de realizarea funcțiilor/competențelor stabilite 
pentru APL de nivelul I. În toate scenariile, cu precădere în scenariul compact, gradul de profesionalizare / specializare a 
personalului crește semnificativ, de la 5 posturi generice operaționale (status quo) la minimum:

 8 posturi generice în scenariul moderat;

 10 posturi generice în scenariul intermediar; 

 12 posturi generice în scenariul compact. 

În scenariul compact, pot fi instituite cele mai multe posturi generice, menite să satisfacă necesitățile instituționale în 
vederea asigurării unei performanțe optime. Totodată, în cadrul scenariul compact, o parte din surplusul de personal 
identificat, va fi alocat instituirii unor noi posturi de conducere (șef de serviciu/secție/direcție). Aceasta se explică prin faptul 
că, peste 44% din primării vor dispune, în structura lor organizatorică, peste 50 unități de personal. 

Odată cu consolidarea/diversificarea structurii de personal ale APL de nivelul I, crește semnificativ ponderea personalului 
operațional158, orientativ cu 28% în cadrul scenariului moderat, cu 31% - scenariul intermediar și 34% în scenariul compact. 
În rezultatul creșterii ponderii personalului operațional și diminuării fragmentării APL de nivelul I, scade semnificativ și 
ponderea personalului de conducere în structura de personal, de la 40% cum este la moment la orientativ 16% în scenariul 
moderat, la 19% - în cel intermediar și 18% - în scenariul compact (a se vedea hărțile 22-23-24). Ambii indicatori aferenți 
structurii de personal sunt conformi cu indicatorii de referință în domeniu.

158. Calculat din contul surplusului de unități de personal (orientativ).
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HARTA 22. Ponderea personalului de conducere comparativ cu cel de execuție
în structura de personal a UAT de nivelul I în scenariul moderat

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 23. Ponderea personalului de conducere comparativ cu cel de execuție 
în structura de personal a UAT de nivelul I în scenariul intermediar

Sursa: Elaborat de autor.
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HARTA 24. Ponderea personalului de conducere comparativ cu cel de execuție 
în structura de personal a UAT de nivelul I în scenariul compact

Sursa: Elaborat de autor.



144 Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

Consilieri în consiliile locale

În toate scenariile propuse, numărul de consilieri în consiliile locale va scădea semnificativ, ținând cont de reducerea 
numărului de UAT de nivelul I, și implicit, majorarea numărului de locuitori în UAT noi formate, de la 10 564 consilieri 
în situația actuală la 4 325 consilieri în scenariul moderat (mai puțin cu 59%), 3 347 – în scenariul intermediar (mai puțin 
cu 68%) și 2 381 – în scenariul compact (mai puțin cu 77%). 

Totodată, trebuie menționat că dezvoltarea capacităților administrative și instituționale ale APL de nivelul I, în contextul 
optimizării APL de nivelul II și sporirii numărului de unități de personal per APL de nivelul I, vor genera noi provocări 
de natură managerială și vor trebui tratate cu atenție sporită, în special în ce privește managementul resurselor umane. 
Totodată, procesul de amalgamare al APL-urilor de nivelul I va avea o influență pozitivă asupra calității resurselor umane 
prin schimbul/combinarea competențelor profesionale, dar nesemnificativă pentru a produce schimbări pozitive în ceea ce 
privește calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor. În acest context, un rol crucial pentru obținerea succesului aferent 
reformei administrativ-teritoriale îl reprezintă consolidarea capacităților (capabilităților) instituționale ale APL de nivelul I 
prin intermediul unui sistem de dezvoltare instituțională și profesională continuă a personalului din APL (pentru detalii a 
se vedea capitolul 8 Foaia de parcurs). Sistemul de dezvoltare a personalului din APL va trebui să abordeze în special persoanele 
care dețin funcții de conducere, precum și personalul calificat din cadrul APL, întrucât de calitatea managementului aplicat 
va depinde mult succesul reformei și cel instituțional, atât pe termen mediu, cât și lung. 

Acces la servicii publice

Impactul asupra accesului la serviciile publice în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă administrativ-teritorială a 
fost evaluat în baza distanței până la centrul administrativ159, ținând cont că acest indicator este relevant în special în cazul 
serviciilor administrative de care cetățenii pot actualmente beneficia doar în incinta primăriei. Așa cum s-a menționat mai 
sus, acest criteriu reflectă impactul diferitor scenarii asupra accesibilității cetățenilor la servicii publice locale sub aspectul 
distanțelor dintre localități și centrele administrative în cadrul noilor UAT amalgamate, reprezentând un indicator al 
disponibilității (apropierii) APL față de cetățeni în asociere cu deplasarea/accesul la serviciile furnizate, gradul de acoperire 
fiind – în condițiile unor resurse egale – mai bun în cazul distanțelor mai mici.

E de menționat că, distanța dintre centrul administrativ și restul localităților din componența noii UAT a fost determinată 
în baza rețelei de drumuri naționale și locale existente (și nu pe distanța geografică în linie dreaptă), fiind asigurată și o bună 
conectivitate prin drumuri a localităților cu centrul administrativ, ținându-se cont de durata rezonabilă a timpului maxim 
necesar pentru deplasarea cetățenilor la punctul de furnizare a serviciilor publice la nivel local (centru administrativ).

Distanța medie, maximă și minimă dintre centrele administrative și localitățile din cadrul noilor UAT amalgamate au fost 
prezentate pentru fiecare scenariu în tabelul de mai sus. Astfel, distanța medie la nivel național dintre centrele administrativ 
și localitățile din cadrul UAT amalgamate constituie în scenariul moderat – 8.0 km, în scenariul moderat – 10.0 km și în 
cel compact – 12.5 km (a se vedea tabelul 26). 

În contextul celor expuse mai sus, ținând cont de impactul amalgamării teritoriale asupra capacității administrative a APL, 
evaluat prin prisma celor trei criterii și indicatorii aferenți acestora, e de menționat că, în cadrul celor trei scenarii propuse 
de reformă administrativ-teritorială se atestă un impact pozitiv comparativ cu situația actuală în partea ce ține de efectivul 
de personal și profesionalizarea personalului APL, și un impact scăzut negativ în partea ce ține de accesul la servicii publice. 

În baza analizei realizate, conform tuturor scenariilor propuse, are loc o îmbunătățire a capacității instituționale prin mărirea 
efectivului de personal per APL de nivelul I și prin asigurarea unui număr minim de posturi generice, suficiente pentru 
a asigura o performanță instituțională mai bună decât în situația actuală. Totodată, în toate scenariile propuse, resursele 
umane alocate APL de nivelul I sunt utilizate în mod mai eficient prin sporirea ponderii personalului operațional, implicat 
nemijlocit în realizarea funcțiilor/competențelor APL, precum și prin obținerea beneficiilor din contul economiilor de scară 
(reducerea costurilor administrative). În consecință, se presupune că, APL de nivelul I vor putea produce schimbările pozitive 
necesare și/sau așteptate de comunitate, preponderent privind dezvoltarea social-economică a localităților gestionate. Astfel, 
în cadrul scenariului moderat, noua structură administrativ-teritorială va produce un impact pozitiv relativ mai mic asupra 
capacității instituționale a APL, în timp ce în celelalte două scenarii acest impact pozitiv va fi relativ mai mare. 

Cât privește accesul la servicii publice, scenariului moderat prezintă un avantaj important ce ține de proximitatea localităților 
față de centrul administrativ, ținând cont, inclusiv, de infrastructura rutieră existentă și limitările legate de aceasta. Totodată, 
distanța mai mare până la centrul administrativ, atestată în cadrul scenariului compact, poate deveni problematică în 
procesul de furnizare a serviciilor publice la nivel local, întrucât parcurgerea acestor distanțe necesită o durată de timp mai 

159. Din cauza lipsei de date și a constrângerilor de timp nu a fost posibilă evaluarea impactului reformei administrativ-teritoriale asupra accesului 
la servicii publice inclusiv prin prisma altor indicatori relevanți de ex. gradul de acoperire cu servicii publice, existența/furnizarea serviciilor 
publice la nivel local, etc.
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mare și costuri sporite pentru cetățeni. Prin urmare, este important de subliniat că după o eventuală realizare a reformei, 
o acțiune prioritară care trebuie realizată este analiza rutelor transportului public și ajustarea, după caz, a acestora pentru a 
asigura accesibilitatea populației către centrul administrativ al viitoarelor UAT. În plus, unele măsuri expuse în capitolul 7 
ar putea fi considerate și implementate pentru a îmbunătăți accesul la servicii publice locale.

7.2. Eficiență

Eficiența și eficacitatea autorităților APL este extrem de importantă, în condițiile în care unul din elementele cheie ale 
dezvoltării durabile ale unei țări rezidă în furnizarea serviciilor publice de calitate către cetățeni, inclusiv de către autoritățile 
APL, care sunt responsabile de gestionarea la nivel local a domeniilor economic, social și de mediu. Astfel, necesitatea 
furnizării serviciilor publice de calitate la nivel local coroborate cu caracterul limitat al resurselor financiare nivel local impun, 
cu atât mai mult, creșterea eficienței APL. În acest context, este imperioasă gestionarea eficientă a resurselor financiare de 
către APL, inclusiv prin creșterea surselor de venituri la bugetele locale, precum și prin optimizarea anumitor cheltuieli ale 
acestora, inclusiv celor administrative. 

Astfel, impactul reformei administrativ-teritoriale asupra eficienței APL în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă 
administrativ-teritorială a fost evaluat în baza a trei criterii, și anume: i) cheltuielile administrative ale APL; (ii) capacitatea 
fiscală a APL; autonomia financiară a APL (iii).

Sumarul rezultatelor evaluării impactului scenariilor de reformă administrativ-teritoriale prin prisma criteriilor aferente 
eficienței APL și a indicatorilor acestora se prezintă în tabelul de mai jos. 

TABELUL 27. Evaluarea impactului reformei administrative-teritoriale
asupra eficienței APL

Criterii/ indicatori Situația 
actuală

Scenariul 
moderat

Scenariul 
intermediar

Scenariul 
compact

EFICIENȚĂ 0 + + + + + + 

Cheltuieli administrative 0 + + + + + + 

APL I (%)
Optimizare naturală 0 -14.9 -16.4 -18.1
Potențial 0 -51.4 -59.2 -67.5 

APL II (%)
Optimizare naturală 0 -17.1 -17.1 -17.1
Potențial 0 -35.9 -35.9 -35.9

Capacitatea fiscală 0 + + + + + + 

Capacitatea fiscală națională pe locuitor (lei) 697.1 952.9 1274.4 1907.0
Ponderea UAT I cu capacitatea fiscală mai 
mare decât capacitatea fiscală națională (%) 12.5 34.2 35.7 37.6

Autonomia financiară 0 + + + + + + 

Ponderea veniturilor proprii în veniturile 
totale ale bugetelor locale (%) 14.9 17.9 19.6 22.8

Sursa: Elaborat de autor.

Cheltuielile administrative ale APL 

Optimizarea cheltuielilor administrative ale APL și posibilitatea realocării acestor resurse în alte scopuri, în funcție de 
necesitățile și prioritățile locale, eventual pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice locale, reprezintă unul din 
efectele imediate ale amalgamării teritoriale. 

Astfel, cheltuielile administrative totale ale noilor APL de nivelul I per fiecare scenariu au fost estimate în baza cheltuielilor 
administrative medii per unitate de personal pentru fiecare UAT de nivelul I160, ținând cont de optimizarea naturală a 
unităților de personal în rezultatul amalgamării teritoriale, care presupune, de fapt, reducerea unităților de primar/
viceprimar și secretar al consiliului local din cadrul UAT care vor fi amalgamate, dar care, eventual, nu vor deveni noi 
centre administrative. 

160. Calculate în baza datelor cu privire la cheltuielile administrative pentru anul 2017 și numărul de unități de personal din cadrul APL de nivelul 
I furnizate de Ministerul Finanțelor.
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În baza acestei abordări, a fost determinat surplusul de resurse financiare din contul reducerii costurilor administrative 
per fiecare scenariu. Astfel, în cadrul scenariului moderat surplusul de resurse financiare a fost estimat la 127.5 mil. lei, în 
cadrul scenariului intermediar – 140.5 mil.lei, și respectiv, 154.5 mil.lei în cadrul scenariului compact, fapt ce presupune 
optimizarea costurilor administrative a APL de nivelul I cu 14.9% - în cazul scenariului moderat, cu 16.4% - în cazul 
scenariului intermediar, și respectiv, 18.1% - în cazul scenariului compact.

Suplimentar la aceasta, cheltuielile administrative ale APL de nivelul I în cadrul fiecărui scenariu au fost estimate și prin 
aplicarea funcției de regresie161 care poate fi analizată în figura 13 (subcapitolul 2.3.), și care de fapt atestă o dependență 
reciprocă relativ înaltă dintre cheltuielile administrative pe cap de locuitor și mărimea UAT (cheltuielile administrative sunt 
mai mari în UAT mai mici și viceversa). Prin aplicarea ecuației respective au fost determinate costurile administrative totale 
ale APL de nivelul I ținând cont de numărul populației ale noilor UAT de nivelul I în cadrul fiecărui scenariu propus. Astfel, 
a fost estimat că costurile administrative ale APL de nivelul I ar putea potențial să fie optimizate cu circa 51.4% (-439.8 mil. 
lei) - în cadrul scenariului moderat, cu circa 59.2% (-506.8 mil. lei) - în cadrul scenariului intermediar și cu circa 67.5% 
(-577.6 mil. lei) în cadrul scenariului compact. 

În acest context, e de menționat că, alocarea surplusului de resurse financiare respectiv pentru realizarea competențelor 
proprii ale acestora va aparține exclusiv APL-urilor de nivelul I noi formate, în funcție de necesitățile și prioritățile locale 
existente.

În cazul APL de nivelul II, ținând cont de opțiunea cu privire la reorganizarea actualelor UAT de nivelul II în 5 regiuni 
administrative valabilă pentru toate cele 3 scenarii propuse de reformă administrativ-teritorială, costurile administrative 
totale aferente acestora au fost determinate în baza costurilor administrative per unitate de personal pentru fiecare UAT de 
nivelul II162 și necesarul de personal estimat conform celor două opțiuni expuse la secțiunea 5.1.2. Astfel, în cazul estimării 
necesarului de personal în baza reducerii posturilor prin optimizare naturală, surplusul din contul reducerii costurilor 
administrative aferente APL II va constitui circa 92.6 mil. lei (17.1%), în timp ce în cazul opțiunii de reducere a posturilor 
prin optimizare naturală și prin optimizare potențială din contul personalului de execuție acesta va constitui circa 194.5 
mil.lei (35.9%).

Capacitatea fiscală a APL

Capacitatea fiscală163 a APL reprezintă de fapt abilitatea acestora de a colecta venituri în vederea realizării competențelor ce 
le revin, fiind, totodată un indicator al nivelului de dezvoltare social-economică al UAT.

Impactul asupra capacității fiscale a APL a fost evaluat în baza funcției de regresie în funcție de mărimea UAT, care poate 
fi analizată în figura 10 (subcapitolul 2.2.), întrucât aceasta demonstrează o corelație între capacitatea fiscală pe locuitor și 
numărul populației UAT. Linia de regresie reprezintă ponderea medie a capacităților fiscale pe locuitor ale UAT și poate fi 
utilizată pentru a evalua efectele amalgamării asupra acestora în funcție de mărimea UAT.

Astfel, prin aplicarea funcției de regresie în cadrul fiecărui scenariu de reformă administrativ-teritorială, ținând cont de 
numărul populației noilor UAT formate, a fost determinată valoarea potențială a capacității fiscale pe locuitor per fiecare 
UAT nou formată, precum și valorile potențiale ale capacității fiscale naționale pe locuitor pentru fiecare scenariu propus, 
fiind prezentate în tabelul de mai sus.
E de menționat că, valorile respective poartă un caracter indicativ, întrucât au fost estimate ținându-se cont doar de mărimea 
noilor UAT de nivelul I, totodată, făcând abstracție de nivelul de dezvoltare economică a APL, capacitatea de colectare a 
veniturilor, etc., care de rând cu mărimea UAT reprezintă factori care au un impact direct asupra capacității fiscale a UAT.

Astfel, întrucât capacitatea fiscală pe locuitor reprezintă un indicator care aproximează bine nivelul de dezvoltare economico-
financiară, rezultatele expuse mai sus pentru fiecare scenariu, atestă un impact direct pozitiv asupra consolidării bazei de 
venituri locale și a colectării acestora de către APL. Mai mult ca atât, ponderea numărului de UAT cu capacitate fiscală mai 
mare decât capacitatea fiscală națională în numărul total de UAT este în creștere față de ponderea determinată în cadrul 
structurii administrativ-teritoriale actuale, indicând, astfel, o diminuare a dezechilibrelor fiscale existente. 

Autonomia financiară a APL

Autonomia financiară reprezintă dreptul autorităților publice locale de a dispune de resurse financiare proprii suficiente și 
de a le utiliza liber, în condițiile legii, în vederea realizării competențelor ce le revin. Totodată, după cum a fost exemplificat 

161. Regresia reprezintă expresia matematică ce permite estimarea unei variabile funcție de cel puțin o altă variabilă, cu ajutorul căreia poate fi 
determinată o relație direct sau invers proporțională dintre variabile.

162. Calculate în baza datelor cu privire la cheltuielile administrative pentru anul 2017 și numărul de unități de personal din cadrul APL de nivelul 
II furnizate de Ministerul Finanțelor.

163. Calculată ca raportul dintre suma veniturilor colectate din impozitul pe venitul persoanelor fizice și veniturilor proprii colectate pe teritoriul 
unității administrativ teritoriale respective și numărul de locuitori, în baza datelor executate pentru anul 2017 furnizate de Ministerul Finanțelor.
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și mai sus, autoritățile APL din Republica Moldova nu dispun de surse proprii de venit importante pentru realizarea 
competențelor proprii și furnizarea unor servicii publice calitative cetățenilor, bugetele locale având potențial financiar 
insuficient, întrucât economiile locale se confruntă cu incapacitatea de a genera venituri în cantitatea necesară. 

Unul dintre cei mai reprezentativi indicatori ai gradului de autonomie financiară a APL este ponderea veniturilor proprii 
în totalul veniturilor bugetelor locale. Astfel, în baza evaluării calitative, impactul asupra gradului de autonomie financiară 
a APL în rezultatul amalgamării teritoriale poate fi apreciat ca unul pozitiv, ținând cont inclusiv de impactul pozitiv al 
acesteia asupra capacităților instituționale ale APL, inclusiv în domeniul managementului financiar, care de rând cu un șir 
de acțiuni susținute inclusiv de către APL (gestionarea eficientă a bunurilor patrimoniului public, evaluarea/reevaluarea 
bunurilor imobile, colectarea mai bună a veniturilor proprii, etc.), ar putea constitui un stimulent important pentru sporirea 
volumului de venituri proprii în cadrul bugetelor locale.

Suplimentar la aceasta, evaluarea cantitativă a impactului amalgamării teritoriale asupra veniturilor proprii ale APL a fost 
realizat în baza funcției de regresie liniară a veniturilor proprii pe locuitor în funcție de mărimea UAT de nivelul I, chiar 
dacă, după cum se poate observa, nivelul de venituri proprii este puțin corelat cu numărul de locuitori ai UAT.

FIGURA 45. Veniturile proprii pe cap de locuitor ale APL I
în funcție de mărimea UAT, 2017, lei
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Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor.

Astfel, prin aplicarea ecuației respective în cadrul fiecărui scenariu de reformă administrativ-teritorială, ținând cont de 
numărul populației noilor UAT formate, a fost determinat potențialul volum al veniturilor proprii ale APL de nivelul 
I, și respectiv, ponderea acestora în bugetele locale. Astfel, orientativ, ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor 
bugetelor locale de nivelul I ar putea crește în cadrul celor trei scenarii propuse comparativ cu situația actuală (14.9%), 
atingând nivelul de 17.9% - în scenariul moderat, 19.6% - în cel intermediar, respectiv, 22.8% - în cel compact. Acest fapt, 
denotă un impact pozitiv asupra consolidării autonomiei financiare locale în rezultatul amalgamării teritoriale.

În contextul celor expuse mai sus, ținând cont de impactul amalgamării teritoriale asupra eficienței APL, evaluat prin 
prisma celor trei criterii și indicatorii aferenți acestora, e de menționat că, în cadrul celor trei scenarii propuse de reformă 
administrativ-teritorială se atestă un impact vizibil pozitiv comparativ cu situația actuală. Astfel, în cadrul scenariului 
moderat, structura nouă administrativ-teritorială va produce un impact pozitiv limitat asupra indicatorilor aferenți eficienței 
APL, în timp ce în cadrul celorlalte două scenarii acest impact va fi semnificativ pozitiv. Prin urmare, dacă în procesul de 
selectare a celui mai optim scenariu aspectul de eficiență este prioritar, este preferat scenariul compact.
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7.3. Democrație locală 
 
Autoritățile administrației publice locale reprezintă veriga din cadrul mecanismului statal care este cea mai apropiată de 
cetățeni, reprezentând autoritățile care cunosc cel mai bine necesitățile comunităților locale și la care cetățenii apelează 
atât în chestiuni ce țin de competența APL, cât și în cazuri care depășesc atribuțiile acestora. Nivelul de prosperitate și de 
dezvoltare social-economică a comunităților locale depinde în mare parte de activismul și dedicarea autorităților publice 
locale (adică atragerea proiectelor investiționale, managementul eficient al resurselor locale, etc.). În acest context, legătura 
dintre cetățeni și autoritățile locale, participarea în alegerile locale, mecanismele de responsabilizare a APL de către cetățeni, 
participarea cetățenilor în procesul decizional, consultarea cetățenilor în problemele importante ale localității reprezintă un 
fundament al democrației locale, și respectiv, o precondiție pentru dezvoltarea social-economică sustenabilă a comunităților 
locale. 
 
Conform sondajelor, autoritățile publice locale sunt în topul autorităților și altor instituții după nivelul de încredere 
din partea cetățenilor164. Aceste rezultate indică asupra faptului că deși în multe localități nu sunt livrate servicii publice 
elementare, cum ar fi colectarea și evacuarea deșeurilor sau alimentarea cu apă potabilă și canalizare, apropierea autorităților 
locale de cetățeni, accesul mai ușor la aleșii locali comparativ cu alte autorități publice asigură un grad destul de înalt de 
încredere în acestea. 
 
Analiza rezultatelor ultimelor alegeri locale generale indică asupra unui grad relativ înalt de participare a cetățenilor la 
alegerile locale.165 În același timp, deși cadrul legal cu privire la participare și transparență în procesul decizional este unul 
solid, se atestă un nivel relativ scăzut de participare în procesul decizional local. În cadrul interviurilor realizate a fost 
indicat și un activism scăzut din partea populației chiar și atunci când sunt create condiții pentru participare din partea 
autorităților locale, or gradul înalt de emigrare, problemele cotidiene, lipsa culturii de participare au un impact asupra 
implicării cetățenilor în guvernarea locală. 
 
Partidele politice au o puternică influență la nivel local, inclusiv în activitatea consiliilor locale. Acest fapt a condus de-a 
lungul timpului la multiple blocaje în activitatea consiliilor locale de ambele niveluri. Sistemul electoral proporțional pentru 
alegerea consiliilor locale este unul favorabil pentru candidații din listele electorale propuse de partidele politice, în timp 
ce candidații independenți sunt, de regulă, defavorizați.166 Alegerea președinților raioanelor de către consiliile raionale a 
reprezentat constant un punct de tensiune în activitatea acestor structuri, în timp ce o modificare recentă a Legii cu privire 
la administrația publică locală a făcut posibilă alegerea președintelui nu doar din rândul consilierilor raionali, ci și din afara 
acestuia. 
 
Pornind de la contextul descris mai sus și de la explicațiile expuse la începutul capitolului privind domeniile și criteriile 
selectate pentru realizarea analizei ex-ante, în tabelul 28 sunt prezentate rezultatele estimării impactul scenariilor propuse 
asupra democrației locale, evaluat în baza a două criterii: i) participarea în alegerile locale și ii) structura etnico-demografică 
a UAT.
 

TABELUL 28. Evaluarea impactului reformei administrativ-teritoriale
asupra democrației locale

Criterii/indicatori Situația 
actuală 

Scenariul 
moderat 

Scenariul 
intermediar 

Scenariul 
compact 

Participarea în alegeri locale 0 + / – – – –

Rata de participare în alegeri locale (%) 56.5 42.5  42.2 39.2 

Numărul mediu de candidați la funcția de primar 5 6 7 8 

Structura etnico-demografică a UAT 0 – – – –

Numărul de UAT cu o pondere a minorităților 
etnice mai mare de 40% 133 27 21 9 

Ponderea UAT cu o pondere a minorităților etnice 
mai mare de 40% în numărul total de UAT (%) 14.8 12.6 13.5 9.9

Sursa: Elaborat în baza informației Ministerului Finanțelor..

164. Spre exemplu Barometrul opiniei publice, 2018, realizat de Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS 
pentru Institutul de Politici Publice. 

165. Rata medie de participare în alegerile locale din 2015 a fost de 54% și aproximativ 59% în 2011.
166. Inclusiv formula utilizată pentru distribuirea mandatelor în consiliile locale nu este unul favorizant pentru candidații independenți. Conform 

rezultatelor alegerilor locale din 14 și 28 iunie 2015, candidații independenți la funcția de consilier local au acumulat în total 8,62% din totalul 
voturilor, în schimb au primit doar 336 de mandate în consiliile locale din totalul de 10628 de mandate, ce reprezintă 3,16%.
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Participarea în alegerile locale

Problema organizării administrativ-teritoriale a unei țări a impus tot timpul necesitatea unui echilibru fin între mărimea 
optimă a unităților administrativ-teritoriale pentru o eficiență sporită, pe de o parte, și păstrarea unei legături bune între 
aleșii locali și cetățeni, pe de altă parte. Conform Cartei Europene a Autonomiei Locale, colectivitățile locale reprezintă unul 
din principalele fundamente ale oricărui regim democratic, iar principiul subsidiarității, consfințit de Cartă și de legislația 
națională, prevede faptul că exercițiul responsabilităților publice trebuie, în general să revină de preferință autorităților care 
sunt cele mai apropiate de cetățeni.

Mai multe studii abordează efectele amalgamării și a mărimii localităților asupra democrației locale.167 Faptul că în 
localitățile mai mici locuitorii își cunosc mai bine aleșii locali, că există o legătură mai bună cu aceștia, că politicienii locali 
pot să cunoască mai bine alegătorii, etc. nu poate fi contestat, în comunități foarte mici locuitorii cunoscându-se de obicei 
personal între ei. În același timp, este la fel de adevărat că eficiența în prestarea serviciilor publice sau chiar existența lor este 
de obicei mai mică în localitățile mai mici, ce impune necesitatea găsirii unor compromisuri între aceste aspecte antagoniste. 

In timp ce este evident faptul că democrația locală este mai mult decât participarea periodică în alegerile locale, totuși rata 
de participare în alegeri constituie un indicator de bază a democrației locale. Prin urmare, în acest subcapitol este examinată 
relația dintre mărimea localității și rata de participare în alegerile locale în baza structurii administrativ-teritoriale actuale. 
Așa cum poate fi observat din figura 46, rata de participare la vot scade odată cu creșterea mărimii unității administrativ-
teritoriale. Scăderea este mai abruptă în intervalul de până la 5000 de locuitori, în care se încadrează aproape 90% din 
unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I. După acest prag, scăderea ratei de participare este mult mai neînsemnată.168  

FIGURA 46. Rata medie de participare în alegerile locale din 2011
și 2015 în funcție de mărimea UAT de nivelul I (%)
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Sursa: Elaborată în baza informației Comisiei Electorale Centrale referitoare la rezultatele alegerilor locale generale din 2011 și 2015.

167. De exemplu Simon Lapointe, Tuukka Saarimaa, Janne Tukiainen. Efectele amalgamării asupra ratei de participare la vot. VATT Institute for 
Economic Research, Helsinki 2018. În cadrul studiului efectual în Finlanda au fost examinate în două alegeri înainte de reforma teritorială și 
trei alegeri după reforma teritorială, pe o perioadă de 17 ani, concluziile fiind că în termen lung amalgamarea a determinat scăderea cu 4% a 
ratei de participare în localitățile relativ mici care au amalgamat comparativ cu localități similare care nu au fost amalgamate.

168. Conform studiului efectuat de Expert-grup, unitățile administrative-teritoriale formate din 4 și mai multe localități, care sunt mai 
reprezentative din perspectiva unei reforme prin fuzionarea primăriilor, prezența alegătorilor la urnele de vot este chiar puțin mai mare decât 
prezența generală a alegătorilor pe țară (în jur de 52% la alegerile locale din 2007). Aceasta înseamnă că prezența alegătorilor la urnele de 
vot în unitățile administrative formate din mai multe localități este mai mare decât în multe unități administrativ-teritoriale formate dintr-o 
singură localitate. Acesta poate fi un argument care dovedește că fuzionarea unităților administrativ-teritoriale nu ar diminua semnificativ 
nivelul actual de participare democratică.
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Extrapolarea rezultatelor din graficul de mai sus la scenariile teritoriale analizate, conduce la ideea că scenariul compact, 
în care majoritatea noilor unități administrativ-teritoriale se vor plasa peste limita de 5000 de locuitori va conduce la cea 
mai mare scădere în rata de participare a cetățenilor la alegerile locale. În scenariul intermediar, care va produce o mărire 
mai mică a dimensiunilor unităților administrativ-teritoriale amalgamate va avea un impact mai mic în scăderea ratei de 
participare. În final, scenariul moderat, în care se produce cea mai mică rată de compresie a actualelor UAT-uri, rata de 
participare va fi cel mai puțin afectată comparativ cu celelalte două scenarii. În același timp, unele măsuri de îmbunătățire 
a reprezentării descrise în capitolul 7, cum ar fi posibila modificare a sistemului electoral pentru alegerile consiliilor locale, 
ar putea influența în mod pozitiv nivelul de participare la alegerile locale. Astfel, spre exemplu, introducerea unui sistem 
electoral cu mandate rezervate per localitate din componența unui UAT amalgamat, sau introducerea unui sistem electoral 
preferențial, ar putea spori interesul alegatorilor de a participa la alegeri pentru a asigura o mai bună reprezentare a localității 
în consiliul local. 

Un alt indicator analizat în raport cu mărimea localităților în actuala structură administrativ-teritorială și ulterior extrapolat 
la noua structură administrativ-teritorială aferentă scenariilor este numărul candidaților la funcția de primar în alegerile 
locale.

FIGURA 47. Numărul mediu de candidați la funcția de primar în alegerile locale din 2011 
și 2015 în funcție de mărimea UAT de nivelul I
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Sursa: Elaborată în baza informației Comisiei Electorale Centrale referitoare la rezultatele alegerilor locale generale din 2011 și 2015.

Analiza datelor arată o ușoară tendință de creștere a numărului de candidați la funcția de primar odată cu creșterea numărului 
de locuitori ai unității administrativ-teritoriale (figura 47), însă gradul de dependență a numărului de candidați de mărimea 
localității este destul de mic. Prin urmare putem concluziona că amalgamarea nu va avea un impact major asupra numărului 
de candidați în cursele electorale și acest criteriu nu trebuie să fie determinant în selectarea scenariului preferat tocmai din 
cauza legăturii de cauzalitate slabe menționate mai sus. 

Structura etnico-demografică a UAT

Analiza datelor arată faptul că în structura administrativ-teritorială actuală există 133 UAT în care ponderea minorităților 
etnice în totalul populației este mai mare de 40%, comparativ cu 27 UAT - în cadrul scenariului moderat, 21 UAT – în 
scenariul intermediar, și respectiv, 9 UAT – în scenariul compact. Totodată, din punct de vedere al ponderii numărului 
respectiv de UAT în numărul total de UAT nu se atestă diferențe majore, în scenariul moderat aceasta constituind 12.6%, 
în scenariul intermediar – 13.5%, fața de 14.8% în prezent, excepția fiind scenariul compact unde această pondere scade 
până la 9.9% (tabelul 28). 
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Astfel, analiza datelor rezultate în urma modelării scenariilor de reformă administrativ-teritorială indică că la nivelul fiecărui 
scenariu există un număr de UAT care vor necesita o atenție deosebită în procesul de amalgamare, datorită modificării 
structurii etnico-demografice ale noilor UAT amalgamate. În speță, în cadrul scenariului moderat este vorba de un număr 
de 56 UAT, în cazul scenariului intermediar - 42 UAT, iar în cazul scenariului compact - 37 UAT amalgamate în care se 
regăsesc UAT care au o pondere mai mare de 40% a minorităților etnice în actuala structură administrativ-teritorială și 
care pierd acest prag în scenariile respective. Astfel, unitățile administrativ-teritoriale în care ar putea fi nevoie de măsuri 
pentru consolidarea încrederii inter-etnice sunt indicate per fiecare scenariu în hărțile 25-26-27, concomitent, fiind marcate 
cu asterisc (*) în cadrul Anexelor nr. 10-11-12, în care sunt prezentate listele noilor UAT per fiecare scenariu de reformă 
administrativ-teritorială.

Astfel, analiza datelor privind rata de participare în alegeri și a celor cu privire la structura etnică a populației în noile 
UAT-uri permite formularea concluziei că în general reformele administrativ-teritoriale au un potențial impact negativ 
asupra acestor dimensiuni, dar și asupra altor aspecte legate de democrația locală ca legătura dintre alesul local și cetățeni, 
reprezentarea în consiliile locale, etc. În acest context, scenariul moderat este scenariul în care se înregistrează un impact 
limitat negativ asupra aspectelor democrației locale analizate mai sus, în timp ce în cadrul scenariilor intermediar și compact 
potențialul impact negativ crește. 
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HARTA 25. Unitățile administrativ-teritoriale în care ar putea fi nevoie de măsuri
pentru consolidarea încrederii inter-etnice în cadrul scenariului moderat

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor recensământului populației din anul 2014cu privire la structura etnico-demografică a UAT de nivelul 
I furnizate de Biroului Național de Statistică.
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HARTA 26. Unitățile administrativ-teritoriale în care ar putea fi nevoie de măsuri 
pentru consolidarea încrederii inter-etnice în cadrul scenariului intermediar

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor recensământului populației din anul 2014
cu privire la structura etnico-demografică a UAT de nivelul I furnizate de Biroului Național de Statistică.
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HARTA 27. Unitățile administrativ-teritoriale în care ar putea fi nevoie de măsuri
pentru consolidarea încrederii inter-etnice în cadrul scenariului compact

Sursa: Elaborată de autor în baza datelor recensământului populației din anul 2014
cu privire la structura etnico-demografică a UAT de nivelul I furnizate de Biroului Național de Statistică.
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Pornind de la experiența reformelor anterioare, principalele temeri pe care le ridică discuțiile privitoare la o eventuală 
reformă administrativ-teritorială sunt legate asigurarea accesului la servicii publice prestate de către autoritățile publice 
locale, precum și de reprezentarea echitabilă a locuitorilor unității administrativ-teritoriale amalgamate în cadrul 
autorităților publice locale. Analiza ex-ante indică asupra unor efecte pozitive potențiale vădite asupra eficienței și capacității 
administrative a APL, în același timp aceasta subliniază anumite implicații negative potențiale în special asupra accesului la 
servicii și legitimității democratice. 

În contextul celor menționate mai sus, în acest capitol sunt identificate și analizate abordări și soluții care ar putea fi 
implementate pentru o mai bună reprezentare și participare a locuitorilor tuturor localităților din componența viitoarelor 
unități administrativ-teritoriale amalgamate și pentru păstrarea unui acces cât mai bun la serviciile publice furnizate de 
autoritățile publice locale (figura 48). Măsurile prezentate mai jos pot fi aplicate fie separat fie în combinație cu alte soluții. 
În timp ce unele măsuri depind de guvernul central (de exemplu măsura 1.1), alte măsuri depind de autoritățile publice 
locale, care în baza autonomiei decizionale și organizaționale de care depind, le pot implementa fără ca să fie necesare 
careva modificări legislative sau acțiuni din partea administrației publice centrale. Totuși, așa cum este menționat și mai jos 
la analiza unor măsuri concrete, în contextul reformei teritoriale, implementarea măsurilor respective ar trebui susținute 
puternic de către guvernul central atât financiar, cât și metodologic. Asociațiile naționale ale autorităților locale ar putea 
juca un rol important în acordarea asistenței metodologice, asigurând schimbul de experiență și bune practici în procesul de 
reformă și de implementare a acestor soluții. 

Măsurile de îmbunătățire a reprezentării, participării democratice și a accesului la servicii publice locale au fost identificate 
în baza examinării practicii unor reforme similare realizate în alte țări europene, cu atenție specială la experiența Albaniei, 
Ucrainei, Armeniei și Estoniei.

FIGURA 48. Măsuri de îmbunătățire a reprezentării democratice,
participării civice și accesului la servicii publice locale

REPREZENTAREA 
DEMOCRATICĂ

TRANSPARENȚĂ ȘI
PARTICIPARE CIVICĂ

ACCES LA SERVICII 
PUBLICE

 Modificarea sistemului electoral
 Introducerea unei funcții 

reprezentative și/sau de 
administrare - delegat sătesc, 
staroste, administrator a 
localităților din componența UAT 
amalgamate

 Organizarea ședințelor consiliilor 
locale prin rotație în fiecare 
localitate din componența UAT 
amalgamate

 Organizarea adunărilor generale 
anuale în fiecare localitate din 
componența UAT amalgamate

 Instituirea consiliilor voluntare
 Desfășurarea referendumurilor 

locale

  Crearea unor front-office-uri/ghișee 
în fiecare localitate din componența 
UAT amalgamate

  Stabilirea unui calendar de vizite/
audiențe ale funcționarilor/
reprezentaților APL în localitățile 
din componența UAT amalgamate

  Digitalizarea serviciilor publice 
locale (e-servicii)

Sursa: Elaborat de autor.

8.1. Reprezentarea democratică 

Dimensiunea de democrație locală din analiza ex-ante indică anumite implicații negative potențiale referitoare la reprezentarea 
și participarea democratică a cetățenilor în cadrul noilor unități administrativ-teritoriale amalgamate. Studii minuțioase, 
la fel ca și unele instrumente de prognozare utilizate indică o reducere a gradului de participare în alegerile locale odată cu 
creșterea mărimii unității administrativ-teritoriale, fiind la fel este lesne de intuit că odată cu creșterea localităților contactul 
dintre cetățean și alesul local ar putea să nu mai fie la fel de ușor și strâns ca în actualul sistem. De asemenea, reforma 
administrativ-teritorială ar putea duce la riscul ca unele localități din componența unităților administrativ-teritoriale să 
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nu fie reprezentate în cadrul consiliilor locale. Obiectivul principal al măsurilor propuse este de a asigura reprezentarea 
cetățenilor în cadrul autorităților locale, de a face vocea acestora auzită și de a asigura responsabilizarea APL față de cetățeni. 
Asigurarea acestui obiectiv este o precondiție de bază pentru edificarea unor mecanisme democratice adecvate și pentru a 
asigura adoptarea unor decizii sustenabile de către APL după reformă pentru dezvoltarea social-economică a comunităților 
amalgamate în ansamblu.

Implementarea măsurilor prevăzute în acest capitol, în special a celor legate de o potențială modificarea a sistemului electoral 
local necesită o suficientă pregătire și o consultare solidă cu toți actorii interesați pentru obținerea unui consens în societate 
în privința soluțiilor propuse. Alte măsuri, cum ar fi cea a delegatului sătesc sunt mai ușor de implementat, aceasta, așa cum 
este indicat mai jos, fiind deja prevăzută de legislația în vigoare și ar necesita doar un suport metodologic adecvat și resurse 
financiare necesare pentru o eventuală salarizare a delegaților sătești. 

Modificarea sistemului electoral 

Păstrarea status quo-ului. În cazul păstrării sistemul proporțional actual de alegeri pentru consiliile locale, reprezentarea 
localităților din componența unei comune în consiliile locale ar depinde în mare parte de modul în care partidele politice vor 
alege să includă candidați din diferite localități în listele lor pentru alegerile în consiliile locale respective. Șansele candidaților 
independenți de a accede în consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale amalgamate sunt foarte mici.169 Eventual 
ar putea fi luată în considerare posibilitatea de a schimba condițiile speciale pentru depunerea candidaturilor de către 
partide, alte organizații social-politice și blocuri electorale astfel ca acestea să fie obligate să includă în listele lor de candidați 
pentru consiliile locale candidați din toate satele componente ale unității administrativ-teritoriale170.

Analiza experienței altor țări care au realizat reforma administrativ teritorială arată că o bună parte din ele nu au modificat 
sistemul electoral pentru a aborda reprezentarea (spre exemplu Ucraina, Armenia, Albania), optând pentru alte mecanisme 
(analizate mai jos).

TABELUL 29. Avantajele și dezavantajele păstrării sistemului electoral local actual
Avantaje Dezavantaje

Nu impune costuri adiționale

Simplitatea procesului electoral

Consilierii locali sunt aleși cu un mandat pentru întreaga 
comunitate amalgamată, nu sunt aleși pentru a reprezenta 
o anumită localitate ca în cazul sistemului cu mandate 
rezervate. 

Introducerea obligației de a include în listele de candidați 
rezidenți ai tuturor localităților unității administrativ-
teritoriale poate asigura o reprezentare echilibrată fără a 
complica procesul electoral

Nu garantează o reprezentare echilibrată a localităților din 
componența unei comune (în varianta neintroducerii cerințelor 
speciale la elaborarea listelor de candidați).

Sursa: Elaborat de autor.

Introducerea unui sistem electoral cu circumscripții multiple per UAT. Acest scenariu ar presupune ca fiecare localitate/sat 
din componența unei unități administrativ-teritoriale amalgamate să aibă un număr rezervat de mandate în consiliul local. 
În eventualitatea acestei opțiuni, numărul de consilieri stabilit în Legea 436/2006 privind administrația publică locală va 
trebui revăzut, cu introducerea unor prevederi care să stabilească numărul de consilieri la nivel de localitate componentă a 
unității administrativ-teritoriale, iar numărul total de locuri per UAT ar fi stabilit prin însumarea numărului de consilieri 
pentru toate localitățile componente. Va fi necesar de prevăzut numărul de consilieri pentru categorii mai mici de localități 
(actualmente legea include toate localitățile de până la 1500 locuitori într-o singură categorie, toate având un număr de 9 
consilieri), spre exemplu până la 500 locuitori – 2 consilieri, de la 501 până la 1000 – 3, de la 1001 până la 1500 – 4 sau 
5171. Această opțiune prezintă atât avantaje, în special legate de asigurarea reprezentării teritoriale în cadrul noului consiliu 

169. Conform rezultatelor alegerilor locale din 14 și 28 iunie 2015, candidații independenți la funcția de consilier local au acumulat în total 8,62% 
din totalul voturilor, în schimb au primit doar 336 de mandate în consiliile locale din totalul de 10628 de mandate, ceea ce reprezintă 3,16%. 
Poate fi văzut că sistemul actual de alegeri locale și de distribuire a mandatelor nu este unul favorizant pentru candidații independenți la 
funcția de consilier local. În condițiile amalgamării, șansele candidaților independenți vor scădea și mai mult pentru că se bazează pe imaginea 
și relațiile personale ale candidatului, care scad în intensitate odată cu mărirea circumscripției electorale și cu creșterea competiției.

170. Un precedent care poate fi folosit ca exemplu este prevederea articolului 41 din codul electoral care impune regula conform căreia listele 
candidaților pentru alegerile parlamentare și locale vor fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe. 
În mod similar ar putea fi inclusă și cerința de a include candidați din toate localitățile din componența unității administrativ-teritoriale.

171. Poate fi prevăzut și un număr par de consilieri, pentru ca numărul total din consiliul local va fi determinat de însumarea numărului de 
consilieri pentru fiecare localitate componentă a unității administrativ-teritoriale. În eventualitatea obținerii unui număr par de consilieri în 
consiliul local (prin însumarea numărului de consilieri pentru fiecare localitate) și a parității de voturi, poate fi aplicată regula actuală din legea 
cu privire la administrația publică locală care prevede că în acest cazuri decizia nu se adoptă și se reiau dezbaterile în următoarea ședință.
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local, cât și dezavantaje după cum este descris în tabelul de mai jos, însă principalul neajuns îl reprezintă faptul că acest 
mecanism nu asigură luarea unor decizii în favoarea localităților mici în cazul în care localitatea în care este amplasat centrul 
administrativ este mult mai mare ca populație decât localitățile satelit (spre exemplu în cazul amalgamării unor suburbii sau 
sate adiacente cu orașele reședință de raion). Având un număr mai mare de consilieri, localitățile mai mari vor putea aproba 
decizii în favoarea lor, iar inițiativele înaintate de consilierii din partea localităților mici ar putea să nu întrunească necesarul 
de voturi. Un alt risc legat de acest scenariu este că aleșii locali se pot conduce mai mult de apartenența la un partid politic 
și vor vota conform deciziilor formulate de partid, și nu în apărarea localității pe care o reprezintă. Localitățile mici ar putea 
forma anumite coaliții în procesul de votare, dar acest lucru poate fi zădărnicit de apartenența la partide politice diferite, 
acestea având o puternică influență în consiliile locale.

TABELUL 30. Avantajele și dezavantajele sistemului electoral 
cu număr rezervat de mandate (circumscripții multiple)

Avantaje Dezavantaje

Asigură un grad sporit (mai echitabil) de reprezentare a 
localităților în consiliul local al UAT amalgamate

Oferă șanse mai mari candidaților independenți comparativ 
cu modelul precedent

Este relativ simplu, nu implică careva operațiuni complexe 
din partea alegatorului (ca de exemplu în cazul sistemelor 
preferențiale sau panachage)

Nu exclude luarea deciziilor doar în favoarea localităților mai 
mari, care vor avea mai mulți consilieri

Ar putea conduce anumite condiții la o ușoară creștere a 
numărului de consilieri locali comparativ cu prevederile 
actuale ale Legii 436/2006 cu privire la administrația publică 
locală 

Poate conduce la o paritate de mandate de consilieri locali 
în consiliile locale (din moment ce numărul de mandate este 
determinat pentru fiecare localitate în parte, iar numărul 
de mandate în consiliul local este obținut prin însumarea 
locurilor atribuite fiecărei localități)

Ar putea implica costuri mai mari, atât pentru organizarea 
procesului și a organelor electorale, cât și în rezultatul unei 
potențiale creșteri a numărului total de consilieri locali 
datorită sistemului de mandate rezervate

Poate conduce la blocaje în adoptarea deciziilor consiliilor 
locale. Adițional la tensiunile legate de apartenența politică, 
acest sistem poate conduce la o fragmentare și mai mare 
pe principii de apartenență a consilierilor locali la diferite 
localități. În plus fiecare consilier ar putea să aibă o 
perspectivă îngustă a interesului propriei localități, fără ca să 
existe o perspectivă integrată a dezvoltării social-economice 
armonioase a întregii comune. 

Sursa: Elaborat de autor.

Introducerea unui sistem electoral proporțional preferențial sau cu liste deschise. Acest sistem are un număr foarte mare de 
variații și tehnici, însă ideea de bază este că acest mecanism oferă posibilitatea alegătorilor să voteze nu doar pentru o listă 
de candidați/partid, ci să decidă ordinea candidaților în listele respective, astfel determinând care din candidații din listele 
propuse de partidele politice vor obține mandate. Cum s-a menționat mai sus, în plan internațional există mai multe tehnici 
de realizare a votului preferențial172: 

 votul cumulativ - votantul are mai multe voturi pe care le poate împărți, conform preferințelor, între candidați. Are 
atâtea voturi câte mandate există în circumscripția respectivă. Aceste voturi pot fi cumulate pe un singur candidat dar 
pot și fi împărțite, în diferite proporții, între diferiți candidați;

 votul limitat - seamănă cu votul cumulativ, poate fi văzută și ca o versiune a acestuia: alegătorul într-o circumscripție 
plurinominală are mai multe voturi decât unul singur, dar de obicei (cu unul) mai puțin, decât numărul mandatelor 
din circumscripția respectivă;

 votul “Panachage” (panașaj, liste libere): permite ca votantul să voteze liste diferite de partid, și în cadrul unei liste să-și 
exprime preferința față de un candidat de pe listă dându-i unul sau mai multe voturi. În cazul listelor libere alegătorul 
are, așadar, mai multe voturi, de obicei atâtea voturi, câte mandate există în circumscripția respectivă. Votantul poate 
să cumuleze voturile pe care le are chiar și pe un singur candidat;

172. Szasz Alpar Zoltan. Sisteme electorale, suport de curs. Cluj-Napoca, 2013, pag. 25
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 Votul preferențial - alegătorul stabilește o ordine preferențială între candidații, listele de partid, ordine care să reflecte 
preferințele pentru candidații. 

În cadrul acestui capitol va fi realizată o analiză detaliată a avantajelor și dezavantajelor diferitor variații și opțiuni existente 
pentru a oferi alegătorului posibilitatea să decidă ordinea candidaților în listele propuse de partidele politice173. Este 
important de menționat însă că aceste sisteme pot oferi posibilitatea alegătorilor de a vota pentru candidați din localitățile 
lor, astfel determinând căror candidați le vor fi acordate mandate. Aceste sisteme electorale pot încuraja partidele să includă 
candidați din toate localitățile componente ale UAT or ar putea pierde voturi (spre exemplu în cazul panachage-ului). 

TABELUL 31. Avantajele și dezavantajele sistemelor electorale
proporțional- preferențiale

Avantaje Dezavantaje

Ar putea oferi un grad mai bun de reprezentare (comparativ 
cu sistemul actual) a localităților din componența unui 
UAT amalgamat in consiliul local, cu condiția că partidele 
vor include candidați din toate sau mai multe localități. 

Un grad foarte înalt de complexitate, poate fi dificil de 
implementat în condițiile nivelului de cultură politică, de 
educație a populației, etc.

Buletinele de vot sunt mai complicate, fiind necesar de 
inclus și listele de candidați pentru fiecare partid. În cazul 
localităților mari, care au un număr mare de consilieri, 
buletinele de vot ar fi mari și greu de gestionat;

Costuri mai mari, inclusiv pentru tipărirea buletinelor de 
vot, ar fi necesar un timp mai îndelungat pentru numărarea 
voturilor;

Depinde de voința partidelor de a include candidați din toate 
localitățile componente ale UAT (în cazul în care o astfel de 
cerință nu va fi obligatorie);

Nu exclude situația ca localitățile mai mici să nu aibă vreun 
consilier. 

Sursa: Elaborat de autor.

Introducerea unei funcții reprezentative și/sau de administrare (delegat sătesc, staroste, administrator al localității). 
Această măsură presupune introducerea unei funcții la nivelul fiecărei sau unor foste primării, care va avea un rol de 
reprezentare și de asigurare a legăturii dintre cetățeni și administrația publică locală. 

O poziție de acest tip a fost introdusă spre exemplu în Ucraina în procesul de amalgamare voluntară. Conform articolului 
141 al Legii Ucrainei nr. 24/1997 cu privire la administrația publică locală, starostele este un funcționar ales al autoguvernării 
locale, fiind o funcție remunerată. Starostele este o instituție nouă introdusă cu scopul promovării intereselor locuitorilor 
tuturor satelor din cadrul unei unități teritorial administrative amalgamate și pentru a asigura o reprezentare adecvată. 
Starostele este ales prin vot universal, direct, egal și secret de către locuitorii satului, pentru o perioadă de 5 ani. Starostele 
este membru al comitetului executiv al unității administrativ teritoriale și asigură o legătură între autorități și locuitorii 
satului care l-au ales. Starostele își are oficiul în satul pe care îl reprezintă, având un orar de prezență în oficiul stabilit în mod 
clar și convenabil pentru locuitori. El/ea asigură organizarea diferitor evenimente în localitate, monitorizează problemele 
cu care se confruntă comunitatea și face propuneri pentru soluționarea lor. Starostele este de asemenea responsabil de 
consultarea/participarea comunității în procesul de adoptare a deciziilor autorităților publice locale, lucrează cu diferite 
asociații existente în localitate. 

Funcția de staroste este incompatibilă cu orice alt mandat reprezentativ și cu orice altă funcție, inclusiv pe bază de voluntariat. 
Starostele nu poate avea alte activități remunerate, cu excepția activității didactice, științifice, creative, practici medicale, 
instructori și practicieni în domeniul sportului. Starostele participă la ședințele consiliului local, în activitatea comisiilor 
consiliului local, în ședințele comitetului executiv, reprezintă interesul locuitorilor satului care l-au ales în procesul de 
pregătire și adoptare a diferitor decizii, la pregătirea proiectului bugetului unității administrativ teritoriale, contribuie la 
aducerea la cunoștință a deciziilor adoptate în localitatea pe care o reprezintă, contribuie la punerea în aplicare a deciziilor 
consiliului municipal sau comunal, al comitetului executiv, ale primarului în localitatea sa, asigură monitorizarea modului 
de implementare. 

Starostele contribuie de asemenea la exercitarea controlului asupra utilizării proprietății publice amplasate pe teritoriul 
satului de care îl reprezintă, contribuie la realizarea controlului asupra activităților de amenajare a teritoriului satului 

173. În eventualitatea exprimării interesului pentru introducerea unui sistem cu liste deschise, este necesară o analiză mai aprofundată, crearea 
unor grupuri de lucru în acest scop, etc.
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și informează autoritățile publice locale. Starostele încurajează activitățile și crearea organizațiilor de auto-organizare a 
populației, organizează și desfășoară adunări generale, audieri publice și alte forme de participare directă a cetățenilor la 
rezolvarea problemelor din localitatea respectivă. Starostele trebuie să dea darea de seamă privind activitatea sa în fața 
locuitorilor satului cel puțin odată pe an. La cererea a cel puțin o jumătate din consilierii locali, starostele prezintă un raport 
de activitate în fața consiliului local. În activitatea sa, starostele se bucură de aceleași garanții ca și consilierii locali. 
În Armenia de asemenea a fost introdusă o poziție similară, cea de reprezentant administrativ. Acesta este numit de către 
primarul unității administrativ-teritoriale amalgamate, și poate avea în subordine 1-3 unități de personal (în dependență de 
mărimea localității). Reprezentantul administrativ este funcționar local și este salarizat. Rolul principal al reprezentantului 
administrativ este de a asigura o legătură mai bună între administrația publică locală a comunității amalgamate și populația 
din localitățile componente. 

În ce privește Republica Moldova, de fapt, legea nr. 436/2006 cu privire la administrația publică locală reglementează deja o 
funcție asemănătoare cu cea a starostelui din Ucraina -delegatul sătesc. Articolul 35 din lege prevede că satul din care nu au 
fost aleși consilieri în consiliul local (se referă la satele din componența actualelor comune - nota autorului) alege un delegat 
sătesc, care apără și reprezintă interesele satului în autoritățile administrației publice locale, precum și în alte autorități. 
Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot ai satului, cu votul majorității celor prezenți. 
Alegerea delegatului sătesc se face în prezența primarului sau a viceprimarului unității administrativ-teritoriale respective. La 
adunarea generală trebuie să participe cel puțin o treime din locuitorii cu drept de vot ai satului. Alegerea delegatului sătesc 
se face pe durata mandatului consiliului. Adunarea generală a locuitorilor satului (cu respectarea acelorași condiții ca și la 
adunarea de desemnare a delegatului sătesc) poate accepta demisia sau poate hotărî revocarea delegatului sătesc. La decizia 
consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din bugetul local.

Printre atribuțiile prevăzute de lege pentru delegatul sătesc se regăsesc: 

 participarea la ședințele consiliului local;

 informarea locuitorilor satului privind deciziile consiliului și dispozițiile primarului;

 acordarea sprijinului autorităților administrației publice locale în realizarea măsurilor ce țin de interesele satului 
respectiv;

 prezentarea propunerilor de realizare a unor obiective economice, social-culturale și de rezolvare a altor probleme 
ce țin de interesele satului;

 urmărirea modului în care administrația publică locală rezolvă problemele satului care l-a delegat și informează 
despre aceasta populația. 

De asemenea, legea stipulează că în cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită acte care, în viziunea delegatului 
sătesc, contravin intereselor satului din a cărui parte a fost ales, delegatul poate propune amânarea adoptării lor pentru a se 
consulta cu locuitorii satului.

Prin urmare, fie în formatul actual, sau cu anumite îmbunătățiri, instituția delegatului sătesc poate fi o măsură pentru a 
asigura o mai bună reprezentare a intereselor tuturor localităților din componența unei unități administrativ-teritoriale 
amalgamate în activitatea consiliului local și pentru asigurarea unei legături mai bune între administrația publică locală și 
locuitorii satelor din componența comunei. De asemenea, în cazul păstrării anumitor funcționari la nivelul fiecărei foste 
primării (spre exemplu cu funcții de front-office), delegatul sătesc ar putea asigura coordonarea activității acestor structuri. 
Așa cum s-a menționat mai sus, există deja un cadrul legislativ suficient pentru introducerea măsurii respective174, totuși 
la fel ca și în cazul altor măsuri, un suport metodologic adecvat pentru noile unități administrativ-teritoriale va fi necesar 
pentru a se asigura că toate localitățile care nu sunt reprezentate în consiliile locale beneficiază de avantajele alegerii unui 
delegat sătesc.

8.2. Transparența și participarea civică

Reforma administrativ-teritorială ar putea avea un impact asupra posibilității locuitorilor tuturor satelor din componența 
unității administrativ-teritoriale de a participa în procesul decizional local. Pentru a asigura un acces cât mai egal al tuturor 
locuitorilor comunelor amalgamate la informația privind procesul decizional și pentru a oferi șanse de participare tuturor, 
suplimentar la cerințele legislației din domeniul transparenței în procesul decizional, ar putea fi luate în calcul următoarele 
soluții.

174. Anumite îmbunătățiri a prevederilor legale ar putea totuși să fie operate, spre exemplu prin adăugarea unor atribuții suplimentare, sau prin 
acordarea posibilității de a alege un delegat sătesc chiar și în localitățile care au un anumit număr de consilieri în consiliul UAT amalgamate, 
rolul delegatului, care fiind salarizat (daca consiliul local va decide în acest sens) este deosebit de cel al consilierilor locali și ar putea fi implicat 
în gestiunea infrastructurii și serviciilor publice în localitatea pe care o reprezintă.
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Organizarea ședințelor consiliilor locale prin rotație în localitățile din componența UAT amalgamate. Acolo unde 
există infrastructura necesară în sediile fostelor primării (sau de exemplu în casele de cultură, biblioteci, etc.), ar putea fi 
organizate prin rotație ședințe ale consiliilor locale. Acest mecanism ar asigura un acces mai egal tuturor locuitorilor din 
comunele amalgamate și posibilitatea de a participa în procesul decizional și ar oferi un mecanism de comunicare și control 
al locuitorilor asupra aleșilor locali. În plus aceste ședințe realizate prin rotație în diferite localități ar permite formarea 
unei înțelegeri mai bune în rândul consilierilor locali privind necesitățile și specificul întregii comunități amalgamate, nu 
doar a localității de reședință a consiliului local. În paralel, va trebui să fie asigurată afișarea în locuri publice și pe paginile 
web ale autorităților locale a informației relevante, cum ar fi rapoarte, proiecte de decizii, decizii adoptate de autoritățile 
publice local în toate localitățile din componența comunei. Implementarea acestei măsuri nu necesită modificarea cadrului 
legislativ, fiind la discreția autorităților locale. Totuși o campanie de promovare și de diseminare a unor bune practici în 
acest sens va contribui la răspândirea practicii respective în rândul autorităților locale. 

Organizarea adunărilor generale anuale în fiecare localitate din componența UAT amalgamate. Pentru a prezenta un 
raport de activitate și a colecta opiniile și propunerile din partea locuitorilor, ar putea fi introdusă prin lege obligația 
de a organiza adunări generale anuale cu locuitorii în fiecare localitate din componența unității administrativ-teritoriale 
amalgamate. La adunare ar participa primarul localității, viceprimarii, delegatul sătesc, consilieri locali și funcționari din 
cadrul primăriei. Implementarea măsurii respective ar putea fi realizată fie prin modificarea cadrului legal și introducerea 
unei prevederi exprese în acest sens, fie chiar și în condițiile actualului cadru legislativ, dar prin acordarea unui suport 
metodologic adecvat autorităților locale noi formate, prin măsuri de promovare, etc. 
Instituirea consiliilor voluntare. Acest model presupune păstrarea unui consiliu pe bază de voluntariat (fără achitarea de 
îndemnizații de participare) la nivelul fiecărei foste unități administrativ-teritoriale. Consiliile voluntare pot fi alese în 
timpul alegerilor locale (opțiune aplicată spre exemplu în unele landuri din Germania) sau poate avea loc în cadrul adunării 
generale a satului. Rolul de bază al consiliilor voluntare ar putea fi dezbaterea proiectelor de decizii care vor fi examinate de 
consiliile locale și formarea unei poziții și opinii din partea comunității respective. Consiliile voluntare asigură o legătură 
dintre administrația publică locală și cetățenii satelor din componența unității administrativ-teritoriale amalgamate. Această 
măsură poate funcționa împreună cu funcția de delegat sătesc reglementată la moment de legea cu privire la administrația 
publică locală. 

Această măsură, la fel ca și majoritatea măsurilor descrise în acest capitol reprezintă o opțiune care poate fi implementată 
de către autoritățile unitățile administrativ-teritoriale amalgamate. Deși ar putea fi operate anumite modificări la legislația 
privind transparența în procesul decizional sau in legea cu privire la administrația publică locală pentru a menționa 
posibilitatea creării consiliilor voluntare, modificarea cadrului legislativ nu este obligatorie, acestea putând fi create și 
funcționa și în baza cadrului legal existent și în baza principiilor autonomiei locale. În schimb, este necesară elaborarea 
unor note metodologice, ghiduri și oferirea unei asistențe metodologice și acțiuni de promovare și instruiri, care ar putea 
fi asigurate de către Cancelaria de Stat, Asociațiile naționale reprezentative ale APL, partenerii de dezvoltare, Academia de 
Administrație Publică, unitatea de implementare a reformei teritoriale, etc.

Organizarea referendumurilor locale. În probleme de importanță deosebită, autoritățile noilor unități administrativ-
teritoriale amalgamate ar putea recurge la organizarea referendumurilor locale. Referendumul local este un instrument 
eficient de consultare a populației, însă costurile ridicate ale acestui exercițiu democratic, precum și complexitatea 
organizatorică limitează posibilitatea de utilizare. În aceste condiții, instrumente mai puțin formale, cum ar fi votarea prin 
sms, sondajele de opinie, focus grupurile, etc. ar putea fi alternative mai puțin costisitoare. 

8.3. Accesul la servicii publice locale

Așa cum a fost ilustrat mai sus, precum și în Anexa nr. 5, nu toate serviciile prestate de către autoritățile publice local de 
nivelul I necesită un contact direct cu cetățeanul. Contactul cetățeanului cu APL este mai frecvent în privința unor servicii 
administrative (eliberare certificate, autorizații, achitare taxe locale, acte notariale, de stare civilă, etc.), și mai puțin în 
cazul serviciilor comunale, de amenajare a teritoriului, infrastructură publică, etc. Totuși, pentru a garanta un acces mai 
bun la serviciile furnizate de către autoritățile publice locale, în special pentru grupuri vulnerabile, ca persoanele în etate, 
cu mobilitate limitată, măsurile propuse mai jos ar putea fi luate în calcul. Aceste măsuri nu necesită modificarea cadrului 
legal național, ci reprezintă opțiuni pe care autoritățile locale, în baza autonomiei organizaționale de care dispun, ar putea 
să le implementeze pentru un acces mai bun și mai echitabil la serviciile pe care le prestează. Totuși, ar putea fi recomandat, 
la nivelul unei note metodologice emise de către Cancelaria de Stat, faptul că anumite măsuri, în special cele care implică 
resurse umane suplimentare, cum este măsura 3.1, să fie aplicate doar dacă anumite condiții sunt îndeplinite, cum ar fi 
ca distanța dintre localitatea respectivă și centrul administrativ să fie mai mare de 10 km, populația localității să fie, de 
exemplu, mai mare de 1000 de locuitori, etc. 
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Crearea unor front-office-uri/ghișee în localitățile din componența UAT amalgamate. Funcția de bază a acestor structuri 
ar fi una de interfață (front office), de colectare a aplicațiilor din partea cetățenilor, transmiterea lor la sediul administrației 
publice locale din centrul administrativ175  pentru soluționare și pregătirea certificatelor/autorizațiilor și mai apoi livrarea 
documentelor către solicitantul serviciului. Ar trebui se fie elaborată o listă de servicii care pot fi accesate în cadrul acestor 
ghișee, precum și lista serviciilor mai complexe (de exemplu pentru obținerea autorizațiilor de construcție) pentru care va 
fi necesară deplasarea la primăria din centrul administrativ al unității administrativ-teritoriale amalgamate. Dezavantajul 
acestei măsuri poate fi timpul mai îndelungat pentru a beneficia de serviciu, cel puțin două vizite fiind necesare. Ar trebui 
luate în considerare și cheltuielile necesare pentru întreținerea clădirilor și oficiilor necesare amplasării respectivelor ghișee, 
precum și cheltuielile pentru salarizarea personalului. Luând în calcul conceptul Centrelor universale de prestare a serviciilor 
publice prevăzut de Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016176 care este în proces de dezvoltare 
și testare, ghișeele unice respective descrise în acest punct ar putea fi amplasate nu doar în clădirile fostelor primării, ci și 
în oficiile poștale, biblioteci (care în mare parte au fost modernizate în cadrul programului Novateca), sau în alte instituții 
sociale locale, pentru a optimiza cheltuielile necesare pentru întreținerea clădirilor și oficiilor. Unele țări, cum ar fi Germania 
sau Azerbaidjan au aplicat și un concept al oficiilor mobile, care presupun echiparea unor autovehicule speciale dotate cu 
echipamentul necesar.

Stabilirea unui calendar de vizite/audiențe ai funcționarilor/reprezentaților APL în localitățile din componența UAT 
amalgamate. Această măsură ar presupune organizarea unor zile de audiență a diferitor specialiști (spre exemplu inginer 
cadastral, perceptor fiscal, specialist în drepturile copilului, sau chiar și a primarului și/sau viceprimarilor, etc.) în localitățile 
din componența unității teritorial-administrative amalgamate. În dependență de numărul de localități din componența 
comunei, acest calendar al vizitelor poate fi lunar, bilunar sau chiar săptămânal. Graficul vizitelor ar fi amplasat la sediul 
fostelor primării și ar fi unul stabil pentru claritate (de exemplu fiecare prima și a treia zi de marți a lunii, etc.). Această măsură 
necesită o bază de date integrată a documentelor, a registrelor administrației publice locale, un sistem de management al 
documentelor, astfel încât specialiștii să poată accesa informația necesară în timp real. 

Digitalizarea serviciilor publice locale (e-servicii). Pe termen mediu, luând în considerare tendințele de dezvoltare a 
platformelor de solicitare și de prestare a unor servicii publice în format electronic, posibilitatea utilizării semnăturilor 
electronice, dezvoltarea sistemului Guvernamental de plați electronice MPay, precum și creșterea continuă a accesului la 
internet a gospodăriilor, etc., vor trebui investite eforturi în digitalizarea unor servicii oferite de către autoritățile publice 
locale. Spre exemplu legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior prevede posibilitatea de a depune notificare 
cu privire la inițierea unei activități de comerț atât la sediul administrației publice locale de nivelul întâi, cât și online prin 
intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului. Dezvoltarea serviciilor publice locale în format digital sau 
oferirea posibilității de a comanda/programa anumite servicii prin intermediul platformelor electronice este un proces 
fundamental de modernizare a administrației publice locale.

175. Acest lucru este necesar deoarece în majoritatea cazurilor este necesară semnătura sau intervenția unui funcționar de conducere sau de 
demnitate publică (secretar, primar, vice-primar) sau o decizie a consiliului local în anumite cazuri.

176. Aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.122 din 18 februarie 2014.
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Foaia de parcurs dezvoltată în cadrul acestui capitol conține o descriere a principalelor etape, măsuri și procese necesare 
pentru pregătirea și implementarea reformei administrativ-teritoriale. Scopul acestui document este de a oferi o bază 
conceptuală pentru elaborarea, de către autoritățile publice responsabile, a unui plan de acțiuni detaliat pentru pregătirea 
și implementarea reformei propriu-zise. 

Experiența internațională arată că din punct de vedere a modului de realizare a procesului de amalgamare teritorială, există 
două opțiuni pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale, și anume:

1. Amalgamarea obligatorie;

2. Amalgamarea voluntară.

Fiecare opțiune are o serie de avantaje și dezavantaje. Astfel, amalgamarea obligatorie poate fi realizată într-o perioadă 
de timp mai scurtă comparativ cu amalgamarea voluntară, fiind posibilă realizarea reformei la nivelul întregii țări într-o 
perioadă de timp prestabilită. Totuși, ținând cont de faptul că amalgamarea obligatorie se realizează concomitent pe 
întreg teritoriul țării, această opțiune necesită mobilizarea unor eforturi considerabile pentru planificarea și implementarea 
proceselor de reformare administrativ-teritorială. Amalgamarea obligatorie, de obicei, întâmpină o rezistență mai mare din 
partea autorităților publice locale și a altor actori vizați comparativ cu amalgamarea voluntară, prin urmare, planificarea și 
implementarea unei ample campanii de consultare și comunicare reprezintă un element cheie pentru asigurarea unui grad 
de susținere mai sporit din partea populației și a autorităților publice locale.

În același timp, amalgamarea voluntară poate oferi mai multă flexibilitate privind calendarul de implementare a reformei, 
fiind posibilă implementarea eșalonată a reformei de-a lungul unei perioade determinate de timp. De asemenea, amalgamarea 
voluntară este, de obicei, mai ușor acceptată de către autoritățile publice locale datorită stimulentelor financiare și de 
altă natură, care, de regulă, însoțesc astfel de reforme, prin urmare, costurile politice ale acestei opțiuni ar putea fi mai 
mici comparativ cu opțiunea de amalgamare obligatorie. Pe de altă parte, amalgamarea voluntară necesită o perioadă mai 
îndelungată de timp pentru implementare, resurse financiare mai mari pentru crearea stimulentelor respective, iar rezultatul 
(numărul de amalgamări) nu este garantat. Este important de menționat că, amalgamarea voluntară nu înseamnă un proces 
haotic, ci la fel ca și în cazul amalgamării obligatorii, aceasta se desfășoară conform unui concept clar și în baza unei noi 
structuri administrativ-teritoriale aprobate. În plus, pentru asigurarea unei organizări administrativ-teritoriale coerente, 
amalgamarea voluntară este inevitabil urmată de amalgamarea obligatorie. 

Așa cum este ilustrat și în figurile 49 - 50, foaia de parcurs privind reforma administrativ-teritorială este divizată, în mod 
conceptual, în trei etape de bază – I) etapa de pregătire, II) etapa de implementare și III) etapa de consolidare. Din punct 
de vedere a măsurilor și proceselor care trebuie abordate în cadrul etapelor menționate, foaia de parcurs este structurată 
în baza a cinci dimensiuni fundamentale, și anume:1) coordonarea reformei administrativ-teritoriale, 2) comunicarea și 
consultarea, 3) procesul de amalgamare administrativ-teritorială, 4) dezvoltarea capacităților, precum și, 5) monitorizarea 
și evaluarea reformei administrativ-teritoriale. Aceste elemente sunt expuse în cadrul figurilor sus-menționate pe orizontală, 
reprezentând măsuri transversale, care trebuie să însoțească procesul de reformă administrativ-teritorială pe parcursul celor 
trei etape de realizare a acesteia. 

9.1. Amalgamarea obligatorie

Amalgamarea obligatorie este un proces de fuziune obligatorie, în temeiul legii, a unităților administrativ-teritoriale, care 
vizează, de obicei, întreg teritoriul țării și care se realizează la o dată expres stabilită, în baza unui concept și a unei structuri 
administrativ-teritoriale noi, transpusă în reglementările legale. Amalgamarea obligatorie poate fi aplicată fie după expirarea 
termenului stabilit pentru implementarea amalgamării voluntare, fie direct, în cazul în care nu se optează în favoarea unei 
etape voluntare de amalgamare teritorială. 

FOAIA DE PARCURS PRIVIND 
REFORMA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ 09
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Figura 49 prezintă măsurile de bază care sunt necesare pentru pregătirea și implementarea reformei administrativ-teritoriale 
în cazul opțiunii de amalgamare obligatorie. Așa cum a fost menționat mai sus, foia de parcurs este structurată în trei etape. 
Astfel, etapa de pregătire trebuie să înceapă cu suficient timp înainte de implementarea propriu-zisă a reformei administrativ-
teritoriale, care în cazul amalgamării obligatorii este legată organic de data alegerilor generale locale. Etapa de pregătire 
cuprinde activități preparatorii în cadrul celor cinci dimensiuni fundamentale, fiind marcată de crearea structurilor de 
coordonare și implementare a reformei, elaborarea și aprobarea cadrului legal pentru implementare, a metodologiilor și 
conceptelor aferente acesteia, precum și de procesul de validare a conceptului de reformă administrativ-teritorială. Etapa de 
pregătire, în acest caz, se va finaliza o dată cu desfășurarea alegerilor locale generale, care se vor avea loc în circumscripțiile 
electorale stabilite în baza noii structuri administrativ-teritoriale și în rezultatul cărora autoritățile publice locale ale noilor 
unități administrativ-teritoriale vor fi alese și constituite. 

Etapa de implementare a reformei administrativ-teritoriale cuprinde întreg spectrul de activități care încep după alegerile 
generale locale, și cuprind procesele de amalgamare și reorganizare instituțională a unităților administrativ-teritoriale, 
armonizarea cadrului legislativ, realizarea procesului de due-diligence177, reorganizarea întreprinderilor municipale și altor 
entități fondate de către APL, etc. 

Etapa de consolidare cuprinde măsuri care încep o dată cu finalizarea proceselor de amalgamare administrativ-teritorială 
reprezentând, de fapt, o etapă de consolidare a rezultatelor reformei administrativ-teritoriale. Aceasta este marcată de 
continuarea activităților de coordonare a procesului de reformă, de comunicare a rezultatelor obținute, de consolidare a 
capacităților instituționale și profesionale, de rând cu demararea procesului de reformă funcțională a APL, incluzând și 
evaluarea ex-post a reformei administrativ-teritoriale.

177. În cadrul acestui studiu, prin noțiunea de due-dilligence se înțelege un complex de proceduri, respectiv analize a situațiilor juridice, financiare, 
economice etc. la zi a unităților administrativ-teritoriale, entităților juridice (inclusiv a autorităților/instituțiilor finanțate din bugetul local) 
fondate de APL, în vederea pregătirii acestora pentru eventualele procese de reorganizare, fie lichidare, după caz.



164
Studiu privind scenariile de reform

ă adm
inistrativ-teritorială

FIGURA 49. Foaia de parcurs în cazul opțiunii de amalgamare obligatorie
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Sursa: Elaborată de autor.
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9.1.1. Coordonarea reformei administrativ-teritoriale

Stabilirea și asigurarea unui cadru instituțional adecvat pentru coordonarea și implementarea reformei administrativ-
teritoriale reprezintă un element cheie care trebuie se demareze cu suficient timp înainte de inițierea procesului de 
amalgamare teritorială propriu-zisă (care în cazul amalgamării obligatorii corespunde cu data alegerilor locale generale). 

În cadrul etapei de pregătire, dimensiunea de coordonare a reformei administrativ-teritoriale este marcată de constituirea 
cadrului instituțional respectiv, adică a unui consiliu de coordonare și unei unități de implementare a reformei (UIR). 

Constituirea Consiliului de coordonare a reformei 

În vederea coordonării, promovării și monitorizării procesului de reformă administrativ-teritorială este necesară instituirea 
unui Consiliu de coordonare. Sarcinile Consiliul de Coordonare constau în coordonarea proceselor de pregătire, 
implementare și consolidare a rezultatelor reformei administrativ-teritoriale, precum și supravegherea procesului de reformă 
în baza rapoartelor de monitorizare și evaluare elaborate și prezentate de către unitatea de implementare a reformei.

Pentru asigurarea expertizei necesare și a unei comunicări mai eficiente cu și dintre actorii direct vizați în procesul de reformă, 
în componența Consiliului trebuie să fie incluși atât reprezentanți ai autorităților publice centrale, cât și reprezentanți 
ai autorităților publice locale. Astfel, în componența Consiliului de coordonare ar trebui să se regăsească reprezentanți 
ai Cancelariei de Stat, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției 
Servicii Publice, reprezentanți ai autorităților administrației publice locale și ai asociațiilor reprezentative ale acestora. 

Consiliul de coordonare va activa în baza unui regulament de activitate și se va întruni în ședințe de lucru ordinare conform 
graficului aprobat, precum și, după caz, în ședințe extraordinare. Pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor sale, Consiliul 
va fi abilitat cu dreptul de a crea grupuri de lucru specializate pe anumite domenii, în vederea soluționării unor probleme 
specifice. Atribuțiile Consiliului ar trebui, de asemenea, să includă discutarea și analiza conceptului de reformă administrativ-
teritorială, a proiectelor de modificări legislative, precum și, înaintarea eventualelor propuneri pentru îmbunătățirea acestora. 

Constituirea unității de implementate a reformei (UIR)

Pentru implementarea propriu-zisă a reformei administrativ-teritoriale este necesară crearea unei unități de implementare a 
reformei (UIR). Atribuțiile UIR ar putea fi îndeplinite de către o structură nouă creată cu acest scop în cadrul Guvernului 
sau Cancelariei de Stat, sau de către Centrul de Implementare a Reformelor.178 

Funcția UIR este de a gestiona la nivel operațional procesul de reformă administrativ-teritorială, asigurând coordonarea la 
nivel operațional a tuturor activităților din cadrul etapelor de pregătire, implementare și consolidare a reformei, prin: 

 acordarea suportului și asistenței tehnice subiecților implicați în procesul de reformă administrativ-teritorială;

 coordonarea și participarea în procesul de elaborare a modificărilor legislative, a metodologiilor (metodologia de 
due-dilligence, metodologia de amalgamare instituțională) și a strategiilor/conceptelor (strategia de comunicare, 
conceptul de dezvoltare a capacităților profesionale și instituționale);

 coordonarea și asigurarea implementării campaniilor de informare și consultare a reformei administrativ-teritoriale;

 supravegherea proceselor de amalgamare instituțională în cadrul noilor APL, precum și a reorganizării întreprinderilor 
municipale;

 elaborarea rapoartelor periodice de monitorizare privind mersul reformei administrativ-teritoriale, precum și a altor 
informații necesare, pentru a fi prezentate Consiliului de coordonare a reformei, 

 etc.
 
În vederea asigurării eficiente a sarcinilor expuse mai sus, UIR ar trebui să fie formată din specialiști delegați din cadrul 
autorităților publice centrale și locale În același timp, este recomandabil ca în cadrul UIR să fie create și câteva echipe de 
lucru și la nivel teritorial.
 

178. Constituit prin Hotărârea de Guvern cu privire la Centrul de Implementare a Reformelor  nr. 11 din 18.01.2017 // Monitorul Oficial Nr. 19-
23 din 20.01.2017.
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Ședințe periodice de coordonare 
 
Pe parcursul celor trei etape, Consiliul de coordonare a reformei se va întruni în ședințe periodice, fiind susținut în activitatea 
sa de către UIR. Consiliul de coordonare va superviza procesul de implementare a reformei, va discuta problemele și 
provocările apărute și vor identifica soluții pentru depășirea acestora. 
 
Consiliul de coordonare își va continua activitatea sa și în etapa de consolidare a rezultatelor reformei, fiind susținut de UIR, 
inclusiv de către echipa de experți în monitorizare și evaluare. La această etapă, se propune inițierea proceselor de reformă 
funcțională, evaluarea ex-post a reformei, precum și continuarea eforturilor de consolidare a capacităților instituționale și 
profesionale și armonizarea cadrului normativ, prin urmare activitatea Consiliului de coordonare și cea a UIR vor fi axate 
pe aceste priorități.

9.1.2. Comunicare și consultare
 
Una din cele mai importante activități care trebuie să însoțească reforma administrativ- teritorială la toate etapele de realizare 
ale acesteia este conceptualizarea, elaborarea și desfășurarea unei campanii strategice și cuprinzătoare de comunicare și 
consultare vis-a-vis de reforma administrativ-teritorială, inclusiv impactul scontat al acesteia. Prin intermediul acesteia se vor 
explica obiectivele și beneficiile reformei, vor fi colectate opiniile și propunerile autorităților publice locale, a populației și 
altor părți interesate. Ținta acestei campanii o reprezintă publicul larg, locuitorii fiecărei unități administrativ teritoriale care 
va fi afectată de proces. În același timp, trebuie sensibilizați prin mesaje clare și aleșii locali, precum și funcționarii publici 
locali, inclusiv prin intermediul asociațiilor reprezentative a autorităților publice locale. Pe lângă aceștia, comunicarea și 
consultarea trebuie să includă și alți subiecți, ca reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile, partidelor politice, 
etc. 
 
În cadrul etapei de pregătire este necesară elaborarea unei strategii de comunicare și consultare privind reforma administrativ-
teritorială. 
 
Procesul de comunicare și consultare trebuie inițiat cu suficient timp înainte de realizarea propriu-zisă a reformei 
administrativ-teritoriale, pentru a face posibilă alocarea unei perioade suficiente de timp pentru colectarea opiniilor actorilor 
interesați privind conceptul reformei, implicațiile reformei asupra comunităților și autorităților publice locale.
 
Campania de comunicare poate fi realizată prin intermediul TV, Radio, Internet, presa scrisă, panouri vizuale exterioare, 
etc. De asemenea o serie de întruniri și discuții pe întreg teritoriul țării ar trebui să fie organizate pentru a comunica despre 
necesitatea, conceptul, planul de realizare și impactul reformei. 
 
Este importantă angajarea în această comunicare a unor personalități publice cheie, cum ar fi reprezentanți ai executivului 
central, politicieni, aleși locali susținători ai reformei teritoriale, reprezentanți ai societății civile. 
 
În cadrul campaniei de informare UIR ar putea organiza unul sau mai multe oficii de informare și, eventual, o linie fierbinte 
pentru a răspunde în timp real necesităților de informare a cetățenilor, aleșilor locali și funcționarilor publici de la nivel 
local.
 
La etapa de implementare și cea de consolidare campania de comunicare va avea ca obiectiv informarea grupurilor țintă cu 
privire la progresul și rezultatele reformei. Este important ca, lecțiile învățate și bunele practici să fie colectate și diseminate 
pentru a încuraja preluarea acestora și de către alte autorități publice locale. Progresul și rezultatele obținute în urma 
procesului de implementare a reformei administrativ-teritoriale ar putea fi reflectate și puse în discuție prin organizarea 
evenimentelor publice (conferințe, mese rotunde, focus-grupuri, dezbateri publice, etc.). 

9.1.3. Procesul de amalgamare

Activitățile și măsurile din etapa de pregătire în cadrul acestei dimensiuni se referă la validarea conceptului de reformă, 
elaborarea modificărilor legislative și a metodologiilor necesare pentru implementarea amalgamării obligatorii, precum și 
crearea fondului necesar pentru realizarea reformei. 

Validarea conceptului de reformă administrativ-teritorială

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare cu privire la transparența în procesul decizional, conceptul de 
reformă administrativ-teritorială, inclusiv noua structură administrativ-teritorială trebuie să fie supuse unui amplu proces 
de participare și consultare a cetățenilor, autorităților publice locale, societății civilă, precum și a altor actori interesați. 
Articolul 5 din Carta Europeană a Autonomiei Locale stipulează faptul că pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale, 
colectivitățile locale în cauză trebuie să fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o permite. O 
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cerință similară este inclusă în art.17 și 18 a Legii cu privire la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 
nr.764 din 27.12.2001, care prevede că formarea, desființarea și schimbarea statutului unității administrativ-teritoriale, 
schimbarea hotarelor administrative a acestora se efectuează de către Parlament după consultarea cetățenilor. Legea nu prevede 
necesitatea organizării unor referendumuri locale, dar consultarea cetățenilor ar putea avea loc în cadrul unor ședințe de 
consultare publică, adunări generale, sondaje, etc. În cazul reorganizării unităților administrativ-teritoriale de nivelul II, 
cadrul normativ în vigoare ( Legea cu privire la organizarea administrativ-teritorială, Legea despre Regulamentul cu privire 
la modul de soluționare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova nr.741 din 20.02.1996) 
nu prevede consultarea locuitorilor, prin urmare, sunt aplicabile prevederile generale privind transparența în procesul 
decizional. 
Articolul 17 din Legea nr.741/1996 prevede o serie de documente care sunt necesare pentru formarea dosarului care va 
însoți proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, 
care vor conține:

 deciziile consiliilor sătesc, comunal și municipal, raional;

 decizia adunării generale a locuitorilor localității sau a adunării reprezentanților lor;

 caracteristica economică a unității administrativ-teritoriale, a sectorului municipiului;

 harta schematică cu modificările propuse.

Analiza legii conduce însă la ideea că aceste prevederi se referă la cazuri individuale de formare, amalgamare și modificare 
a hotarelor unităților administrativ-teritoriale care sunt aplicabile doar în cazul amalgamării voluntare, nefiind fezabile 
și adecvate pentru o reformă obligatorie la nivelul întregii țări. Din aceste considerente este necesară amendarea legii și 
stabilirea expresă a modalităților și documentelor necesare pentru amalgamarea obligatorie și pentru cea voluntară. 

În cadrul consultărilor publice, autoritățile locale și cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să își expună opinia și propunerile 
acestora vor trebui să fie examinate de autoritățile publice centrale în conformitate cu regulile privind transparența în 
procesul decizional.

Pe lângă modalitățile prevăzute de Legea cu privire la transparența în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, conceptul 
reformei administrativ-teritoriale, inclusiv noua structură administrativ-teritorială ar putea fi prezentate spre consultare 
cetățenilor și autorităților publice locale în ședințe organizate la nivel raional. 

Elaborarea și aprobarea modificărilor legislative 

Această măsură presupune elaborarea și aprobarea amendamentelor la cadrul legislativ existent care are legătură directă sau 
tangențială cu reforma administrativ-teritorială. Analiza legislației în vigoare care reglementează organizarea administrativ-
teritorială a Republicii Moldova, competențele autorităților administrațiilor publice locale și a celor centrale, sistemul de 
finanțare al APL arată că pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale este necesară modificarea și completarea 
unui număr considerabil de legi organice și ordinare. 

Ținând cont de numărul mare de legi care necesită și fie modificate, precum și faptul că procesul decizional și cel de 
legiferare necesită resurse de timp și umane considerabile, este rațională divizarea modificărilor și amendamentelor în câteva 
pachete legislative, în funcție de prioritatea acestora. Astfel, în pachetul legislativ prioritar vor fi incluse legile care necesită 
să fie modificate în etapa de pregătire și care sunt necesare pentru implementarea propriu-zisă a reformei administrativ-
teritoriale, în timp ce, în pachetul legislativ secundar vor fi incluse acele legi care ar putea fi amendate, inclusiv, în urma 
implementării reformei (după desfășurarea alegerilor generale locale). 

În afară de pachetul legislativ prioritar și cel secundar va fi necesar un proces continuu și îndelungat de armonizare a 
cadrului legislativ în cadrul căruia atât actele legislative, cât și actele normative subordonate legilor, vor fi ajustate la noul 
cadru legislativ.

Anexa nr.13 din cadrul acestui studiu conține o analiză a principalelor acte legislative relevante pentru organizarea și 
activitatea administrației publice locale, indicându-se modificările și completările necesare precum și divizarea acestora în 
pachetul prioritar și cel secundar. Conform analizei în cauză, pachetul prioritar ar trebui să vizeze, în primul rând, legile 
ce se referă la organizarea administrativ-teritorială a țării și vor conține lista unităților administrativ-teritoriale de nivel I și 
II, cu indicarea denumirii noilor unități administrativ-teritoriale, a centrelor administrative și localităților din componența 
acestora. Amendamentele din cadrul pachetului prioritar vor indica data la care legea intră în vigoare, respectiv, data la 
care se va efectua amalgamarea obligatorie, norme referitoare la alegerile locale în noile UAT, dispoziții finale și tranzitorii.
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În pachetul prioritar ar putea fi incluse și modificări și completări la Legea nr.764/2001 și la Legea nr.741/1996 în partea ce 
se referă la procedurile de consultare și la conținutul dosarului de consultare, în vederea concretizării modalității de realizare 
a procesului de consultare în cazul reformei teritoriale realizate prin intermediul amalgamării obligatorii la nivel național. 

În cadrul pachetului legislativ prioritar ar trebui incluse prevederi care ar interzice sau restricționa pe parcursul perioadei de 
pregătire a amalgamării contractarea unor împrumuturi și, mai ales, înstrăinările de active precum și încheierea de contracte 
majore (dincolo de cele necesare funcționării curente), până la intrarea în funcție a noului consiliu local.

Pachetul legislativ secundar conține modificări în special legate de revizuirea legislației din domeniul finanțelor publice 
locale , și anume ajustarea conformă a sistemului de partajare a impozitelor de stat și a sistemului de transferuri către APL 
în vederea echilibrării noilor bugete locale de nivelul I și II. Trebuie menționat că, în eventualitatea implementării și intrării 
în vigoare a reformei administrativ-teritoriale pe parcursul anului bugetar, bugetele noilor unități administrativ-teritoriale 
vor fi abordate ca suma aritmetică a bugetelor locale ale unităților administrative vechi care le-au format pe parcursul anului 
respectiv. Totodată, în cazul proiectelor noilor bugete locale pentru anul ulterior implementării reformei, acestea urmează 
să fie elaborate și aprobate în condițiile unui sistem de finanțare al APL revizuit.

Pachetul legislativ secundar poate include și alte modificări care nu sunt strict necesare pentru realizarea propriu-zisă a 
reformei și care ar putea fi adoptate și după data alegerilor generale locale, spre exemplu eventuale modificări a Legii cu 
privire la administrația publică locală nr. 436 din 28.12.2006, a Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 
28.12.2006 pentru concretizarea anumitor atribuții/competențe, redenumirea unor autorități publice locale (spre exemplu 
schimbarea denumirii de consiliu raional în consiliul regional, etc.).

Metodologia de due-dilligence

Pentru facilitarea procesului de amalgamare teritorială, este necesar ca UIR să elaboreze o metodologie pentru efectuarea 
procedurilor de due-dilligence, în baza căreia se va efectua analiza situației juridice, financiare etc. a autorităților publice 
locale, autorităților/instituțiilor publice și a întreprinderilor municipale fondate de APL. Metodologia de due-dilligence ar 
trebui să fie adoptată printr-o hotărâre de guvern, urmând să constituie un suport metodologic pentru autoritățile publice 
locale în procesele de planificare colectare și analiză a informației necesare pentru realizarea amalgamării instituționale, 
inclusiv a integrării financiare și organizaționale. Metodologia de efectuare a procedurilor due-dilligence va descrie, 
divizat pe capitole, în funcție de procesele examinate, pașii, activitățile, acțiunile și rezultate scontate. De exemplu, pentru 
soluționarea problemelor referitoare la reorganizarea întreprinderilor municipale, prestatoare de servicii comunale, este 
necesar de efectuat o analiză economică, financiară, tehnică, organizațională și de decis dacă întreprinderea poate fuziona/ 
fi absorbită de alta și în ce condiții, precum și pașii de urmat.

Metodologia privind amalgamarea instituțională

Reforma administrativ-teritorială atrage după sine nu doar schimbarea hotarelor unităților administrativ-teritoriale, respectiv 
apariția unor noi unități administrativ teritoriale, ci și schimbarea subiecților dreptului de proprietate asupra bunurilor 
mobile și imobile, schimbarea fondatorilor întreprinderilor municipale (după caz, SA, SRL) prestatoare de servicii publice 
comunale, transfer de baze de date, arhive etc., de la APL-urile vechi la cele noi, reangajarea sau/și transferul de personal, 
transferul autorităților/instituțiilor publice finanțate din bugetul local, etc. Ținând cont de complexitatea acestui proces 
atât pentru autoritățile publice centrale cât și pentru cele locale, este necesară elaborarea unei metodologii de amalgamare 
instituțională.

Dincolo de decizia privind noua structură administrativ-teritorială, cea mai dificilă etapă în procesul de reorganizare 
administrativ-teritorială o constituie integrarea instituțională (organizațională) a unităților administrativ teritoriale actuale 
– amalgamarea mai multor instituții într-una singură, cu preluarea deciziilor consiliilor locale, a activelor și pasivelor 
autorităților publice locale, arhivelor, elaborarea și aprobarea noilor structuri organizaționale, reorganizarea personalului, 
reorganizarea sistemelor de comunicare și tehnologie informațională, a autorităților/instituțiilor bugetare și întreprinderilor 
municipale, etc., ce trebuie să ducă la o prestare mai eficientă a serviciilor publice locale.

Acest proces complex trebuie realizat fără afectarea calității sau cantității serviciilor publice locale de până la reformă, și să 
aducă, în scurt timp, o creștere a gradului de acoperire și calității serviciilor publice la nivel local furnizate de noile APL. , 
În acest sens, Guvernul trebuie să vină în ajutorul autorităților publice locale cu suport consultativ și metodologic pe tot 
parcursul procesului de implementare a reformei prin intermediul UIR.
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Metodologia de amalgamare instituțională ar trebui să conțină o ghidare practică pentru autoritățile publice locale, care va 
face referință la cadrul normativ în vigoare, se vor anexa modele de acte necesare pentru autoritățile locale, vor fi enumerate 
actele care vor necesita modificare de către autoritățile locale, cum ar fi Statutul localității, organigramele, schemele de 
încadrare, etc. La elaborarea metodologiilor trebuie să se țină cont de actele normative specifice domeniului și să se definească 
principiile aplicabile consolidării instituționale în vederea inițierii și realizării unui proces sustenabil de modernizare a noilor 
unități administrativ-teritoriale. 

Metodologia menționată ar putea fi elaborată de UIR de comun cu autoritățile administrație publice centrale și locale, 
inclusiv, cu implicarea experților și juriștilor specializați în domeniul administrației publice.

Crearea fondului financiar pentru susținerea reformei administrativ-teritoriale

Costurile tranzacționale aferente reformei administrativ-teritoriale vor cuprinde în mare parte următoarele:

 cheltuielile aferente achitării garanțiilor salariaților prevăzute de legislația muncii pentru cazuri de disponibilizare/
reducere de personal, în cazul eventualelor disponibilizări/reorganizări de personal din cadrul unităților administrativ-
teritoriale amalgamate;

 cheltuielile aferente înregistrării/reînregistrării patrimoniului public al noilor UAT amalgamate;

 cheltuielile aferente consolidării capacităților profesionale și instituționale ale noilor UAT amalgamate;

 Altele. 

Astfel, în vederea asigurării unei implementări eficiente a reformei administrativ-teritoriale, precum și a evitării blocajelor 
în activitatea noilor APL formare, va fi necesară planificarea unor surse financiare în cadrul bugetului de stat, care vor fi 
destinate finanțării cheltuielilor survenite în procesul și în rezultatul amalgamării teritoriale, precum și pentru compensarea 
cheltuielilor sus-menționate în cazul stabilirii incapacității de plată a acestora din contul bugetelor noilor APL. Competența 
de repartizare a resurselor financiare respective ar putea reveni Guvernului. 

În etapa de implementare, în procesul de amalgamare sunt incluse etape importante precum desfășurarea alegerilor locale 
și constituirea consiliilor locale de nivelul I și II, aprobarea pachetului secundar de modificări legislative și armonizarea 
legislației, realizarea procesului de due-dilligence, amalgamarea instituțională și reorganizarea entităților juridice fondate 
de către APL. 

Alegerile locale generale și constituirea consiliilor locale de nivel I și II 

Din data intrării în vigoare a amendamentelor la cadrul legal prioritar va fi implementată procedura de amalgamare 
obligatorie. Amalgamarea obligatorie se va face ex lege, ceea ce înseamnă că de jure unitățile administrativ-teritoriale existente 
vor fuziona în conformitate cu noile liste din anexele Legii cu privire la organizarea administrativ-teritoriale, generând noi 
unități administrativ-teritoriale.

Alegerile locale generale vor fi organizate în conformitate cu prevederile Codului electoral, luând în considerație prevederile 
legale speciale, conținute în pachetul legislativ prioritar – circumscripțiile electorale vor fi organizate în limitele noilor UAT, 
conform anexelor revizuite din Legea cu privire la organizarea administrativ-teritorială.

Conform Codului Electoral, alegerile locale generale vor fi anunțate prin Hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, 
cu 60 zile înainte de data alegerilor. Din data validării alegerilor locale generale, noile UAT vor fi create de facto, nu doar 
de jure. După validarea alegerilor, noile UAT vor fi înregistrate în Registrul unităților administrativ-teritoriale, gestionat 
de către ASP.

Validarea mandatelor aleșilor locali se va face în conformitate cu prevederile Legii nr.436/2006 privind administrația 
publică locală, iar consiliul local trebuie întrunit în ședință de constituire. Până la data organizării ședinței de constituire a 
noului consiliu local, mandatul consilierilor locali, aleși la alegerile precedente, se va considera valabil. Din data constituirii 
noului consiliu, mandatul foștilor consilieri locali va expira.

După prima convocare a consiliului local, respectiv, constituirea acestuia, se vor forma organele sale de lucru (fracțiuni și 
comisii consultative de specialitate) în condițiile Legii nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.

Principiile de constituire a consiliilor regionale pot urma regulile de constituire a actualelor consilii raionale. În acest caz, nu 
va fi necesar de efectuat modificări sau completări la Legea cu privire la administrația publică locală.
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Consiliul regional va fi compus din consilieri, aleși în condițiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabilește în 
funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale de nivelul II la data de 1 ianuarie a anului în care au loc 
alegerile, conform datelor statistice oficiale.

Consiliile locale se întrunesc în ședința de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor 
consilierilor. Consiliile locale de nivelul I se convoacă în primă ședință prin hotărârea consiliului electoral de circumscripție, 
iar consiliile locale de nivelul II prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale.

Procesul de analiză due-dilligence

Analiza due-dilligence ar trebui să fie finalizată, pe cât posibil, până la data constituirii consiliilor locale de nivelul I și II. 
Aceasta înseamnă că toate datele și informațiile despre fiecare autoritate locală ce urmează a fi amalgamată trebuie să fie 
colectate și sistematizate. Aceste date și informații vor conține un inventar complet referitor la:

 Lista activelor fixe;

 Listele de inventariere;

 Lista contractelor cu terți;

 Lista soldurilor debitoare și creditoare corelată cu cea a contractelor;

 Lista soldurilor de trezorerie;

 Reconcilierea veniturilor și a cheltuielilor;

 Lista participării la capitalul social al entităților juridice;

 Lista litigiilor în curs;

 Lista proiectelor de investiții în desfășurare;

 Lista angajaților;

 Inventarul sistemelor IT și de comunicare.

Pe baza acestui inventar se va face o analiză și se vor elabora situațiile și rapoartele financiare pentru fiecare autoritate 
locală existentă la momentul amalgamării. Aceste situații și rapoarte vor trebui să fie coerente și standardizate, astfel încât 
să permită consolidarea fără dificultăți atât a părții financiare, cât și a celei operaționale. La final, se vor elabora rapoartele 
financiare consolidate pentru noua autoritate locală (rezultată din amalgamare). Aceste rapoarte vor fi însoțite de un raport 
de consolidare al operațiilor și un inventar al activelor re-evaluate. În această fază vor fi pregătite toate documentele legale 
necesare pentru a transfera toate drepturile și obligațiile, personalul și documentele.

Necesitatea inventarierii bunurilor este dictată de faptul că, în urma constituirii noilor unități administrativ-teritoriale se 
vor schimba datele referitoare la deținătorii de drept a bunurilor mobile și imobile, proprietate publică. Inventarierea este 
dictată și de faptul că, până în prezent, nu toate bunurile imobile au fost inventariate și înregistrate, existând încă neclarități 
cu privire la statutului juridic al acestora. Pentru aceasta, este necesară instituirea comisiilor de inventariere, în care să intre 
reprezentanți ai APL, ai consiliilor regionale și, eventual, specialiști din cadrul Oficiilor Teritoriale Cadastrale (Agenția 
pentru Servicii Publice). Fiindcă procesul de inventariere este de durată, trebuie ca autoritățile publice centrale să acorde 
suport metodologic autorităților APL, urmând ca, după implementarea procesului de reformă teritorială, să fie finalizat 
și procesul de reînregistrare a bunurilor. În baza datelor conținute în actele de inventariere, se vor face înregistrările în 
Registrul Bunurilor Imobile gestionat de Agenția Servicii Publice, cât și în registrele gestionate de noile APL. 

Procesul de colectare și sistematizare a informației referitoare la active și pasive, precum și arhivele și bazele de date trebuie 
să fie finalizat la data implementării reformei, astfel ca imediat după constituirea noilor APL, toate activele și pasivele, 
arhivele și bazele de date să fie transmise noilor autorități, de către grupurile de lucru, special create și în baza unor acte de 
predare-primire. În acest scop, vor fi create comisii mixte de predare-primire, care vor implementa procesul de transfer și 
luare la evidență.

Amalgamarea instituțională

La data formării noilor UAT, premisele pentru constituirea aparatului executiv a noilor consilii locale și regionale trebuie 
să fie create. Aceasta înseamnă că UIR poate gestiona procesul de organizare a activităților de constituire a aparatului 
viitoarelor consilii locale și regionale, conform planului elaborat la etapa de pregătire. Această activitate presupune crearea 
structurilor organizatorice interne, avizarea personalului, organizarea procesului de ocupare a posturilor vacante, elaborarea 
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(sau preluarea) proceselor și procedurilor operaționale, preluarea responsabilităților de la vechile unități administrativ-
teritoriale. Acesta este un proces de bază, are un caracter organizațional și implementarea acestuia este strâns legată de 
realizarea proceselor descrise mai sus (Metodologia de amalgamare instituțională), precum și de procesele de asistență pentru 
dezvoltarea instituțională și pregătire a personalului, descrise mai jos. Scopul principal al acestei activități este ca aparatul 
executiv al consiliilor locale și regionale să fie operațional într-un timp cât mai scurt după desfășurarea alegerilor locale și 
constituirea consiliilor locale. 

Această etapă va cuprinde atât transferul personalului, cât și a structurilor din cadrul autorităților publice locale actuale către 
cele noi.

UIR putea avea atribuții de gestionare și monitorizare a întregului proces și de asistare a reprezentanților autorităților publice 
locale, de elaborare a modelelor de regulamente de organizare și funcționare a APL-lor și a subdiviziunilor structurale, 
elaborarea fișelor de post-tip pentru posturile generice, inclusiv cu stabilirea cerințelor minime de ocupare a funcțiilor noi. 

Odată cu elaborarea fișelor de post-tip, se va purcede la pregătirea organizării procesului de ocupare a funcțiilor publice, 
conform prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. În cazul ocupării 
funcțiilor publice prin concurs, va fi instituită Comisia de Concurs și se vor aplica prevederile procedurii, conform anexei 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția 
publică și statutul funcționarului public. Angajarea/reangajarea personalului în posturile de specialitate, de deservire tehnică 
și auxiliar se va face în temeiul Codului muncii. 

Până la intrarea în vigoare a noilor funcții, în noile autorități publice locale va începe procesul de publicare a anunțurilor de 
angajare/reangajare în funcții noi, în baza necesarului de personal stabilit de comun cu autoritățile publice locale propuse a 
rămâne după procesul de amalgamare.

Începând cu 3 luni înainte de intrarea în vigoare a noilor funcții se va iniția procesul de avizare al angajaților actuali cu 
privire la procesul de reorganizare și la drepturile pe care le dețin în baza legislației, inclusiv garanțiile disponibile.

Identificarea, analiza și evaluarea necesităților de instruire pentru personalul de conducere și de execuție, pe domenii de 
activitate, vor fi identificate în etapa de pregătire. Necesitățile se vor stabili în comun cu APL cu rol de centru administrativ. 
Necesitățile organizaționale (strategice) se propun a fi acoperite de Programul național de dezvoltare profesională a 
personalului din APL, iar necesitățile de grup și cele individuale, în planurile anuale de dezvoltare profesională la nivelul 
fiecărei APL, conform procedurii descrise în anexa nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare 
a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Aprobarea pachetului legislativ secundar

Pachetul legislativ secundar (a se vedea Anexa nr. 13) trebuie să fie examinat și aprobat de către Parlamentul Republicii 
Moldova într-un timp rezonabil după alegerile locale. Aceste legi nu se referă direct la aspectele ce țin de reforma 
administrativ-teritorială, ci vizează, în principal, modificările la Legea cu privire la finanțele publice locale, care va trebuie să 
fie modificată astfel încât să permită adoptarea bugetelor locale noi conform calendarului bugetar. De asemenea, pachetul 
secundar ar putea conține modificări la Legea cu privire la administrația publică locală, Legea cu privire la descentralizarea 
administrativă și alte legi în legătură cu un eventual transfer de competențe între APC și APL de nivelul I și II.

Reorganizarea/reînregistrarea întreprinderilor municipale

Procesul de amalgamare va genera situații de reorganizare, fie reînregistrare a entităților juridice, prestatoare de servicii 
de interes public (în special, vizează întreprinderile municipale, prestatoare de servicii comunale). Unele dintre entitățile 
juridice vor fi lichidate prin contopire sau absorbție. 

Implementarea planului de reorganizare va începe din data constituirii noilor APL, procedurile de reorganizare fiind descrise 
clar și detaliat în Codul civil și legile speciale, ce reglementează forma organizatorică juridică a entităților juridice respective. 
În cadrul procesului de reorganizare, trebuie luate în considerație rezultatele analizei due- dilligence.

Armonizarea cadrului normativ

Urmare a aprobării pachetului legislativ prioritar și a celui secundar, se impun eforturi concertate ale Guvernului și a 
administrației publice centrale de specialitate, pentru armonizarea cadrul normativ la noile prevederi legislative. Aceasta 
implică identificarea, respectiv elaborarea proiectelor de modificare și completare (eventual, abrogare) a actelor normative 
secundare, urmate de aprobarea acestora de instituțiile competente: Guvern și Parlament. UIR ar putea realiza o analiză a 
cadrului normativ existent în vederea identificării actelor normative ce trebuie amendate, precum și poate elabora proiectele 
de acte normative și asista Guvernul și Parlamentul în procesul legislativ.
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În etapa de consolidare a rezultatelor reformei administrativ-teritoriale sunt continuate o serie de măsuri inițiate în etapa 
de implementare. În cadrul acestei etape va continua procesul de armonizare a legislației, de consolidare a capacităților 
instituționale și profesionale, totodată, fiind demarată reforma funcțională a APL și realizarea evaluării ex-post a reformei.

Evident procesul de consolidare instituțională este de durată, cu factori de influență subiectivi și obiectivi. Aceasta înseamnă 
că procesul este continuu și trebuie susținut prin eforturi comune de către autoritățile publice centrale, prin programe 
naționale de suport, cât și de către autoritățile publice locale de nivel I și nivel II.

Procesul de reorganizare sau reînregistrare a entităților juridice, prestatoare de servicii de interes public (în special, comunale) 
nu poate fi unul cu executare imediată. În funcție de complexitatea problemelor identificate și descrise în analiza due-
dilligence, aceste procese pot dura o perioadă mai îndelungată de timp. Procesul de reorganizare va conduce la înregistrarea/
reînregistrarea întreprinderilor, iar contractele de prestare a serviciilor vor trebui să fie revizuite. Este important ca în acest 
proces să fie asigurată continuitatea și calitatea serviciilor prestate astfel ca cetățenii să nu fie afectați de aceste procese de 
reorganizare. 

Reforma funcțională

Reforma administrativ-teritorială are sens numai dacă consolidarea capacităților instituționale pe care aceasta le urmărește 
va fi însoțită și de o reformă funcțională. Reforma funcțională nu se referă doar la redistribuirea atribuțiilor funcționale între 
autoritățile publice locale de nivelul I și II și cele centrale, ci și un amplu proces structurat de analiză funcțională, inclusiv 
a proceselor, în vederea optimizării acestora. Reforma funcțională ar trebui să demareze după finalizarea amalgamării și 
integrării instituționale, adică după o perioadă suficientă de timp, astfel ca reforma administrativ-teritorială să înceapă să 
producă efectele scontate. 

9.1.4. Dezvoltarea capacităților instituționale și profesionale ale APL 

În etapa de pregătire se urmărește pregătirea premiselor pentru implementarea programelor de dezvoltare a capacităților 
personalului APL-urilor create în rezultatul amalgamării teritoriale.

Dezvoltarea conceptului și programului de dezvoltare a capacităților APL

Consolidarea capacităților presupune un efort concertat la nivel național, de întărire a capacităților APL de nivelul I și II și 
trebuie făcută în strânsă corelare cu procesele la care se face referire în secțiunea Metodologia de amalgamare instituțională. 
Trebuie să se țină cont că, la această etapă, se are în vedere doar elaborarea conceptului și acordarea de suport în etapa de 
pregătire. O atenție sporită va fi acordată, în special, autorităților APL care vor fi centre administrative în teritoriul gestionat. 
Obiectivul urmărit prin dezvoltarea capacităților este de a crea APL-uri suficient de capabile să realizeze dezvoltarea social-
economică și să presteze servicii de calitate în teritoriile gestionate de ele. Ignorarea obiectivului poate duce la crearea unor 
APL-uri care nu vor avea capacități suficiente, respectiv nu vor putea presta servicii publice conform necesităților populației, 
punând, astfel, obiectivele reformei sub riscul de a nu fi atinse.

Procesul de consolidare a capacităților APL se referă la:

 consolidarea capacităților instituționale;

 consolidarea capacităților profesionale. 

Acțiunile aferente consolidării capacităților instituționale au scopul de a contribui la dezvoltarea unui sistem eficient 
de management organizațional în autoritățile APL nou-create și pregătirea managementului pentru noile provocări 
instituționale. În acest scop, măsurile propuse vizează crearea sistemului intern de management și îmbunătățirea infrastructurii 
organizaționale prin implementarea unui program de dezvoltare instituțională a APL, domeniile de intervenție posibile 
fiind:

 elaborarea structurilor organizatorice-tip și proiectarea posturilor, inclusiv planificarea (estimarea) necesarului de 
personal pentru APL de nivelul II nou-create în baza unor criterii bine-definite;

 elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare ale APL de nivelul I și II; ale subdiviziunilor din componența 
APL de nivelul II;

 elaborarea fișelor de post-tip pentru posturile generice;

 crearea aparatului executiv al noilor consilii locale/regionale. 
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Măsurile propuse de intervenție privind dezvoltarea capacităților instituționale vor fi oferite de către UIR în colaborare cu 
asociațiile autorităților publice locale în format de ghidare metodologică, consultanță și asistență informațională și urmăresc 
acordarea suportului în procesul de transformări și modernizare organizațională internă după amalgamare. 

Acțiunile aferente consolidării capacităților profesionale ale personalului au scopul de a pregăti personalul din APL pentru 
realizarea rolurilor și atribuțiilor în noul format instituțional, și poate fi realizată în cadrul unui program de dezvoltare 
profesională a personalului din APL, cu două componente de bază:

 program de instruire profesională a funcționarilor publici de execuție;

 program de instruire managerială a personalului de conducere.179 

În acest sens, pentru implementarea programelor sus-menționate sunt necesare de întreprins unele acțiuni premergătoare:

 Consolidarea capacității subdiviziunii din cadrul Cancelariei de Stat responsabile de planificarea, organizarea, 
coordonarea și controlul implementării măsurilor propuse în contextul reformei APL, cu asigurarea bugetului și 
resurselor umane necesare;

 Selectarea echipei de experți care vor asista UIR în acordarea suportului metodologic APL-urilor nou create în 
consolidarea capacităților instituționale; 

 Identificarea, analiza și evaluarea necesităților de instruire a personalului de conducere și de execuție din APL nou-
create, în mod participativ;

 Examinarea oportunității creării centrelor de instruire pe lângă regiunile administrative Nord, Centru, Sud, care 
vor fi responsabile de implementarea și evaluarea programelor de instruire pentru funcționarii publici din APL de 
nivelul I și II, coordonați metodologic de Academia de Administrare Publică sau Cancelaria de Stat; 

 Planificarea și alocarea resurselor pentru dezvoltarea capacităților instituționale și profesionale ale APL din bugetul 
de stat.

În etapa de implementare sunt puse în aplicare programele propriu-zise de instruire profesională și de dezvoltare 
instituțională. 

Instruire profesională și dezvoltarea instituțională 

Pentru ca autoritățile publice locale din noile unități administrativ-teritoriale să fie capabile să ridice la un nou nivel calitatea 
serviciilor publice prestate cetățenilor este necesar ca acestea să fie dotate cu personal calificat. Pentru aceasta se impune 
elaborarea și implementarea unui program național de instruire a personalului din APL, în format separat sau integrat, 
cu completările necesare, în Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020. Se va ține cont de 
recomandările reflectate mai sus (Amalgamarea instituțională).

Programul național de instruire a personalului din APL va include implementarea unui program de instruire profesională, 
preferabil pentru toți funcționarii publici de execuție din cadrul noilor APL și implementarea unui program de instruire 
managerială pentru personalul de conducere. Programele de instruire pot fi constituite din module de instruire, implementate 
în format mix – standard și online. 

Modulele pentru schimbări de management și dezvoltare instituțională ar reflecta, cu titlu exemplificativ, tematicile:

 principiile unei administrații publice locale eficiente, orientate spre cetățeni,

 prestarea serviciilor publice,

 managementul finanțelor publice,

 scrierea și managementul proiectelor,

 colectarea de fonduri,

 comunicare externă și instituțională,

 etică profesională,

 pentru personalul de conducere: leadership și management public.

179. Persoane care dețin funcții de demnitate publică și funcționari publici de conducere din noile UAT create.
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În acest sens, platforma de instruire la distanță a personalului din APL va fi creată și administrată de centrele de instruire de 
pe lângă cele 5 regiuni administrative și/sau de către Academia de Administrare Publică.

La etapa inițială, instruirea personalului din APL ar putea fi realizată în cadrul Programului de instruire a funcționarilor 
publici pentru anii 2016-2020, cu susținerea partenerilor de dezvoltare. Însă pe termen mediu și lung, trebuie identificați 
prestatorii de servicii de instruire pentru personalul din cadrul APL și alocarea resurselor financiare necesare (din bugetul 
regiunii administrative și bugetul de stat). În acest sens, opțiunea propusă constă în crearea unor centre de instruire pe 
lângă regiunile administrative Nord, Centru și Sud. O altă opțiune, ar putea fi consolidarea capacităților Academiei de 
Administrare Publică pentru organizarea și coordonarea procesului de instruire a personalului din APL. Totuși, conform 
experienței altor țări, relevante pentru sistemul administrației publice locale din țara noastră, acestea au ales opțiunea de 
creare a unor centre de instruire sub umbrela asociațiilor naționale reprezentative ale APL (modelul Bulgariei, Macedoniei 
de Nord, Serbiei ar putea fi util în acest sens) sau ale asociațiilor profesionale din domeniile respective de activitate.

În conformitate cu recomandările expuse mai sus, este necesară implementarea activităților ce țin de dezvoltarea instituțională 
cu utilizarea unor structuri și instrumente adecvate, descrise în Metodologia privind amalgamarea instituțională.

În etapa de consolidare vor fi continuate eforturile de consolidare a capacităților profesionale și instituționale, în baza 
evaluării anuale a necesităților de instruire în funcție de prioritățile strategice și rezultatele instruirilor realizate în etapa 
precedentă. Capacitățile profesionale ale personalului operațional vor avea prioritate.

9.1.5. Monitorizarea și evaluarea reformei administrativ-teritoriale

La etapa de pregătire a reformei, în cadrul dimensiunii de monitorizare și evaluare va avea loc elaborarea metodologiei de 
monitorizare și evaluare a reformei administrativ-teritoriale. 

Metodologia de monitorizare și evaluare 

Monitorizarea și Evaluarea reprezintă un proces continuu de apreciere a gradului de implementare a reformei în baza 
indicatorilor prestabiliți, cu acțiuni de intervenție promptă în cazurile necesare. Este un proces extrem de important, 
deoarece permite coordonarea eficientă a activităților ce preced implementarea reformei, de rând cu identificarea problemelor 
și a riscurilor. Este necesar ca UIR să elaboreze o Metodologie de Monitorizare și Evaluare, aplicarea căreia va permite 
monitorizarea progresului în implementarea reformei și evaluarea rezultatelor acesteia, în baza indicatorilor de produs, 
rezultat și impact. Pe parcursul etapei de pregătire a reformei și de implementare a acesteia, echipa M&E, parte componentă 
a UIR, va colecta date și informații în teren, le va analiza și va pregăti rapoarte pentru a fi prezentate Consiliului de 
coordonare.

Pentru realizarea unei monitorizări și evaluări eficiente, este necesară realizarea unei analize a stării inițiale (baseline). Acest 
raport de evaluare inițială va permite evaluarea rezultatelor reformei prin compararea cu situația inițială. 

La etapa de implementare a reformei (inclusiv pe toată durata acesteia) monitorizarea are scopul de a urmări dinamica 
reformei și respectarea termenelor și condițiilor de implementare, și respectiv, evaluarea rezultatelor intermediare și finale 
ale acesteia. 

Rapoarte periodice de monitorizare

Conform cerințelor descrise în Metodologia pentru Monitorizare și Evaluare, UIR va colecta date și informații în teren, le 
va analiza și va pregăti rapoarte pentru a fi prezentate Consiliului de coordonare. M&E va permite coordonarea efectivă și 
eficientă a procesului de implementare, de rând cu identificarea și aplicarea soluțiilor necesare pentru depășirea eventualelor 
probleme survenite.

La etapa de consolidare a rezultatelor reformei administrativ-teritoriale vor fi întocmite în continuare rapoarte periodice de 
monitorizare, dar de asemenea va demara procesul de evaluare ex-post a reformei. 

Evaluarea ex-post

Evaluarea ex-post a reformei administrativ-teritoriale va fi realizată în cadrul etapei de consolidare, conform metodologie de 
M&E elaborate, și va consta în analiza rezultatelor și impactului reformei pentru formularea unor concluzii, care ar putea 
sta la baza unor viitoare măsuri de politici publice. 
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9.2. Amalgamarea voluntară180 

Amalgamarea voluntară reprezintă o opțiune pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale care presupune 
oferirea autorităților publice locale, prin lege, a dreptului de a se uni/fuziona cu alte autorități publice locale în vederea 
formării unei noi unități administrativ-teritoriale. Astfel, amalgamarea voluntară reprezintă un proces prin care unitățile 
administrativ-teritoriale negociază și acceptă să fuzioneze, în baza deciziilor autorităților reprezentative și deliberative ale 
acestora, în urma consultării locuitorilor localităților respective. 

Implementarea reformei administrativ-teritoriale în baza amalgamării voluntare trebuie realizată în baza unui concept clar, 
care presupune:

 elaborarea și aprobarea unui cadru normativ specific;

 realizarea fuzionării doar în cadrul limitelor administrativ-teritoriale stabilite prin lege (în baza unei hărți aprobate), 
în baza unui acord semnat între APL-urile participante;

 existența voinței locuitorilor și a aleșilor locali din cadrul UAT care urmează a fi amalgamate într-o UAT nouă;

 de regulă, se realizează într-un cadru de timp determinat.

Prezenta secțiune descrie procesele aferente amalgamării voluntare, menționându-le doar pe cele specifice acestei opțiuni. 
Acele măsuri și procese care sunt comune cu amalgamarea obligatorie nu vor fi repetate. În figura 50, procesele specifice 
amalgamării voluntare, adică care necesită să fie adaptate la această opțiune, sunt marcate cu culoare verde.

180. În cadrul acestui subcapitol sunt descrise doar procesele specifice amalgamării voluntare; etapele și procesele similare cu cele de la 
amalgamarea obligatorie nefiind expuse.
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FIGURA 50. Foaia de parcurs în cazul opțiunii de amalgamare voluntară
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9.2.1. Coordonarea reformei administrativ-teritoriale

În cadrul dimensiunii de coordonare toate măsurile și acțiunile sunt similare cu cele descrise în cadrul secțiunii 9.1.1.

9.2.2. Comunicare și consultare

În vederea implementării reformei administrativ-teritoriale prin aplicarea opțiunii de amalgamare voluntară este necesară 
elaborarea și implementarea unei campanii ample de comunicare la nivel național și la nivelul fiecărei localități, prin care 
să se explice obiectivele și avantajele reformei administrativ-teritoriale. Ținând cont de faptul că amalgamarea voluntară 
necesită implicarea efectivă a locuitorilor și a aleșilor locali, este necesar să se aplice procedee specifice de comunicare pentru 
a-i cointeresa să devină campionii reformei și să se amalgameze voluntar. 

O campanie strategică de comunicare și consultare care va ține cont de aspectele specifice pentru amalgamarea voluntară 
trebuie desfășurată pe întreaga perioadă de implementare a acesteia în baza Strategiei de comunicare și consultare. În cadrul 
etapei de implementare, comunicarea și consultarea se vor concentra pe progresul reformei, iar de fiecare dată când într-o 
UAT a avut loc amalgamarea voluntară cu succes, această experiență trebuie relatată pe larg, cu participarea persoanelor 
direct implicate în implementarea amalgamării voluntare din UAT respectivă. Aceasta va da un plus de imagine, credibilitate 
și impuls pentru alte amalgamări.

Consultarea va implica procesele participative ale populației localităților unde s-a inițiat amalgamarea voluntară și care 
vor fi organizate de către APL-uri ori de câte ori aceasta este necesar. În cadrul consultărilor se va explica locuitorilor cum 
va avea loc amalgamarea, ce acțiuni se impun, cu care localități urmează să se unească conform conceptului de reformă 
aprobat, etc.

Este recomandabil să fie utilizate și alte modalități și instrumente de comunicare: TV și Radio locale și naționale, Internet, 
panouri vizuale exterioare etc.

Trebuie să se țină cont că la etapa de implementare a amalgamării voluntare, campania de comunicare și consultare are loc 
doar pe teritoriul acelor UAT în care s-au inițiat procesele de pregătire a amalgamării voluntare.

9.2.3. Procesul de amalgamare

Validarea conceptului de reformă administrativ-teritorială

consiliile locale vor consulta locuitorii privind inițiativa de amalgamare conform noii structuri administrativ-teritoriale 
aprobate. Consultarea poate avea loc prin intermediul grupurilor de lucru, instituite în acest sens de către consiliile locale.

Este important să se înțeleagă că noua structură administrativ-teritorială propusă spre consultare, trebuie să corespundă celei 
elaborate și propuse de Guvern, altfel vor fi distorsionate principii precum: coerența teritorială, continuitatea, conectivitatea, 
dezvoltarea teritorială echilibrată, etc., în baza cărora a fost conceptualizată, elaborată și propusă structura administrativ-
teritorială.

La această etapă, drept urmare a propunerilor parvenite de la reprezentanții autorităților publice locale și alte părți interesate, 
se pot admite unele modificări de la varianta propusă spre validare, însă doar dacă modificările nu sunt în contradicție cu 
principiile și criteriile enunțate mai sus.

Procesul de consultare a populației va fi organizat în fiecare caz în parte, ori de câte ori consiliile locale decid inițierea 
procesului de amalgamare voluntară.

Consiliile locale care au decis amalgamarea voluntară vor forma dosarul de comunicare și consultare conform cerințelor 
Legii nr.741/1996 descrise în secțiunea 9.1.3.Validarea conceptului reformei.

Elaborarea și aprobarea modificărilor legislative

Pentru realizarea reformei administrativ-teritoriale în baza opțiunii de amalgamare voluntară, este necesară elaborarea și 
aprobarea unei legi speciale în acest sens, ținând cont și de experiența altor țări care au aplicat această modalitate de 
amalgamare, cum ar fi Estonia sau Ucraina. Legea în cauză va atrage și amendarea unui șir de alte legi organice și ordinare. 
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Această lege va descrie clar conceptul reformei, obiectivele urmărite, procedurile amalgamării voluntare, etapele de 
implementare și termenii limită pentru fiecare etapă, activitățile și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă autoritățile 
publice locale, data limită de implementare, precum și modalitatea de constituire a noilor autorități locale, dispoziții finale 
și tranzitorii. De asemenea, trebuie elaborate și norme legale speciale, referitoare la durata mandatului alesului local, dacă 
termenul limită de implementare a amalgamării voluntare nu va coincide cu data alegerilor locale generale. 

Trebuie să se țină cont că după efectuarea amalgamării voluntare, mandatul aleșilor locali va ajunge să fie nereprezentativ. 
În aceste împrejurări, aleșii locali pot să renunțe la mandatul lor. Dacă acest lucru nu se va face benevol, amendamentele la 
Legea 764 trebuie să conțină reglementări exprese și clare despre cum se vor soluționa aceste situații, cu luarea în calcul a 
prevederilor art.139, alin. (1) lit. e) din Codul Electoral.181

În cazul în care toți aleșii locali renunță la mandatul lor, se vor aplica procedurile descrise la art.139, alin.(1), lit. a) din 
Codul electoral referitoare la alegerile noi, care prevede că acestea se organizează în cazul în care consiliul a demisionat, a fost 
dizolvat ori componenta lui s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit de Legea privind administrația publică locală.
În cazul în care doar o parte dintre aleșii locali renunță la mandat, consiliul poate funcționa, cu excepția cazului când 
numărul consilierilor s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit. În acest caz se vor stabili alegeri noi, aplicându-se 
regula descrisă la alineatul precedent.

În cazul în care aleșii local nu renunță la mandat sau renunță doar o parte dintre ei (până la limita de 1/3), este necesară 
identificarea unor soluții tranzitorii, cum ar fi păstrarea mandatelor aleșilor locali până la data noilor alegeri locale generale. 

Cât privește art.139, alin. (1), lit. e) menționate mai sus, care prevede că „dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-
teritorială și în unitățile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităților administrației publice locale 
(consiliilor, primarilor)”, acesta trebuie de interpretat în contextul normelor și principiilor stabilite de Carta europeană a 
autonomiei locale, astfel încât alesul local nu poate fi lipsit de mandat înainte de termen. 

Pentru a evita situațiile de conflict și de interpretare a normelor referitoare la mandatul aleșilor locali, o opțiune ar fi stabilirea 
duratei acestuia de 2 ani, perioadă ce ar coincide cu durata propusă pentru implementarea procesului de amalgamare 
voluntară. Este important însă ca acest fapt să fie stabilit și cunoscut înainte de anunțarea și organizarea alegerilor locale, și 
nu poate fi scurtat pe parcurs. 

Metodologia privind amalgamarea instituțională

Pentru implementarea procesului de amalgamare voluntară trebuie identificat și pus la dispoziția APL-urilor un set 
metodologii, modele de regulamente și documente, care le-ar facilita acest proces complex.

În acest sens, UIR ar putea să elaboreze documente ce vor descrie procedurile și pașii de urmat pentru APL în vederea 
implementării procesului de amalgamare voluntară, precum și modele de acorduri de amalgamare (dacă încheierea acestora 
vor fi condiționate prin lege).

Documentele elaborate trebuie comunicate și repartizate, inclusiv în cadrul seminarelor, training-uri la nivel raional, cu 
invitarea aleșilor locali. 

Crearea fondului financiar pentru susținerea reformei administrativ-teritoriale (stimulente financiare)

Amalgamarea voluntară, fiind un proces specific și lăsat la latitudinea APL-urilor, necesită, de regulă, identificarea unor 
stimulente financiare pentru implementare, care presupun alocarea resurselor financiare pentru susținerea UAT amalgamate. 
În acest scop, UAT amalgamate ar putea beneficia din contul bugetului de stat de mijloace financiare, fie sub forma unor 
transferuri cu destinație generală sau/și cu destinație specială. 

Astfel, alocarea mijloacelor din contul transferurilor cu destinație generală va aparține exclusiv autorităților APL din cadrul 
UAT amalgamate pentru finanțarea unor măsuri, în funcție de prioritățile și necesitățile locale. Mărimea acestor granturi 
poate fi proporțională cu numărul de locuitori ai noii unități administrativ teritoriale, precum și cu un multiplicator de 
amalgamare, în funcție de numărul de unități administrativ-teritoriale amalgamate. 

În același timp, transferurile cu destinație specială urmează a fi alocate cu titlu condiționat pentru finanțarea anumitor 
măsuri, care ar putea include de ex. introducerea unor noi servicii publice locale, extinderea serviciilor către localitățile 
învecinate, îmbunătățirea infrastructurii de servicii existente și/sau construirea unor noi porțiuni de infrastructură pentru a 
extinde serviciile în noile UAT formate.

181. Articolul respectiv din Codului electoral prevede că alegeri locale noi au local dacă s-a efectuat reorganizarea administrativ-teritorială și în 
unitățile administrativ-teritoriale nou-formate este necesară alegerea autorităților administrației publice locale (consiliilor locale, primarilor).
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Amalgamare instituțională voluntară

La data creării noilor UAT ca urmare a implementării procesului de amalgamare voluntară, se vor constitui noile consilii 
locale de nivel I. Noile consilii locale vor fi create ținându-se cont de prevederile stabilite printr-un acord de amalgamare 
între localitățile care urmează să fuzioneze. UIR va fi acorda asistență proceselor de organizare a activităților de constituire 
a aparatului noilor consilii locale, conform planului elaborat la etapa de pregătire. Această activitate va include crearea 
structurilor organizatorice interne, avizarea personalului, organizarea procesului de ocupare a posturilor vacante, elaborarea 
(sau preluarea) proceselor și procedurilor operaționale, preluarea responsabilităților funcționale, transferul atât al 
personalului, cât și a structurilor din cadrul autorităților publice locale actuale către cele noi.

Amalgamare instituțională obligatorie

La data limită stabilită prin lege pentru finalizarea opțiunii amalgamării voluntare, se va iniția procesul de implementare a 
amalgamării obligatorii. Practica internațională arată că amalgamarea voluntară, nu se finalizează integral și nu acoperă întreg 
teritoriul țării din varii motive: lipsa consensului între locuitorii și/sau autoritățile localităților amalgamate, neîncadrarea în 
termenul limită acordat prin lege, etc.

Odată expirat termenul pentru amalgamarea voluntară, vor fi implementate activitățile aferente amalgamării instituționale 
obligatorii, expuse la subcapitolul 9.1.

9.2.4. Dezvoltarea capacităților instituționale și profesionale ale APL 

Măsurile din cadrul acestei secțiuni sunt similare cu cele descrise în cadrul secțiunii 9.1.4. Cu toate acestea, deoarece în 
cadrul amalgamării voluntare procesele de amalgamare și de integrare instituțională au loc treptat și izolat pe teritoriul țării, 
unele acțiuni vor viza doar localitățile care sunt implicate în procesul de amalgamare. În etapa amalgamării obligatorii care 
va urma după cea voluntară aceste măsuri vor fi extinse la nivelul întregii țări. 

9.2.5. Monitorizarea și evaluarea reformei administrativ-teritoriale

Măsurile din cadrul acestei secțiuni sunt similare cu cele descrise în cadrul secțiunii 9.1.5.
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Structura administrativ-teritorială actuală a Republicii Moldova este considerată foarte fragmentată, numărul mediu de 
locuitori per UAT de nivelul I fiind practic cel mai mic din regiune. În același timp, analiza demonstrează o dependență 
pronunțată dintre capacitatea fiscală, cheltuielile administrative și mărimea unităților administrativ-teritoriale. 
Astfel, localitățile mici tind să colecteze mai puține venituri din surse locale pentru finanțarea cheltuielilor proprii, 
fiind caracterizate de dezechilibre fiscale mai pronunțate,, totodată, acestea alocă resurse mai mari pentru finanțarea 
cheltuielilor administrative. Mai mult, doar 10% din UAT de nivelul I își pot acoperi cheltuielile administrative din 
contul veniturilor proprii. 

Totodată, capacitatea instituțională a peste 80% din primării este foarte redusă. Astfel, nivelul de performanță al 
autorităților publice locale în furnizarea unor servicii publice de importanță vitală pentru cetățeni este nesatisfăcător. 
Aceste fapte denotă că fragmentarea teritorială excesivă are un impact negativ asupra capacități autorităților publice 
locale de a-și exercita eficient competențele care le revin și de a furniza servicii publice de calitate cetățenilor. 

Analiza portofoliului de competențe, sarcini și responsabilități ale autorităților administrației publice locale de nivelul 
arată că mărimea efectivului de personal este foarte mică în raport cu volumul, natura și complexitatea competențelor 
stabilite, în special pentru prestarea calitativă și variată a serviciilor publice direct populației. În primării, efectivul-limită 
constituie în mediu 5.3 unități de personal. Respectiv, un efect negativ al fragmentării APL de nivelul I este și creșterea 
raportului dintre personalul de conducere și cel de execuție, unde fiecărui conducător îi revin 2-3 unități de personal de 
execuție. 

În același timp, analiza funcțională realizată a scos în evidență faptul că autoritățile locale dispun de o listă considerabilă de 
competențe și atribuții, fiind necesară consolidarea capacităților APL de a le exercita într-un mod cât mai deplin și eficient. 
Totodată, procesul de delimitare a competențelor între autoritățile publice de diferite niveluri nu este încă definitivat. 
Analiza spectrului de servicii prestate de către autoritățile publice locale de nivelul I arată că o parte considerabilă a 
serviciilor prestate de către APL nu necesită un contact direct între APL și cetățeni/beneficiari sau deplasarea acestora la 
sediul primăriei pentru a beneficia de aceste servicii. Prin urmare reforma administrativ-teritorială nu va avea un impact 
major asupra accesibilității la aceste servicii publice. Pe de altă parte, acele servicii care implică un contact direct între 
cetățeni și APL, cum ar fi serviciile administrative și unele servicii de asistență socială, vor necesita o atenție sporită, 
inclusiv prin optimizarea proceselor și prin introducerea unor măsuri pentru asigurarea accesului la aceste servicii. 

În privința scenariilor de reformă administrativ-teritorială este important de menționat că acestea reprezintă o viziune 
complexă asupra modului organizare administrativ-teritorială, incluzând un set integrat de componente, și anume: 
reorganizarea spațială a teritoriului (de exemplu reducerea fragmentării, balansarea populației la nivel teritorial, asigurarea 
distanțelor de serviciu optime), atribuirea competențelor pentru fiecare nivel al administrației publice locale, structura 
instituțională a noilor APL, precum și sistemul de finanțare al APL, luând în considerare noua organizare teritorială. 

Deși, cele trei scenarii propuse urmăresc aceleași principii și criterii generale, concentrându-se pe optimizarea din punct 
de vedere teritorial a UAT de nivel I și II, precum și pe o distribuire echilibrată a populației, acestea variază în special în 
privința distanțelor standard pe drum dintre centrele administrative și localitățile din cadrul UAT amalgamate utilizate 
pentru modelarea scenariilor spațiale. Din punct de vedere funcțional, cele trei scenarii au la bază o structură bazată pe 
două niveluri de administrație publică locală, diferențele apărând datorită alocării diferite de competențe între acestea, 
condiționate, în principal, de variația de dimensiune a UAT de nivel I în cadrul scenariilor. Astfel, în cadrul scenariilor 
propuse, noile UAT de nivel I urmează să păstreze responsabilitatea de a asigura dezvoltarea socială și economică în 
teritoriul administrat, pornind de la premisa că reforma administrativ-teritorială va contribui la consolidarea capacităților 
acestor APL, și implicit, la o mai bună exercitare a atribuțiilor, pe care acestea deja le au, dar nu sunt efectiv realizate. Mai 
mult, toate cele trei scenarii prevăd un nivel administrativ regional, cu rol direct în dezvoltarea economică regională, care 
poate prelua funcții ce țin de dezvoltare a infrastructurii cu scop regional, de cooperare teritorială (inclusiv transfrontalieră) 
și management al proiectelor regionale. 

10
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Astfel, analiza comparativă a celor trei scenarii de reformă administrativ-teritorială demonstrează că fiecare din ele are și 
avantaje și dezavantaje. Aspectele de capacitate administrativă și eficiență, pe de o parte, și aspectele de democrație locală, 
pe de altă parte, sunt contrastante, în sensul că primele două sunt favorizate de creșterea mărimii noilor UAT, în timp ce 
aspectele de democrație locală au performanțe mai bune în localități mai mici. Acest fapt impune necesitatea identificării 
unui compromis asupra obiectivelor urmărite de reforma administrativ-teritorială. În acest sens, dacă în procesul de 
selectare a celui mai optim scenariu vor fi prioritizate aspectele de furnizare a unor servicii publice locale mai calitative, 
de consolidare a capacităților autorităților APL, precum și cele de eficiență a APL, scenariul compact este cel preferat. În 
cazul în care vor fi prioritizate aspectele de accesibilitate în cazul serviciilor administrative, precum și cele de reprezentare 
democratică și participare civică, scenariul moderat este cel preferat. Totodată, scenariul intermediar reprezintă o soluție 
de compromis între aspectele de capacitate administrativă/eficiență vis-a-vis de cele de democrație locală. În același timp, 
în cadrul studiului au fost descrise o serie de măsuri care pot fi implementate pentru a reduce anumite efecte negative 
asociate acestor compromisuri, în special cele aferente accesibilității, democrației locale și reprezentării.

Ținând cont de constatările acestui studiu, inclusiv de cele expuse mai sus, trebuie menționat faptul că, în cadrul 
studiului nu a fost înaintată vreo recomandare în privința unui scenariu de reformă administrativ-teritorială preferat, 
acesta urmând să fie determinat de către Guvern în conformitate cu viziunea, prioritățile și obiectivele stabilite în 
documentele de politici, precum și, în rezultatul unui proces amplu de consultare pentru stabilirea unui consens 
și compromis cât mai larg asupra conceptului și scenariului de reformă administrativ-teritorială. În același timp, în 
cadrul studiului au fost descrise o serie de măsuri care pot fi implementate pentru a reduce anumite efecte negative care 
sunt asociate cu aceste compromisuri, în special cele aferente accesibilității, democrației locale și reprezentării, cum ar 
fi utilizarea instituției delegatului sătesc, crearea unor ghișee unice, vizita specialiștilor în localitățile amalgamate, etc.

În contextul celor de mai sus, totodată, ținând cont de lecțiile învățate din reformele administrativ-teritoriale anterioare 
din Republica Moldova, precum și de foaia de parcurs prezentată în studiu, se propun a fi luate în considerare următoarele 
recomandări necesare pentru pregătirea și implementarea cu succes a reformei administrativ-teritoriale, și anume:

 Incorporarea comunicării și a stimulentelor în inima reformei. Elaborarea unei strategii complexe de comunicare și 
consultare, care să scoată în evidență beneficiile reformei pentru cetățeni și să ia în considerare în mod strategic 
actorii interesați, riscurile și măsurile de atenuare a acestora. Asigurarea unui proces consecvent de comunicare și 
consultare înainte de intrarea în vigoare a reformei, precum și pe parcursul implementării, este de o importanță vitală 
pentru succesul acesteia. Validarea conceptului de reformă și a scenariilor spațiale în cadrul unei ample campanii de 
consultare în teren cu actorii cheie, în special cu autoritățile publice locale și asociațiile lor reprezentative este de o 
importanță vitală pentru o reformă sustenabilă. 

 Centrarea reformei pe cetățeni, cu accent pe îmbunătățirea accesibilității și calității serviciilor publice. Procesul de 
pregătire și de implementare a reformei trebuie să aibă în vizor asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de 
calitate, iar perioada de tranziție trebuie să fie atent planificată pentru a nu crea dificultăți cetățenilor în accesarea 
serviciilor publice locale. Posibilitățile oferite de noile tehnologii informaționale, digitalizarea unor servicii publice 
locale, ar trebui să fie parte a unei viziuni mai largi de modernizare a administrației publice, inclusiv la nivel local. 
Aceste tehnologii ar putea fi utilizate de cetățeni inclusiv prin intermediul rețelei noi de biblioteci publice, a 
centrelor multifuncționale sau ghișeelor unice în localitățile îndepărtate pentru a spori gradul de accesibilitate în 
acest sens. 

 Axarea conceptului reformei pe realizarea potențialului de dezvoltare social-economică și consolidarea rolului nivelurilor 
sub-naționale de guvernare. Pentru aceasta sunt necesare APL cu capacități administrative mai puternice și eficiență 
mai mare în utilizarea resurselor disponibile.

 Crearea unui cadru instituțional viabil pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale. Reforma administrativ-
teritorială necesită un mecanism puternic de coordonare și monitorizare a procesului de pregătire și implementare 
a reformei. Este crucială crearea unei structuri de coordonare și a unei unități de implementare a reformei de la cele 
mai timpurii etape ale procesului. Structurile respective ar trebui să asigure expertiza sectorială necesară, precum 
și o legătură operativă cu ministerele și agențiile de profil. Reprezentarea autorităților locale în cadrul structurii de 
coordonare a reformei este un element foarte important care trebuie avut în vedere. 

 Păstrarea anvelopei financiare destinate APL. Scopul reformei nu trebuie să fie orientat spre obținerea unor economii 
și orientarea acestora spre alte sectoare sau necesități. Potențialele surplusuri obținute din optimizarea unor cheltuieli 
administrative, restructurări de personal, etc. trebuie să fie păstrate în sistemul APL și realocate spre îmbunătățirea 
serviciilor publice locale furnizate la nivel local. În același timp, amalgamarea nu va produce o scădere a numărului 
total de personal în cadrul APL de nivelul I, însă surplusul de unități obținute din reducerea posturilor de demnitate 
publică și de conducere (primari, vice-primari, secretari ai consiliilor locale) va permite instituirea unor noi posturi 
generice care sunt necesare pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale (arhitecți, juriști, ingineri, specialiști 
în managementul proiectelor, etc.). Deși există un anumit potențial de optimizare a unităților de personal în cadrul 
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APL de nivelul II, resursele respective ar trebui să fie orientate spre îmbunătățirea serviciilor publice furnizate de 
viitoarele regiuni administrative, în special în domeniul dezvoltării economice durabile. 

 În vederea îmbunătățirii sistemului de management al resurselor umane ale APL de nivelul I și de nivelul II sunt 
necesare de întreprins măsuri de consolidare a capacităților instituționale și profesionale ale personalului. Acest 
proces este unul complex și necesită un leadership puternic pentru obținerea rezultatelor scontate în termene destul 
de restrânse. În acest sens, autoritatea publică centrală responsabilă pentru organizarea și coordonarea procesului de 
transformare instituțională, trebuie să-și asume un rol de consultare și ghidare metodologică, cu implicarea activă și 
permanentă a reprezentanților autorităților publice locale. 

 Revizuirea zonelor de deservire și asigurarea unor sinergii funcționale. Noua structură administrativ-teritorială ar putea 
duce la o neconcordanță spațială între zonele de deservire a diferitor instituții și structuri (de exemplu instituții de 
învățământ de circumscripție sau unele servicii desconcentrate, operatori de servicii comunale) și hotarele noilor 
unități administrativ-teritoriale de nivelul I și II. Obiectivul reformei funcționale și instituționale trebuie să fie de a 
asigura, după realizarea reformei teritoriale, o sinergie funcțională și o congruență spațială cât mai bună a zonelor de 
acoperire a diferitor funcții cu noua ordine administrativ-teritorială.

 Includerea reformei administrativ-teritoriale în contextul mai larg al reformei administrației publice locale. Acest lucru 
presupune continuarea eforturilor de descentralizare administrativă, patrimonială și financiară pentru asigurarea unei 
autonomii locale autentice. Reforma APL trebuie să fie însoțită de măsuri eficiente de sprijin pentru consolidarea 
capacităților noilor APL, inclusiv prin: 

• Revizuirea și clarificarea alocării responsabilităților între nivelurile administrației publice;

• Revizuirea sistemului de transferuri către bugetele locale, inclusiv prin instituirea unui sistem coerent și 
transparent de transferuri cu destinație specială pentru investiții orientat cu precădere spre dezvoltarea regională; 

• Consolidarea bazei fiscale ale APL de nivelul I și II, precum și a capacităților APL în domeniul managementului 
financiar;

• Îmbunătățirea sistemului de evaluare/reevaluare a proprietăților imobiliare, inclusiv prin creșterea rolului APL și 
simplificarea procedurilor în acest sens; 

• Consolidarea capacității instituționale la nivel local printr-un management modern și eficient al resurselor 
umane: proceduri și standarde clare, unice, transparente și previzibile, care promovează meritul și tratamentul 
egal cu privire la recrutarea, promovarea, evaluarea, demiterea și ieșirea din funcția publică;

• Asigurarea profesionalizării și instruiri funcționarilor publici din cadrul APL: dezvoltarea unor programe 
de instruire realizate pe baza unei evaluări a nevoilor și integrate în procedurile de promovare și evaluare ale 
funcției publice, concomitent cu instituirea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de formare;

• Implementarea eficientă a sistemului de incompatibilități și conflicte de interese la nivel local, având la bază un 
cod etic eficient;

• Consolidarea și extinderea transparenței și participării civice la nivel local.
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ANEXE

ANEXA NR. 1 Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova din 1998

UAT de nivelul II  
(județ, municipiu, UTA) Municipii Orașe Comune Localități

Bălți 1 6 75 251

Cahul 1 1 42 106

Chișinău 0 5 86 178

Edineț 1 7 68 157

Lăpușna 1 4 58 148

Orhei 1 3 68 190

Soroca 1 4 57 178

Taraclia 1 0 9 26

Tighina 2 2 44 81

Ungheni 1 3 52 153

Chișinău 1 6 11 33

UTA Găgăuzia 1 2 23 32

UTA Transnistria 3 7 69 147

Total 15 50 662 1680

Total fără Transnistria 12 43 593 1533
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ANEXA NR. 2 Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova din 2001

UAT de nivelul II  
(raion, municipiu, UTA) Municipii Orașe Comune Localități

Chișinău 1 6 13 25

Bălți 1 0 2 2

Bender 1 0 1 1

Anenii Noi 0 1 25 45

Basarabeasca 0 1 6 9

Briceni 0 2 26 37

Cahul 0 1 35 50

Cantemir 0 1 27 53

Călărași 0 1 27 43

Căușeni 0 2 28 46

Cimișlia 0 1 22 38

Criuleni 0 1 23 42

Dondușeni 0 1 20 29

Drochia 0 1 27 39

Dubăsari 0 1 11 15

Edineț 0 2 32 47

Fălești 0 1 30 74

Florești 0 3 39 74

Glodeni 0 1 18 33

Hâncești 0 1 38 62

Ialoveni 0 1 24 33

Leova 0 2 23 37

Nisporeni 0 1 22 38

Ocnița 0 3 18 30

Orhei 0 1 35 74

Rezina 0 1 23 40

Râșcani 0 2 27 53

Sângerei 0 2 24 66

Soroca 0 1 33 65

Strășeni 0 2 25 36

Șoldănești 0 1 22 32

Ștefan Vodă 0 1 22 25

Taraclia 0 1 15 26

Telenești 0 1 29 54

Ungheni 0 2 31 72

UTA Găgăuzia 1 2 23 29

Transnistria 1 9 69 137

Total 5 61 915 1611
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ANEXA NR. 3 Indicatori-cheie privind efectivul și structura de personal
în autoritățile APL

INDICATOR U/M VALOARE

Efectivul-limită de personal în APL unități 9 178

Ponderea APL de nivelul I % 52

Ponderea APL de nivelul II % 31

Ponderea APL din mun. Chișinău, mun. Bălți și UTAG % 17

Rata de ocupare a posturilor % 93

APL de nivelul I % 99.3

APL de nivelul II % 82.6

Mun. Chișinău, mun. Bălți, UTAG % 71

Structura de personal în APL de nivelul II

Aparatul președintelui raionului % 28.1

Învățământ % 19.7

Asistență socială și protecția familiei % 13.4

Finanțe % 16.8

Cultură, tineret și sport % 7.0

Alte subdiviziuni funcționale % 16.2

Ponderea personalului de conducere în APL % 32.5

APL de nivelul I % 40

APL de nivelul II % 25

Raportul mediu locuitori per angajat APL de nivelul II unități 800 la 1

Raportul mediu locuitori per angajat APL de nivelul I, unde: unități 500 la 1

Ponderea APL cu ≤ 200 locuitori per angajat % 6.3

Ponderea APL cu 201 – 450 locuitori per angajat % 48.7

Ponderea APL cu 451 – 700 locuitori per angajat % 26.5

Ponderea APL cu 701 – 1 000 locuitori per angajat % 14.7

Ponderea APL cu peste 1 000 locuitori per angajat % 3.8

Număr mediu unități de personal în APL de nivelul II unități 88

Număr mediu unități de personal în APL de nivelul I, unde: unități 5.3

APL cu până la 4 unități de personal % 31.5

APL cu 5-6 unități de personal % 58.3

APL cu 7 și mai multe unități de personal % 10.2

Număr minim posturi generice în structura APL de nivelul I, 
unde: unități 12

APL cu până la 4 posturi generice % 94.5

APL cu 5-6 posturi generice % 2.5

APL cu 7 și mai multe posturi generice % 3.0

Cost mediu anual per angajat în APL182 Mii lei 109.8

APL de nivelul I Mii lei 88.8

APL de nivelul II Mii lei 130.8

Mun. Chișinău și UTAG Mii lei 161.9

Sursa: Elaborat de autor.

182. Calculat în baza schemelor de încadrare, care includ atât personalul instituit prin statele de personal, cât și personal contractual.
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ANEXA NR. 4 Indicatori-cheie cu privire la raportul de angajați din unele subdiviziuni
ale APL de nivelul II în funcție de numărul instituțiilor beneficiare principale

UAT II Raport 
angajați 
aparat 
președinte 
per UAT I 

Raport 
angajați 
Direcția 
finanțe per 
UAT I 

Raport 
locuitori 
per angajați 
Direcția 
educație / 
învățământ

Raport 
angajați 
Direcția 
învățământ 
per instituție 
coordonată

Raport 
locuitori 
per angajați 
Direcția 
asistență 
socială 

Raport 
angajați 
Direcția 
asistență 
socială per 
serviciu 
social/
instituție 
coordonată

Raport 
angajați 
Secția 
cultură, 
tineret și 
sport per 
instituție 
coordonată 

MEDIA 
GENERALĂ 1,16 1,79 3 946 2,32 5 818 10,09 13,78

Anenii Noi 1,21 1,68 7 430 3,00 8 173 10,00 16,25

Basarabeasca 0,35 0,64 1 703 0,63 3 405 3,50 4,75

Briceni 1,17 1,87 2 465 1,23 9 245 13,00 12,60

Cahul 0,74 2,06 3 957 1,97 4 324 5,78 24,00

Cantemir 1,20 1,69 4 514 1,74 4 377 13,22 10,71

Călărași 0,89 1,75 3 007 2,13 6 516 6,36 27,67

Căușeni 1,29 1,69 3 955 1,86 8 700 11,20 9,43

Cimișlia 0,70 1,64 2 028 1,25 3 441 6,30 10,50

Criuleni 0,66 1,79 4 018 2,08 8 147 11,33 9,33

Dondușeni 1,19 1,69 4 152 2,60 5 931 10,14 11,25

Drochia 1,37 2,00 6 311 2,92 5 860 8,14 19,00

Dubăsari 0,20 0,69 1 878 0,68 2 230 2,38 5,40

Edineț 1,56 2,29 3 983 2,25 8 851 14,44 21,00

Fălești 1,67 1,65 3 601 1,71 5 401 9,31 27,50

Florești 2,00 2,67 2 767 1,80 8 302 16,30 18,83

Glodeni 0,83 1,46 5 127 2,82 7 049 10,88 18,33

Hâncești 1,86 2,17 8 884 4,08 10 499 13,36 12,50

Ialoveni 1,14 1,67 4 369 1,74 12 561 13,63 8,29

Leova 1,25 1,92 2 650 1,42 3 872 7,00 12,80

Nisporeni 1,21 1,77 4 296 2,57 4 009 6,47 10,83

Ocnița 0,95 1,40 4 793 2,36 5 272 8,10 15,50

Orhei 1,36 2,11 4 150 2,04 4 574 7,35 29,00

Rezina 1,10 1,47 3 675 2,62 3 981 8,25 8,25

Râșcani 1,33 1,75 3 988 2,38 7 975 15,88 17,80

Sângerei 1,04 1,63 6 508 3,54 5 834 10,62 16,91

Soroca 0,92 2,69 2 954 4,08 3 657 17,00 14,25

Strășeni 1,50 2,45 7 875 2,54 9 450 11,00 18,50

Șoldănești 1,44 1,64 2 814 1,85 8 265 7,43 11,40

Ștefan Vodă 1,12 1,92 6 825 1,23 8 873 10,75 13,40

Taraclia 0,71 1,36 3 900 2,00 5 572 7,86 8,20

Telenești 1,68 1,94 6 590 3,90 8 237 15,13 21,00

Ungheni 1,38 2,06 10 643 5,30 6 652 10,94 17,29

Sursa: În baza informației prezentate de către Ministerul Finanțelor și Cancelariei de Stat.
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183. * Marchează serviciile publice locale care în procesul de realizare a reformei teritoriale și funcționale vor necesita o atenție sporită asupra 
necesităților speciale ale grupurilor social vulnerabile

ANEXA NR. 5 Analiza principalelor direcții de activitate ale APL de nivelul I 
din perspectiva necesității contactului direct dintre APL și cetățeni/beneficiari

Denumirea 
serviciului183

Necesitatea contactului direct dintre APL  
și cetățeni/beneficiari

Frecvența estimată a contactului/ vizitelor. 
Numărul de cazuri pe an.

Servicii sociale/asis-
tență socială *

Necesită contact direct între APL și beneficiari (de 
exemplu pentru audiențe, pentru a semnala cazuri, 
pentru a depune cereri, pentru obținerea diferitor 
îndemnizații și prestații sociale). Serviciile sociale 
primare care la moment sunt fondate de APL I sunt: 
asistența socială comunitară, cantina de ajutor social, 
centrul comunitar de asistență socială. Îngrijirea socială 
la domiciliu este în responsabilitatea APL II. De 
asemenea, unele APL I au fondat și unele servicii sociale 
specializate (care de obicei se află în responsabilitatea 
APL II): centre de zi pentru copii în situație de risc, 
centre de zi pentru persoane în etate, centre de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilități. 

Conform estimărilor reprezentanților APL 
intervievați, o persoană din grupuri vulnerabile 
poate avea nevoie de aproximativ 3-4 vizite 
justificabile pe an la sediul primăriei (îndemnizație 
pentru încălzire pe perioada rece a anului, ajutor 
social, alte prestații sociale, etc.). De asemenea 
anumite servicii sociale primare pot fi prestate la 
domiciliu, spre exemplu transportarea gratuită 
la domiciliu a hranei (cantina socială) pentru 
anumite categorii de beneficiari. 

Exercitarea 
atribuțiilor de 
autoritate tutelară *

Poate fi necesar contactul direct dintre APL și cetățeni. 
Conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind 
protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a 
copiilor separați de părinți, autoritatea tutelară locală 
este exercitată de primarii de sate (comune) și orașe, 
care își exercită atribuțiile direct sau prin intermediul 
specialistului pentru protecția drepturilor copilului 
angajat în cadrul primăriei. Din analiza atribuțiilor 
prevăzute de lege pentru autoritatea tutelară locală, 
poate fi concluzionat că pentru majoritatea din 
ele nu este necesară deplasarea la primărie, ci mai 
degrabă lucrul în teren, la domiciliul copilului, etc. 
Eventual poate fi necesară deplasarea la primărie 
pentru depunerea și înregistrarea sesizărilor cu privire 
la încălcarea drepturilor copiilor, dar acestea pot fi de 
asemenea depuse și prin alte căi disponibile (cum ar fi 
prin poștă, inclusiv electronică, telefonic, fax, etc.). O 
situație specifică care necesită deplasarea la primărie 
este în cazul plecării părinților peste hotare și depunerea 
unei declarații la primărie pentru instituirea unei 
tutele temporare asupra copiilor minori care rămân în 
îngrijirea unui membru al familiei (bunici, alte persoane 
apropiate). 

Frecvență medie. În privința deplasării la sediul 
primăriei pentru instituirea tutelei temporare, 
conform raportului social anual pentru anul 2015 
prezentat de Ministerul Muncii, Protecției sociale 
și Familie, în 2015 au fost înregistrate 4139 de 
declarații, ceea ce constituie în mediu aproximativ 
5 cazuri anual per primărie. 

Reprezentanții APL intervievați au indicat un 
volum foarte mare de lucru în domeniu tutelei, 
precum și dificultatea de a estima anumite aspecte 
legate de necesitatea de a aplica anumită măsuri 
speciale (de exemplu evaluarea corectă a pericolu-
lui iminent pentru copil, pentru a nu fi învinuiți 
de inacțiune, de pe o parte, sau de depășirea 
atribuțiilor, pe de altă parte). 

Acte de stare civilă * Implică contact direct între APL și beneficiari. Con-
form Legii cu privire la administrația publică locală 
436/2006, secretarul consiliului local eliberează extrase 
sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în 
afara celor care conțin informații secrete, stabilite potri-
vit legii, precum și extrase și copii de pe actele de stare 
civilă. De asemenea organizează, coordonează, poartă 
răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, 
de protecție socială și exercită, după caz, atribuțiile 
respective.

Frecvență mică. Un cetățean are nevoie să meargă 
pentru a obține un certificat de stare civilă cu 
ocazii speciale în viața sa – căsătorie, naștere copii, 
deces rude, care sunt propriu-zis evenimente cu o 
frecvență redusă. Pentru obținerea duplicatelor, fie 
orice act de stare civilă, dacă nu reprezintă copii, 
interacțiunea se face cu Agenția pentru Servicii 
Publice (ASP). 
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Denumirea 
serviciului183

Necesitatea contactului direct dintre APL  
și cetățeni/beneficiari

Frecvența estimată a contactului/ vizitelor. 
Numărul de cazuri pe an.

Planificarea 
urbană: Eliberarea 
certificatelor 
de urbanism, 
permiselor de 
construcție și 
de desființare a 
construcțiilor

Necesită contact direct între APL și beneficiari. Legea cu 
privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție 
nr. 163 din 09.07.2010 prevede că certificatele de urba-
nism și autorizația de construire/desființare  se emit de 
către primarii municipiilor, orașelor, comunelor și satelor 
pentru construcții (lucrări de construcție/desființare) de 
orice destinație și tip de proprietate. În același timp, le-
gea prevede că certificatul de urbanism și autorizația de 
construire/desființare se semnează de primar sau, după 
caz, președintele raionului (în cazul în care construcția 
este amplasată pe teritoriul mai multor APL de nivelul 
I), de secretarul consiliului local și de arhitectul-șef. Dacă 
în structura emitentului nu este prevăzută funcția de ar-
hitect-șef, actele menționate mai sus se semnează de către 
arhitectul-șef al raionului. Activitățile în cauză vor fi rea-
lizate de emitent fără implicarea solicitantului (benefici-
arului). E de menționat faptul că în marea majoritate ale 
APL de nivelul I nu există arhitecți. 

Frecvența este relativ mică. Este necesară în special 
în cazul familiilor tinere, populația mai în vârstă 
înaintată este mai puți probabil să fie afectată.
 În cadrul interviurilor reprezentanții APL au in-
dicat că anual eliberează maxim 30 de autorizații 
anual (localități de peste 8500 locuitori), în altă 
extremă situându-se sate care au indicat că nu au 
eliberat nici o autorizație de construcție/desființare 
în ultimii trei ani. 

Notificarea cu 
privire la inițierea 
unei activități de 
comerț

Implică contact direct între APL și beneficiari. Conform 
legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul 
interior, persoanele fizice și juridice care doresc să inițieze 
o activitate de comerț (cu excepția unor genuri de comerț 
care necesită autorizații speciale) depun o notificare cu 
privire la inițierea activității de comerț la autoritatea 
administrației publice de nivelul unu, sau administrației 
municipiului Chișinău, Bălți, UTA Găgăuzia, după caz 
(anterior se eliberau autorizații de funcționare, dar în 
rezultatul reformei regulatorii, în 2016 aceasta a fost 
înlocuită cu notificarea privind începerea activității de 
comerț). Legea prevede de asemenea că notificarea poate 
fi depusă online prin intermediul resursei informaționale 
în domeniul comerțului. În plus este prevăzută procedura 
aprobării tacite, adică în cazul lipsei unei reacții

Rar, doar la necesitatea inițierii unei activități de 
comerț. În plus poate fi depusă online. 
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Denumirea 
serviciului183

Necesitatea contactului direct dintre APL  
și cetățeni/beneficiari

Frecvența estimată a contactului/ vizitelor. 
Numărul de cazuri pe an.

Îndeplinirea actelor 
notariale *

Este necesar contactul direct între APL și beneficiari. 
În același timp contactul cu APL este alegerea exclusivă 
a beneficiarului, acesta ar putea să apeleze la serviciile 
notarilor. De asemenea în unele circumstanțe secretarul 
consiliului local se poate deplasa la domiciliul persoanei (de 
exemplu pentru autentificarea testamentelor persoanelor 
cu mobilitate limitată, etc.). Conform articolului 37 din 
Legea nr. 1453 din 08.11.2002 cu privire la notariat, 
secretarii au doar următoarele competențe notariale:
· legalizarea semnăturilor de pe documente;
· legalizarea copiilor de pe documente și extraselor din 

ele;
· luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
· autentificarea testamentelor;
· autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, 

indemnizațiilor, mijloacelor bănești repartizate 
acționarilor fondurilor de investiții nemutuale în 
proces de lichidare, fondurilor de investiții pentru 
privatizare în proces de lichidare, pentru primirea 
sumelor indexate la depunerile bănești ale cetățenilor 
în Banca de Economii, precum și pentru dreptul de 
înregistrare, transmitere în folosință și înstrăinare a 
dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din 
bunurile întreprinderilor agricole;

· autentificarea contractelor de înstrăinare (vânzare-
cumpărare, donație, schimb) a bunurilor imobile, 
inclusiv terenurilor cu destinație agricolă. 

Variabil, în mare parte doar perfectarea procurilor 
și autentificarea unor contracte de vânzare-
cumpărare. Pentru testamente este necesar un 
soft special pe care primăriile nu îl au. În plus 
acolo unde secretarul nu are studii juridice, acesta 
perfectează un număr mai redus de acte notariale, 
de obicei limitat la procuri. 

O localitate cu 8500 locuitori a indicat faptul că 
a autentificat un număr de 400-500 de procuri 
anual. 

Înregistrarea 
contractelor de 
arendă

Necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Conform legii nr. 198 din 15.05.2003 contractele de 
arendă pe o perioadă mai mare de 5 ani se înregistrează 
la organul cadastral teritorial, iar cele încheiate pe o 
perioadă mai mică de 5 ani –se înscriu în registrul 
contractelor de arendă, ținut de primăria localității în 
a cărei rază teritorială se află terenurile și alte bunuri 
agricole arendate. Registrul contractelor de arendă este 
ținut de inginerul cadastral, de secretarul consiliului local 
sau de o altă persoană desemnată în modul stabilit. 

Variabil, depinde de existența unor arendași mari 
în regiune. În cazul unor localități, frecvența 
este foarte mare (informație obținută în cadrul 
interviurilor). Cu toate acestea, conform legii nu 
este necesară deplasarea ambelor părți la primărie, 
fiind suficientă doar prezența arendașului (de 
obicei întreprinzători specializați).

Achitarea taxelor și 
impozitelor locale * 

În unele cazuri este necesar contactul direct între APL și 
beneficiari. Codul fiscal al Republicii Moldova prevede 
achitarea taxelor locale la contul trezorerial de venituri 
al bugetului unității administrativ-teritoriale. Totuși, în 
cazul taxei pe parcaj, taxei de la posesorii de câini și a 
taxei de salubrizare, codul fiscal prevede posibilitatea de 
achitare nemijlocit organului împuternicit de autoritatea 
administrației publice locale. Același model este valabil și 
pentru taxa pe bunurile imobiliare. Astfel, în majoritatea 
localităților mici, unde nu sunt filiale ale băncilor comer-
ciale, taxele locale sus-menționate, precum și impozitul 
funciar și pe bunuri imobiliare este achitat perceptorului 
fiscal direct la sediul primăriei. 

Rar. Odată sau câteva ori pe an. Codul fiscal 
prevede posibilitatea achitării în două tranșe egale a 
impozitului pe bunurile imobiliare. Taxa pe parcaj 
– trimestrial. Alte taxe locale vizate - conform 
condițiilor stabilite de autoritatea administrației 
publice locale

Eliberarea titlului 
de autentificare 
a dreptului 
deținătorului de 
teren

Necesită deplasarea cetățeanului la sediul primăriei. 
Conform Ordinului Agenției Relații Funciare și Cadastru 
(actualmente ASP) nr 110 din 05.09.2016 pentru 
aprobarea Instrucțiunii privind modul de completare, 
eliberare și păstrare a Titlului de autentificare a dreptului 
deținătorului de teren, Completarea, eliberarea și 
păstrarea titlurilor se asigură de către primăria, în raza 
căreia se află terenul, precum și de către Agenția Relații 
Funciare și Cadastru la atribuirea terenurilor proprietatea 
publică a statului.

Extrem de rar, la atribuirea terenurilor proprietate 
publică a unităților administrativ-teritoriale, 
la împroprietărirea primară. La moment APL 
eliberează doar un certificat provizoriu, cu care 
cetățeanul trebuie să meargă la oficiile cadastrale 
(ASP).
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Denumirea 
serviciului183

Necesitatea contactului direct dintre APL  
și cetățeni/beneficiari

Frecvența estimată a contactului/ vizitelor. 
Numărul de cazuri pe an.

Schimbarea 
destinației 
terenurilor din 
intravilanul 
localității

Implică contact direct între APL și beneficiari. Conform 
unor modificări operate în 2016, consiliile locale ale 
autorităților administrative-teritoriale de nivelul I au 
obținut dreptul de a decide în privința schimbării 
destinației terenurilor agricole (cu excepția celor de 
calitate superioară). Astfel, pentru schimbarea destinației 
unor loturi de teren din intravilanul localității sau din 
zonele adiacente intravilanului localității, persoana 
depune o cerere cu documentele necesare atașate la sediul 
autorității publice locale de nivelul I. 

Rar, cu ocazia schimbării destinației unor terenuri/
loturi agricole în terenuri pentru construcții. 
Anterior această competență aparținea Guvernului, 
ce presupunea deplasarea cetățeanului la Chișinău. 

A fost identificat doar un caz de schimbare a 
destinației terenurilor în cadrul interviurilor 
realizate de experți. 

Înregistrarea 
și evidența 
troleibuzelor, a 
ciclomotoarelor, 
a mașinilor 
și a utilajelor 
autopropulsate 
utilizate la lucrările 
de construcții 
sau agricole, 
care nu se supun 
înmatriculării, 
precum și a 
vehiculelor cu 
tracțiune animală, 
în corespundere cu 
regulamentul-tip 
aprobat de Guvern

Implică contact direct între APL și beneficiari. În 2013 a 
fost aprobat un regulament-tip cu privire la înregistrarea 
și evidența vehiculelor cu tracțiune animală (căruțe). 
Responsabil de ținerea registrului a fost desemnat 
secretarul consiliului local. Conform regulamentului, 
proprietarii de vehicule cu tracțiune animală sunt obligați 
să le înregistreze/reînregistreze înainte de a le pune în 
circulație, conform procedurii stabilite de respectivul 
Regulament, la autoritatea administrației publice locale 
unde își au domiciliul sau sediul. Pentru a fi aplicabil, 
Consiliul local trebuie să aprobe propriul regulament în 
baza Regulamentului-tip. 

Rar. Nu toate localitățile au recurs la adoptarea 
regulamentelor și la înregistrarea căruțelor. Stimu-
lentul major, taxa locală pe mijloacele de transport 
(inclusiv cu tracțiune animală), a fost introdusă 
pentru scurt timp în codul fiscal și apoi anulată.

Înregistrarea vehiculului cu tracțiune animală se 
face o singură dată, precum și la schimbarea pro-
prietarului. 

Înregistrarea 
vizei de reședință 
(înregistrarea 
persoanelor la 
domiciliu)

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Înregistrarea persoanelor la domiciliu are loc la Centre 
Multifuncționale ale Agenției Servicii Publice. Poate 
fi necesară deplasarea cetățeanului la primărie pentru a 
solicita extrasul din Registrul de evidență a gospodăriilor 
populației din localitatea respectivă ce atestă existența 
spațiului locativ și evidența membrilor gospodăriei 
țărănești (doar în cazul în care nu posedă alt act care 
demonstrează dreptul de proprietate sau folosință asupra 
spațiului locativ). Totuși tendința actuală este de exclude 
necesitatea prezentării unor acte suplimentare în procesul 
de documentare a populației. 

Rar, doar în cazul în care cetățeanul nu posedă alt 
act care demonstrează dreptul de proprietate sau 
folosință asupra spațiului locativ în cauză. 

Amenajarea 
și întreținerea 
cimitirelor

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
În majoritatea localităților înhumarea persoanelor 
decedate în cimitirul satului nu necesită autorizația sau 
intervenția primăriei. În orașele mai mari cimitirele pot fi 
în administrarea unor întreprinderi municipale, în acest 
caz la fel cetățeanul interacționează cu reprezentanții 
întreprinderii municipale. 

În cazuri singulare s-au identificat primării care 
au adoptat Regulamente speciale pentru cimitirele 
noi ale satului, cu un registru special, în acest caz 
fiind necesară deplasarea la sediul primăriei pentru 
a depune cererea și a obține certificatul pentru locul 
de înhumare. 

Alimentarea cu apă 
și canalizare (AAC)

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
În mare parte serviciul este livrat sub forma gestiunii 
delegate, ceea ce presupune existența unui operator 
de AAC care are o autonomie gestionară față de APL. 
Relațiile contractuale sunt între utilizator și operatorul 
de servicii de AAC. Eventual, cetățeanul poate fi nevoit 
să contacteze APL în cazul unor petiții, când nu este 
satisfăcut de calitatea serviciilor prestate, din moment 
ce responsabilitatea finală pentru calitatea serviciilor 
prestate rămâne în sarcina APL. Chiar și în cazul 
gestiunii directe a serviciului, de către APL de nivelul I, 
nu este necesar un contact direct cu utilizatorii de apă, 
facturarea se face prin poștă, achitarea poate avea loc la 
oficiul poștal sau bănci. 

Nu este aplicabil.
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Denumirea 
serviciului183

Necesitatea contactului direct dintre APL  
și cetățeni/beneficiari

Frecvența estimată a contactului/ vizitelor. 
Numărul de cazuri pe an.

Servicii de 
gestionare a 
deșeurilor. 
Colectarea și 
evacuarea deșeurilor. 

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Serviciul este în mare parte externalizat, operatorii privați 
sau publici fiind responsabili de prestarea serviciilor. 
Odată cu introducerea taxei locale pe salubrizare, multe 
APL au recurs la gestiunea directă a serviciului. Totuși 
chiar și în cazul gestiunii directe deplasarea cetățeanului 
la primărie nu este necesară, facturarea serviciului poate 
avea loc prin poștă, la fel ca și achitarea serviciilor prestate 
(care va avea loc în bănci comerciale sau la oficiile poștale)

Nu este aplicabil.

Construcția, 
întreținerea și 
iluminarea străzilor 
și drumurilor 
publice locale

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. Nu este aplicabil.

Organizarea 
transportul public 
local

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. Nu este aplicabil.

Construcția, 
gestionarea, 
întreținerea 
și echiparea 
instituțiilor 
preșcolare și 
extrașcolare (creșe, 
grădinițe de copii, 
școli de artă, de 
muzică)

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Cetățenii interacționează direct cu managerul instituției 
de învățământ (directorul grădiniței, etc.), atât în cazul 
înrolării copiilor în instituția preșcolară, cât și pe parcursul 
procesului educațional. Așa cum reforma teritorială nu va 
afecta direct numărul de instituții preșcolare, în rezultat 
nu vor fi afectați locuitorii. Majoritatea comunelor 
existente arată practica existenței grădinițelor nu doar 
în centrul administrativ, ci și în satele componente ale 
comunei. 

Nu este aplicabil.

Dezvoltarea și 
gestionarea rețelelor 
urbane de distribuire 
a gazelor și energiei 
termice

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Gestionarea rețelelor de gaz are loc de către întreprinderi 
specializate, mai mult ca atât majoritatea rețelelor 
respective nu sunt în proprietatea APL sau fiind în 
proprietatea cetățenilor și APL, au fost transmise gratuit 
la gestiunea întreprinderilor de distribuție a gazelor 
naturale. Rețele centralizate de distribuire a energiei 
termice nu există decât într-un număr foarte limitat de 
orașe, care nu vor fi afectate de reforma teritorială. 

Nu este aplicabil.

Activități culturale, 
sportive, de 
recreație și pentru 
tineret, precum 
și planificarea, 
dezvoltarea și 
gestionarea 
infrastructurilor 
necesare acestor 
tipuri de activități;

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
Activitățile culturale, sportive, pentru tineret, etc. sunt de 
obicei realizate în incinta caselor de cultură, instituțiilor 
de învățământ, pe stadioanele satului, etc. Nu se așteaptă 
ca reforma teritorială să afecteze numărul instituțiilor 
sociale respective, ori în fiecare unitate teritorial-
administrativă amalgamată vor exista mai multe case de 
cultură, școli, stadioane, etc. 

Nu este aplicabil.

Amenajarea piețelor 
agricole, a spațiilor 
comerciale.

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. 
În mare parte pentru gestionarea piețelor agricole sunt 
fondate de întreprinderi municipale sau sunt date în 
gestiunea întreprinderilor municipale multifuncționale 
existente. 

Nu este aplicabil.

Întreținerea spațiilor 
verzi

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. Nu este aplicabil.

Organizarea 
serviciilor 
(posturilor) 
teritoriale de 
salvatori și pompieri

Nu necesită contact direct între APL și beneficiari. Nu este aplicabil.
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ANEXA NR. 6 Lista serviciilor publice desconcentrate administrate
în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale

și funcțiile de bază ale acestora

Denumirea 
autorității  
publice

DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Cancelaria de Stat Oficii teritoriale (10)*184:
1. Oficiul teritorial Chișinău
2. Oficiul teritorial Bălți
3. Oficiul teritorial Comrat
4. Oficiul teritorial Căușeni
5. Oficiul teritorial Cahul 
6. Oficiul teritorial Edineț
7. Oficiul teritorial Orhei
8. Oficiul teritorial Hâncești
9. Oficiul teritorial Soroca
10. Oficiul teritorial Ungheni
* În unele țări, ca Germania, 

controlul legalității asupra APL 
de nivelul I este exercitat de 
autoritățile locale de nivelul II.

• coordonarea serviciilor publice 
desconcentrate ale ministerelor și ale altor 
autorități administrative centrale; 

• exercitarea controlului obligatoriu, 
sub aspectul legalității, a actelor 
administrative (decizie, dispoziție) emise 
de către autoritățile APL; 

 • monitorizarea, în procesul exercitării 
controlului de oportunitate, a executării 
de către autoritățile administrației publice 
locale a atribuțiilor delegate și executate 
de acestea în numele statului; etc.

Agenția Servicii 
Publice 
http://asp.gov.md 

Centre multifuncționale (38)* 

* În multe țări europene, unele 
servicii prestate actualmente de 
centrele multifuncționale sunt 
prestate de APL.

• documentarea și evidența populației;
• înregistrarea și licențierea unităților de 

drept;
• înmatricularea vehiculelor;
• înregistrarea bunurilor imobile și a 

drepturilor asupra acestora, etc.

Ministerul Finanțelor Trezorerii regionale (5):
1. Trezoreria Regională Nord (cu 

sediul în mun. Bălți) 
2. Trezoreria Regională Sud (cu sediul 

în mun. Comrat)
3. Trezoreria Regională Centru (cu 

sediul în mun. Chișinău)
4. Trezoreria Regională Cahul (cu 

sediul în mun. Cahul)
5. Trezoreria Teritorială Chiși-

nău-Bugetul de Stat (cu sediul în 
mun. Chișinău)

• asigurarea execuției eficiente a bugetelor 
componente ale bugetului public 
național;

• ținerea evidenței contabile în sistemul 
bugetar și raportarea bugetelor;

• prognozarea și gestionarea numerarului;
• asigurarea contabilizării și raportării 

activelor și pasivelor, veniturilor și 
cheltuielilor statului;

• acordarea asistenței metodologice și 
consultative în domeniul de competență 
autorităților/instituțiilor bugetare, 
persoanelor fizice/juridice; etc.

Serviciul Vamal
http://customs.gov.md

Birouri vamale (3):
1. Biroul vamal Nord (cu sediul în 

mun. Bălți)
2. Biroul vamal Centru (cu sediul în 

mun. Chișinău)
3. Biroul vamal Sud (cu sediul în 

mun. Cahul)

• facilitarea comerțului;
• asigurarea respectării reglementărilor 

vamale și a legislației fiscale la trecerea 
mărfurilor și a mijloacelor de transport 
peste frontiera vamală;

• perceperea drepturilor de import și a 
drepturilor de export;

• efectuarea vămuirii;
• efectuarea controlului și supravegherii 

vamale, inclusiv prevenirea, depistarea și 
combaterea contrabandei și eschivării de 
la achitarea drepturilor de import/export 
și a altor plăți; etc.

184. * Marchează serviciile desconcentrate care conform experienței europene ar putea fi considerate pe termen lung pentru o eventuală 
transferare a funcțiilor îndeplinite de acestea către APL de nivelul I sau II sau chiar către instituții autonome/private (pentru detalii a se vedea 
subcapitolul 3.6.)

http://asp.gov.md
http://customs.gov.md
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Denumirea 
autorității  
publice

DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Serviciul Fiscal de 
Stat
http://fisc.md 

Direcții generale de administrare 
fiscală (4):
1. Direcția generală de administrare 

fiscală mun. Chișinău
2. Direcția generală de administrare 

fiscală Nord (cu sediul în mun. 
Bălți)

3. Direcția generală de administrare 
fiscală Centru (cu sediul în or. 
Ialoveni)

4. Direcția generală de administrare 
fiscală Sud (cu sediul în mun. 
Comrat)

• efectuarea control fiscal;
• gestionarea arieratelor;
• acordarea asistenței juridice;
• oficii de deservire și prestări servicii 

contribuabililor (front-office) la nivel 
regional, etc.

Inspecția Financiară 
http://if.gov.md 

Direcții teritoriale (6):
1. Direcția teritorială de inspectare 

Bălți 
2. Direcția teritorială de inspectare 

Edineț
3. Direcția teritorială de inspectare 

Ungheni
4. Direcția teritorială de inspectare 

Căușeni
5. Direcția teritorială de inspectare 

Cahul
6. Direcția teritorială de inspectare 

UTA Găgăuzia

• inspectarea financiară a operațiunilor 
și a tranzacțiilor privind respectarea 
cadrului normativ în domeniul bugetar și 
economico-financiar;

• detectarea prejudiciilor/iregularităților la 
entitățile supuse inspectării (controlului) 
financiare; etc.

Ministerul 
Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale 
și Mediului

Agenția de 
Intervenție și Plăți 
pentru Agricultură
http://www.aipa.gov.
md/

Oficii teritoriale (10): 
1. Oficiul teritorial Chișinău
2. Oficiul teritorial Bălți
3. Oficiul teritorial Edineț
4. Oficiul teritorial Florești
5. Oficiul teritorial Orhei
6. Oficiul teritorial Hâncești
7. Oficiul teritorial Ungheni
8. Oficiul teritorial Căușeni
9. Oficiul teritorial Cahul
10. Oficiul teritorial UTA Găgăuzia

• efectuarea de plăți cu caracter de 
subvenții în vederea sprijinirii activităților 
agricole; etc.

Inspectoratul de Stat 
pentru Supravegherea 
Tehnică „Intehagro”*

Subdiviziuni teritoriale • exercitarea supravegherii asupra stării 
tehnice a tractoarelor, mașinilor auto-
propulsate, ameliorative, de construcție 
a drumurilor, a altor mașini și remorci 
în ceea ce privește asigurarea în procesul 
utilizării lor a securității vieții, sănătății și 
bunurilor oamenilor, protecției mediului, 
iar în complexul agroindustrial - asigu-
rarea respectării regulilor de exploatare 
a mașinilor și utilajelor, standardelor în 
vigoare și altor documente și acte norma-
tive; etc.

http://fisc.md
http://if.gov.md
http://www.aipa.gov.md/
http://www.aipa.gov.md/
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Denumirea 
autorității  
publice

DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Agenția de Mediu Subdiviziuni teritoriale (2):
1. Agenția de Mediu Nord
2. Agenția de Mediu Sud

• asigurarea implementării documentelor 
de politici publice și a legislației privind 
protecția mediului atât la nivel local;

• reglementarea și autorizarea activităților 
cu impact asupra calității mediului, eli-
berând persoanelor fizice și juridice acte 
permisive pentru practicarea activități-
lor de întreprinzător cu impact asupra 
mediului (autorizații, acorduri de mediu, 
permise, certificate, notificări, avize și 
coordonări);

• realizarea monitoring-ului calității facto-
rilor de mediu, etc.

Inspectoratul pentru 
Protecția Mediului 

Inspecții teritoriale (35) • exercitarea controlului și supravegherii de 
stat asupra respectării actelor normative 
în domeniul protecției mediului și utiliză-
rii raționale a resurselor naturale;

• prevenirea, contracararea cazurilor de 
încălcare a legislației privind protecția 
mediului și utilizarea rațională a resurse-
lor naturale;

• coordonarea activităților cu impact asu-
pra mediului înconjurător, susceptibile cu 
prejudicierea și schimbarea componente-
lor mediului sau resurselor naturale;

• constatarea și examinarea cazurilor de 
încălcare a legislației privind protecția 
mediului și utilizarea rațională a resurse-
lor naturale, inclusiv contravenționale, 
aplicarea sancțiunilor conform legislației, 
calcularea și recuperarea prejudiciilor 
aduse componentelor mediului încon-
jurător după principiul „poluatorul 
plătește”; etc.

Ministerul Sănătății, 
Munci și Protecției 
Sociale 

Agenția Națională 
pentru Ocuparea 
Forței de Muncă
http://anofm.md

Agenții teritoriale (35) • ocuparea forței de muncă;
• orientare și formare profesională;
• migrația forței de muncă;
• protecția forței de muncă, etc.

http://anofm.md
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Denumirea 
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DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Inspectoratul de Stat 
al Muncii
https://ism.gov.md/

Inspecții teritoriale (10):
1. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Chișinău
2. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Bălți
3. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Cahul
4. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Călărași
5. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Căușeni
6. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Cimișlia
7. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Drochia
8. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Edineț
9. Inspectoratul Teritorial al Muncii 

Orhei
10. Inspectoratul Teritorial al 

Muncii UTA Găgăuzia

• control de stat asupra respectării actelor 
normative în domeniul muncii, securită-
ții și sănătății în muncă;

• activități de pregătire, instruire și infor-
mare în domeniul raporturilor de muncă;

• creează, întreține și actualizează perma-
nent sistemul e-learning;

• instruirea inițială și continuă a inspecto-
rilor de muncă, etc.

Agenția Națională 
pentru Sănătate 
Publică 
http://ansp.md/

Centre de Sănătate Publică (10):*
1.  Centrul de Sănătate Publică 

Chișinău
2.  Centrul de Sănătate Publică Bălți 
3.  Centrul de Sănătate Publică 

Edineţ 
4.  Centrul de Sănătate Publică 

Soroca 
5.  Centrul de Sănătate Publică 

Ungheni 
6.  Centrul de Sănătate Publică Orhei 
7.  Centrul de Sănătate Publică 

Hâncești 
8.  Centrul de Sănătate Publică 

Căușeni 
9.  Centrul de Sănătate Publică 

Comrat 
10. Centrul de Sănătate Publică 

Cahul 

• supravegherea de stat, promovarea și 
protecția sănătății publice;

• controlul de stat (inspecția) în sănătate;
• monitorizarea și evaluarea stării de sănă-

tate a populației;
• acreditarea activității instituțiilor medi-

co-sanitare și farmaceutice;
• siguranța ocupațională; etc.

Ministerul Afacerilor 
Interne

Inspectoratul General 
al Poliției
http://politia.md 

Direcții/inspectorate teritoriale (35) 
instituite în fiecare oraș-reședință 
raion.

• activități de menținere, asigurare și 
restabilire a ordinii și securității publice, 
de prevenire, investigare și de descoperire 
a infracțiunilor și contravențiilor, etc.

https://ism.gov.md/
http://ansp.md/
http://politia.md
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autorității  
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DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Inspectoratul general 
pentru situații de 
urgență
http://dse.md 

Direcții Situații Excepționale (10):
1. Direcția Situații Excepționale 

Edineț
2. Direcția Situații Excepționale 

Soroca 
3. Direcția Situații Excepționale 

Ungheni 
4. Direcția Situații Excepționale 

Orhei 
5. Direcția Situații Excepționale 

Hâncești 
6. Direcția Situații Excepționale 

Cahul 
7. Direcția Situații Excepționale UTA 

Găgăuzia 
8. Direcția Situații Excepționale 

Căușeni 
9. Direcția Situații Excepționale Bălți
10. Direcția Situații Excepționale 

Chișinău

• protecția populației și a proprietății în 
condițiile situațiilor excepționale; 

• executarea lucrărilor de salvare și 
altor lucrări în condițiile situațiilor 
excepționale și la lichidarea efectelor 
acestora; 

• organizarea pregătirii prealabile și 
multilaterale a populației, a obiectelor 
economiei naționale, forțelor Protecției 
Civile pentru desfășurarea acțiunilor 
în cazul apariției pericolului situațiilor 
excepționale; etc.

Inspectoratul 
General al Poliției de 
Frontieră
http://border.gov.md 

Direcții regionale (4):
1. Direcția regională Nord
2. Direcția regională Vest
3. Direcția regională Sud
4. Direcția regională Est

• realizarea, în limitele competențelor, 
a acțiunilor de prevenire, depistare 
și contracarare a migrației ilegale și a 
altor infracțiuni transfrontaliere legate 
de circulația ilegală a persoanelor și 
mijloacelor de transport;

• constatarea contravențiilor legate de 
șederea ilegală a străinilor și de trecerea 
ilegală a frontierei de stat de către 
persoane și mijloace de transport;

• efectuarea măsurilor speciale de 
investigație;

• participarea la asigurarea ordinii de drept 
internaționale la frontieră, precum și la 
activitatea reprezentativă de frontieră; etc.

Biroul Migrație și 
Azil 
http://bma.gov.md 

Servicii/secții regionale (3):
1. Secția regională Nord
2. Secția regională Centru
3. Secția regională Sud

• promovarea și realizarea politicilor 
statului ce țin de imigrarea străinilor 
acordarea străinilor unei forme de 
protecție în țara noastră;

• asigurarea și coordonarea măsurilor de 
integrare socială și culturală a străinilor;

• combaterea șederii ilegale a străinilor; 
• monitorizează fluxul migraţional și 

asigură evidența străinilor care intră 
în Republica Moldova prin regiunea 
transnistreană; etc.

Departamentul 
trupelor de 
carabinieri
https://carabinier.gov.
md/ro

Unități militare teritoriale (5) • menținerea, asigurarea și restabilirea 
ordinii publice, paza și apărarea 
obiectivelor de importanță deosebită; etc.

http://dse.md
http://border.gov.md
http://bma.gov.md
https://carabinier.gov.md/ro
https://carabinier.gov.md/ro


199Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

ANEXA NR. 6 Lista serviciilor publice desconcentrate administrate
în mod direct/din subordinea ministerelor și altor autorități administrative centrale

și funcțiile de bază ale acestora

Denumirea 
autorității  
publice

DENUMIREA SERVICIULUI

Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Ministerul Apărării Centre militare teritoriale (12):
1. Centrul militar al mun. Chișinău
2. Centrul militar teritorial Bălți
3. Centrul militar teritorial Cahul
4. Centrul militar teritorial Căușeni
5. Centrul militar teritorial Edineţ
6. Centrul militar teritorial Hâncești
7. Centrul militar teritorial Orhei
8. Centrul militar teritorial Soroca
9. Centrul militar teritorial Strășeni
10. Centrul militar teritorial Taraclia
11. Centrul militar teritorial 

Ungheni
12. Centrul militar teritorial UTA 

Găgăuzia

• evidența și completarea cu resurse umane 
și tehnico-materiale necesare Forțelor 
Armate pe timp de pace, la mobilizare și 
pe timp de război, precum și alte măsuri 
din domeniul administrativ-militar; etc. 

Ministerul Economiei 
și Infrastructurii

Agenția pentru 
Supraveghere 
Tehnică
http://isc.gov.md 

Subdiviziuni teritoriale (3):
1. Direcția supraveghere tehnică Nord 
2. Direcția supraveghere tehnică 

Centru
3. Direcția supraveghere tehnică Sud

• organizarea și exercitarea controlului de 
stat asupra respectării prevederilor actelor 
normative și reglementărilor în vigoare 
referitoare la disciplina în urbanism, 
amenajarea teritoriului și calitatea în 
construcții;

• participarea, în comun cu alte organe 
abilitate, la acțiunile de urgență generate 
de calamități naturale, dezastre sau acci-
dente tehnice, care pot avea repercusiuni 
asupra stării și siguranței construcțiilor 
sau care pun în pericol viața și sănătatea 
oamenilor;

• colaborarea cu alte organe de control 
ale statului, autoritățile administrației 
publice locale, instituțiile de învățământ 
superior și cu specialiști din domeniu în 
vederea respectării disciplinei în urbanism 
și amenajarea teritoriului și a sistemu-
lui calității în construcții, precum și în 
vederea elaborării reglementărilor tehnice 
cu scopul protejării populației;

• inspectarea liberă și nestingherită a 
tuturor obiectelor de construcție aflate în 
faza de concepere, proiectare, autorizare, 
executare și exploatare, a întreprinderilor 
de producere a materialelor și articolelor 
pentru construcții; etc.

http://isc.gov.md
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Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Inspectoratul 
Energetic de Stat
http://ies.md 

Inspecții teritoriale (10):
1. Inspecția Energetică Teritorială 

Chișinău 
2. Inspecția Energetică Teritorială 

Bălți
3. Inspecția Energetică Teritorială 

Cahul
4. Inspecția Energetică Teritorială 

Căușeni
5. Inspecția Energetică Teritorială 

Comrat
6. Inspecția Energetică Teritorială 

Edineț 
7. Inspecția Energetică Teritorială 

Hâncești 
8. Inspecția Energetică Teritorială 

Orhei
9. Inspecția Energetică Teritorială 

Soroca
10. Inspecția Energetică Teritorială 

Călărași 

• controlul pentru utilizarea rațională a 
energiei electrice și energiei termice 

• controlul respectării de către consu-
matori a disciplinei privind limita și 
regimul consumului de energie electrică 
și termică;

• organizarea și optimizarea evidenței și 
calității fluxului de energie electrică și 
termică furnizate consumatorilor; etc.

Ministerul Justiției Inspectoratul 
Național de 
Probațiune
http://probatiune.
gov.md 

Inspectorate regionale/birouri de 
probațiune (3):
1. Inspectoratul de probațiune 

regional Nord – include 13 birouri 
de probațiune

2. Inspectoratul de probațiune 
regional Centru – include 19 
birouri de probațiune

3. Inspectoratul de probațiune 
regional Sud – include 11 birouri 
de probațiune.

• asigură executarea pedepselor neprivative 
de libertate;

• țin evidența persoanelor condamnate la 
pedepse neprivative de libertate;

• exercită controlul persoanelor liberate 
de pedeapsă penală, respectării de către 
acestea a obligațiunilor stabilite de 
instanța de judecată și de legislație;

• acordă asistență și consiliere subiecților 
probațiunii, la cererea acestora, încheie 
acorduri cu subiecții probațiunii pentru 
acordarea asistenței post penitenciare;

• coordonează activitatea de executare a 
măsurilor educative;

• întocmesc referate de evaluare 
psihosocială a personalității bănuitului, 
învinuitului și inculpatului, la solicitarea 
organelor interesate; etc.

Direcția de justiție a Găgăuziei • asigură punerea în aplicare a politicii 
de stat în domeniul justiției în unitatea 
teritorial autonomă Găgăuzia. 

Agenția Rezerve 
Materiale

Baza Specială de 
Aprovizionare 
Medicală
https://rezerve.gov.
md/ro

Baze teritoriale (4):
1. Baza Specială Medicală nr.1, 

s.Curchi, r. Orhei
2. Baza Specială Medicală nr.4, or. 

Anenii Noi, r. Anenii Noi
3. Baza Specială Medicală nr.5, mun. 

Bălți
4. Baza Specială Medicală nr.9, or. 

Comrat.

• promovarea politicilor statului în 
domeniul rezervelor materiale de stat 
și de mobilizare, create în scopul de a 
interveni operativ pentru apărarea țării, 
protecția populației și a economiei în 
situații excepționale determinate de 
calamități naturale, epidemii, epizootii, 
accidente industriale sau nucleare, 
fenomene sociale sau economice, 
conjuncturi externe și în caz de război, 
etc. 

http://ies.md
http://probatiune.gov.md
http://probatiune.gov.md
https://rezerve.gov.md/ro
https://rezerve.gov.md/ro
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Organul central Subdiviziunile teritoriale Funcțiile de bază

Biroul Național de 
Statistică
http://statistica.md 

Centre regionale (4):
1. Centrul regional pentru statisti-

că Chișinău (cu sediul în mun. 
Chișinău)

2. Centrul regional pentru statistică 
Nord (cu sediul în mun. Bălți)

3. Centrul regional pentru statis-
tică Centru (cu sediul în mun. 
Chișinău)

4. Centrul regional pentru statistică 
Sud (cu sediul în mun. Cahul) 

• colectează, prelucrează, sistematizează, 
generalizează, analizează și transmite 
informația statistică, datele rapoartelor 
financiare (contabile) BNS, creează banca 
de informații în modul stabilit de către 
BNS; 

• asigură obiectivitatea, autenticitatea, 
prezentarea în termenii oportuni, 
integritatea și stabilitatea informației 
statistice, păstrarea secretelor de stat și 
comerciale, confidențialitatea informației 
individuale ale persoanelor fizice și 
juridice; 

• efectuează diseminarea informației 
statistice în volumul, modul și termenele 
stabilite în programul de lucrări statistice, 
asigurând accesul egal și simultan la 
informații; 

• asigură cu informații statistice autoritățile 
administrației publice locale, satisface, 
în bază de contract, cu respectarea 
prevederii Legii cu privire la statistica 
oficială, cerințele altor beneficiari, 
informează populația despre situația 
socială și economică în raionul respectiv; 
etc.

Agenția Națională 
pentru Siguranța 
Alimentelor

Subdiviziuni teritoriale (35)* - 
direcții raionale/municipale pentru 
siguranța alimentelor

• implementarea politicii statului în 
domeniul de reglementare și control 
pentru siguranța alimentelor și în 
domeniul sanitar-veterinar, zootehnic, 
al protecției plantelor și carantinei 
fitosanitare, controlului semincer, 
calității produselor primare, produselor 
alimentare și a hranei pentru animale, 
etc.

Casa Națională de 
Asigurări Sociale

Case teritoriale (37) • deservirea nemijlocită a populației în 
domeniul asigurărilor sociale de stat, etc.

Compania Națională 
de Asigurări în 
Medicină

Agenții teritoriale (5):
1. Agenția teritorială Centru (sediul în 

mun. Chișinău)
2. Agenția teritorială Nord (sediul în 

mun. Bălți)
3. Agenția teritorială Vest (sediul în 

mun. Ungheni)
4. Agenția teritorială Est (sediul în or. 

Căușeni)
5. Agenția teritorială Sud (sediul în 

mun. Cahul), inclusiv reprezentan-
ța UTA Găgăuzia.

• organizarea, desfășurarea și dirijarea 
procesului de asigurare obligatorie 
de asistență medicală, cu aplicarea 
procedeelor și mecanismelor admisibile 
pentru formarea fondurilor financiare 
destinate acoperirii cheltuielilor de 
tratament și profilaxie a maladiilor 
și stărilor, incluse în Programul unic 
al asigurării obligatorii de asistență 
medicală, controlul calității asistenței 
medicale acordate și implementarea 
cadrului normativ aferent asigurărilor 
obligatorii de asistență medicală, etc.

http://statistica.md
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ANEXA NR. 7 Model matematic pentru generarea scenariilor spațiale
de reformă administrativ-teritorială

Fie dată mulțimea UAT de nivelul unu U = {u1,u2,…,un} și mulțimea primăriilor corespunzătoare S={s1,s2,…,sn}, adică  
si ∈ S este primăria UAT ui ∈ U, 1 ≤ i ≤ n. Considerăm un graf neorientat ponderat G=(V;E) vârfurile căruia se asociază 
cu mulțimea S astfel ca fiecare vârf vi ∈ V să corespundă primăriei si ∈ S și muchia {vi,vj} aparține mulțimii E dacă și numai 
dacă există un drum direct dintre primăriile si și sj care nu trece printr-o a treia primărie sk, k≠i,k≠j, unde i,j,k ∈ {1,2,…,n}. 
Fiecărei muchii {vi,vj} a grafului G i se pune în corespondență distanța pe drum direct dintre primăriile si și sj. Amalgamarea 
administrativ-teritorială este echivalentă cu divizarea mulțimii U în familia de submulțimi F(U), fiecare element al căreia 
corespunde unei noi UAT precum urmează:

C≠∅ ∀C ∈ F(U)
C ∩ C' = ∅ ∀C,C' ∈ F(U),C≠C'

U= ⋃ C

C∈F(U)

Primăria noii UAT C ∈ F (U) face parte din mulțimea {si:ui ∈ C}. Se cere ca noile UAT să fie:
1) Compacte (distanțele dintre primăria și localitățile noii UAT să fie cât mai mici);
2) Conexe teritorial (să nu existe exclave teritoriale);
3) Conectate prin intermediul drumurilor (pentru oricare două localități din {si:ui ∈ C}, ∀C ∈ F(U), trebuie să existe cel 

puțin un drum. Este preferabil ca acest drum să nu treacă prin teritoriul unei alte UAT formate).

În continuare vom defini o serie de variabile decizionale. Variabila xij primește valoarea 1 dacă localitatea si reprezintă 
primăria unei noi UAT C ∈ F(U) și sj ∈ C, în caz contrar xij=0, 1 ≤ i, j ≤ n. În model sunt utilizate și variabilele ajutătoare: 
yi și zi, i = ��1�,�n�̅ .

Înainte de a formula modelul, vom introduce parametrii necesari:

N numărul dat de noi UAT;

D distanța maximă dintre primăria și localitățile noii UAT;

C capacitatea fiscală minimă pe locuitor a centrelor administrative;

P numărul minim de locuitori ai centrelor administrative;

P* numărul minim de locuitori ai centrelor administrative pentru care se ajustează distanța D;
P** numărul minim de locuitori ai noii UAT;

pi numărul de locuitori în localitatea si;
ci capacitatea fiscală pe locuitor a localității si;

εi

coeficientul etnic al localității si  (εi = 1 dacă moldoveni și români constituie peste 60% din numărul total 
al populației și εi  = 0 în caz contrar); 

dij distanța pe drum dintre localitățile si  și sj;
Rij mulțimea localităților sl  ce se află pe drumul de lungime minimă dintre localitățile si  și sj;

α
coeficientul ajustării distanței D al localității reședință de UAT până la localitățile subordonate ei în cazul 
în care pi ≥ P* (0 ≤ α ≤ 1);

β coeficientul relaxării populației (0 ≤ β ≤ 1);
γ coeficientul relaxării capacității fiscale (0 ≤ γ ≤ 1);
δ coeficientul importanței distanței (0 ≤ δ ≤ 1);
M un număr suficient de mare.

Conform notațiilor propuse, se formulează următorul model de programare liniară binară cu un număr dat de noi UAT:

n       n

∑∑ dij xij → min (1)

i = 1 i = 1
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Distanța

pixii – P* ≤ Myi – 1, i =  �1�,� �n� (2)

P* – pi xii ≤ M(1 – yi), i =   �1�,� �n� (3)

dij xij ≤ D – (1 – α)Dyi, i, j =   �1�,� �n� (4)

Populația

x

(5)– ∑pj xij + P** xii ≤ 0, i =  �1�,� �n�

j = 1

βpj xij  – pi xii ≤ 0, i, j =  �1�,� �n� (6)

(P – pi)xii ≤ 0, i =  �1�,� �n� (7)

Capacitatea fiscală

γcj xij – ci xii≤ 0, i, j =  �1�,� �n� (8)

(C – ci)xii ≤ 0, i =  �1�,� �n� (9)

Structura etnică

n                    n

(10)∑xij  – ∑εj xij ≤ Mzi , i, j =  �1�,� �n�

j = 1        j = 1

n

∑εj xij  ≤ M(1 – zi) i =  �1�,� �n� (11)

j = 1

Conexitatea teritorială

– ∑xij + |Rij|xij ≤ 0 i, j =  �1�,� �n�
(12)

l∈Rij

Divizarea teritorială

 n

(13)∑xij  = 1, j =  �1�,� �n�

 i = 1

n

∑xii = N (14)

i = 1

Natura variabilelor decizionale
yi, zi, xij ∈ {0,1}, i,j =  �1�,� �n� (12)
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Funcția obiectiv (1) tinde spre minimizarea sumei distanțelor dintre primăriile nou formate și localitățile subordonate 
acestora. Astfel se vor genera UAT cât mai compacte. Restricțiile (2-4) verifică dacă distanțele dintre primăria și alte localități 
ale noilor UAT nu depășesc distanța maximă admisibilă. Restricțiile (5-7) verifică dacă populația noilor UAT și populația 
primăriilor formate nu este mai mică decât valoarea minimă prestabilită. Restricțiile (8-9) sunt utilizate pentru asigurarea 
capacității fiscale minime admisibile a primăriilor nou formate. Restricțiile (10-11) asigură amalgamarea într-o UAT doar 
a localităților cu aceleași etnii dominante, astfel se va păstra exprimarea identității etnice. Conexitatea teritorială a UAT 
formate se menține prin intermediul drumurilor de lungime minimă ce leagă primăria cu celelalte localități din cadrul UAT 
(12). Condiția (13) asigură repartizarea localităților prin noile UAT, iar (14) stabilește numărul de UAT. Restricția (15) 
definește natura variabilelor decizionale.

Prin schimbarea funcției obiectiv (1) cu

n        n                                           n

δ∑∑dij xij + (1 – δ) ≤ ∑xii  
→ min

i = 1  j = 1                                    i = 1

și prin modificarea restricției (14):

     n

– ∑xii ≤ – N

      i = 1

unde N, în cazul de față, reprezintă numărul minim de noi UAT, se obține un model de programare liniară binară care 
minimizează numărul total de UAT formate.
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ANEXA NR. 8 Metodologia de ajustare a scenariilor spațiale
de reformă administrativ-teritorială

Modelul matematic de optimizare spațială reprezintă un instrument important și obiectiv pentru automatizarea procesului 
de amalgamare, însă analiza scenariilor rezultate a evidențiat faptul că pe alocuri acesta generează diverse inexactități 
în selecția centrelor administrative. Apariția acestora se argumentează prin faptul că în model se includ relaxările de 
populație și capacitate fiscală, altfel nefiind posibilă generarea soluțiilor admisibile. De menționat că modelul include 
doar trei indicatori de bază (populație, capacitate fiscală și distanță) și nu ține cont de diferite condiții și limitări care nu 
pot fi exprimate numeric, dar influențează rezultatele amalgamării, de ex. modelul nu poate lua în considerare diversele 
tensiuni teritoriale datorate tradițiilor locale. 

Condițiile impuse de criterii și indicatorii aplicați au generat de asemenea un set de situații în care modelul a ales soluția 
optimă în raport cu interpretarea numerică a situației însă, aceasta produce o abatere în sensul îndeplinirii criteriilor 
prestabilite. Principalele cazuri identificate pot fi definite astfel: 

 Centrul administrativ selectat nu are cea mai mare populație și nici cea mai mare capacitate fiscală la nivelul noii 
UAT amalgamate, ceea ce în metodologie denumim încălcare dublu criterială;

 Centrul administrativ selectat are cea mai mare populație, însă nu are cea mai mare capacitate fiscală la nivelul noii 
UAT amalgamate, ceea ce în metodologie denumim încălcare a criteriului fiscal;

 Centrul administrativ selectat nu are cea mai mare populație, dar are cea mai mare capacitate fiscală la nivelul noii 
UAT amalgamate, ceea ce în metodologie denumim încălcare a criteriului demografic.

Luate aparte, cazurile generate prezintă diverse particularități, rezultate în general din optimizarea matematică, primând 
minimizarea distanței dintre centrul administrativ și UAT amalgamate în contextul relaxărilor menționate. De exemplu, 
în unele cazuri centrul administrativ este poziționat la jumătatea distanței dintre UAT cu cea mai mare populație și 
UAT cu cea mai mare capacitate fiscală. De asemenea, în unele cazuri în care noul UAT este format din două UAT 
amalgamate, centrul ales este cel mai mic din punct de vedere al populației, dar cu capacitatea fiscală mai mare. Este 
evident că modelul propus nu poate face alegeri subiective mai ales în cazuri în care cele trei criterii utilizate – distanța 
minimă față de restul UAT, capacitatea fiscală, populația – sunt distribuite între trei UAT amalgamate. Drept urmare, 
se propune o metodologie de ajustare care să permită, prin pași logici, evaluarea, ajustarea și optimizarea scenariilor 
propuse. 

1. Evaluarea scenariilor spațiale 

Evaluarea scenariilor propuse a fost realizată utilizând indicatorii existenți disponibili, adică dimensiunea populației, 
capacitatea fiscală, veniturile totale, nivelul de dezvoltare al infrastructurii sociale. S-a stabilit că evaluarea încălcărilor 
criteriilor de bază trebuie să permită o anumită flexibilitate. Drept urmare analiza încălcărilor a luat în considerare 
o toleranță de 10% în cazul populației (populația centrului administrativ poate fi mai mică cu maxim 10% față de 
populația celui mai mare UAT din cadrul amalgamării nou rezultate), o toleranță de 15% în cazul capacității fiscale 
(capacitatea fiscală a centrului administrativ poate fi mai mică cu maxim 15% față de cea mai mare capacitate fiscală 
identificată în cadrul amalgamării nou rezultate) și 15% în cazul distanței (noul centru propus poate să se afle în limita 
distanței maxime propuse de scenariu plus 15%).

2. Ajustarea centrelor administrative

Ajustarea centrelor reprezintă procesul prin care la nivelul UAT noi amalgamate se selectează un alt centru față de cel ales 
de model, datorită faptului că acesta încalcă cel puțin un criteriu de bază. Procesul de ajustare prevede câteva condiții 
de bază. În primul rând, dimensiunea populației reprezintă o condiție de bază pentru dezvoltarea socială și economică, 
procesul de ajustare a prioritizat selecția centrelor administrative în raport cu populația. În al doilea rând, luând în 
considerare și criteriul populației ca prioritar, s-a stabilit ca ordinea ajustarea centrelor să se facă în trei faze: (I) rezolvarea 
încălcărilor dublu-criteriale; rezolvarea încălcărilor criteriului demografic, rezolvarea încălcărilor criteriului fiscal. În 
al treilea rând, în rezolvarea încălcărilor unui singur criteriu (fie demografic sau fiscal) se acceptă că în cazul încălcării 
criteriului demografic, rezolvarea acesteia va induce crearea unei încălcări a criteriului fiscal și posibil a celui de distanță, 
iar în cazul încălcării criteriului fiscal, rezolvarea încălcării date va crea o încălcare a criteriului demografic și posibil a 
celui de distanță (toate încălcările fiind peste limitele de toleranță).
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 Ajustarea încălcărilor dublu-criteriale. În cazul încălcărilor dublu-criteriale a fost acceptată limitarea dată de proces 
în sine care nu permite rezolvarea totală a încălcărilor dublu-criteriale (este posibil să rămână cel puțin o încălcare) 
datorită realităților din teren. În acest sens, în această fază se caută un centru alternativ la nivelul UAT nou 
amalgamat care poate rezolva încălcarea dublu-criterială. Dacă se identifică un astfel de centru, acesta devine noul 
centru administrativ. Dacă nu poate fi identificat un centru care să rezolve încălcarea dublu-criterială, se optează 
pentru rezolvarea a cel puțin uneia dintre încălcări, criteriul demografic având prioritate. Trebuie menționat că 
ajustarea este limitată de distanța maximă a fiecărui scenariu propus. Astfel că, distanța dintre cea mai îndepărtată 
UAT și centrul administrativ trebuie să se încadreze în maxim distanța propusă de scenariu, luând în considerare de 
asemenea o depășire acceptabilă de 15%, stabilită ca fiind o distanță neglijabilă din punct de vedere al îngreunării 
accesului. 

 Ajustarea încălcărilor criteriului demografic. Ajustarea centrelor pentru rezolvarea încălcărilor criteriului demografic a 
inclus un set de decizii bazate pe evaluări binare de tipul DA/NU. În primă fază se analizează dacă selectarea UAT cu 
cea mai mare populație la nivelul UAT amalgamat duce la o încălcare a criteriului fiscalității, luând în considerare o 
toleranță de +15%. Dacă nu se încalcă criteriul fiscalității, se verifică dacă distanța dintre cea mai îndepărtată UAT 
și noul centru propus se încadrează în limita maximă a scenariului plus 15%. Dacă distanța se află sub această limită 
atunci se selectează noul centru. Dacă distanța depășește această limită se analizează opțiunile existente, inclusiv 
acceptarea încălcării criteriului demografic în cazul lipsei acestora sau identificarea unei opțiuni care să se afle în 
limita toleranței criteriului demografic de 10% și acceptarea unei încălcări a criteriului fiscalității în totalitate. 

 Ajustarea încălcărilor criteriului fiscal. Rezolvarea încălcărilor criteriului fiscal a luat în considerare situația deja 
menționată în care rezolvarea acestui criteriu va crea în mod direct o încălcare a criteriului demografic. Astfel că în 
prima fază a ajustării s-a analizat dacă rezolvarea încălcării criteriului fiscal generează o încălcare a criteriului populației 
cu mai mult de 10% (toleranța declarată mai sus). Dacă nu se generează o încălcare a criteriului demografic se verifică 
dacă distanța dintre cea mai îndepărtată UAT și noul centru propus este în limita distanței maxime propuse de scenariu 
plus 15%, în caz contrar se renunță la ajustare. Dacă rezolvarea încălcării criteriului fiscal generează o încălcare a 
criteriului demografic, atunci se renunță la ajustare și se declară acceptabilă încălcarea criteriului fiscal. De asemenea, 
dacă din alte considerente generale nu se poate identifica un alt centru viabil se renunță de asemenea la ajustare. 

 Criterii adiționale. Pentru rezolvarea cazurilor în care ajustarea centrelor implică alegerea între două sau mai multe 
centre cu trăsături similare (cu alte cuvinte diferențe de populație sau capacitate fiscală în limitele de toleranță 
notate mai sus) s-a optat pentru introducerea unor indicatori de evaluare adiționali. În primul rând au fost analizate 
veniturile totale ale UAT comparate, pentru a identifica dacă diferența de capacitate fiscală este dată de dimensiunea 
populației sau de existența unor surse adiționale de venit. În al doilea rând, s-a observat o corelare semnificativă între 
existența unui liceu și veniturile totale ale UAT. Deși nu a putut fi identificată o relație cauzală directă între cele 
două, existența unui liceu a fost considerată un criteriu în plus pentru departajare, indicând o mai bună dezvoltare 
a infrastructurii sociale.

 
3. Evaluarea ajustărilor

Pentru a asigura un proces de ajustare cât mai corect, a fost introdus un nou pas de evaluare a ajustărilor propuse. 
Evaluarea a fost bazată pe aprecierea experților luând în considerare trei întrebări de evaluare:

 Este centrul ales unul potrivit din punct de vedere al importanței sociale, economice și al tradițiilor locale?

 Este alegerea noului centru confirmată de infrastructura socială și de infrastructura de drumuri (este oare accesibilitatea 
din punct de vedere al conectivității și a calității drumurilor)?

 Există alte opțiuni posibile care creează maxim o încălcare a criteriilor alese, cu excepția distanței?

În urma acestei evaluări a existat un nou set de propuneri de ajustări care au fost analizate caz cu caz pentru atingerea 
unui consens. 
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4. Analiza vizuală a scenariilor spațiale

În cadrul acestei faze fiecare scenariu a fost analizat vizual pentru asigurarea unei forme teritoriale optime a UAT noi 
amalgamate. În acest pas au fost propuse noi ajustări ale UAT noi prin care unele UAT amalgamate au fost propuse 
pentru a fi mutate dintr-un nou UAT în altul. Această fază a luat în considerare însă faptul că forma geometrică a UAT 
rezultate este afectată în special de infrastructura de drumuri (de ex. majoritatea UAT cu forme alungite sunt rezultatul 
existenței unui singur drum de acces). În plus, au fost luate în considerare cazurile speciale din regiune de sud a țării unde 
UTA Găgăuzia întrerupe continuitatea teritorială a UAT noi rezultând UAT mici formate dintr-o singură localitate. În 
cazurile respective aceste limitări fost acceptate ca atare, localitățile fiind amalgamate ca exclave din lipsa alternativelor. 

5. Ajustări finale și generarea listelor

Ultima fază a procesului de ajustare este reprezentat de dezbaterea ultimelor ajustări propuse și de rezolvarea/acceptarea 
excepțiilor de la reguli (sau acceptarea exclavelor în zona de sud și implicit încălcarea criteriului distanței maxime) și 
generarea listelor și hărților finale care au fost inspectate identificarea de anomalii (de ex. UAT Condrița este o enclavă 
a Municipiului Chișinău, însă în scenariile propuse aceasta este amalgamată cu Strășeni și mutată în Regiunea Centru). 
De asemenea, în această fază au fost luate în considerare și diferiții factori ce țin de specificul și tradițiile locale.
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ANEXA NR. 9 Parametrii de bază aplicați în procesul de generare a scenariilor spațiale
ale noii structuri administrativ-teritoriale

Scenariul moderat Scenariul intermediar Scenariul compact 

 Distanța dintre centrul administrativ 
și localitățile din cadrul UAT 
amalgamate - 12 km;

 Populația minimă a centrului 
administrativ - 700 locuitori, cu o 
relaxare de 50% (populația centrului 
administrativ trebuie să fie minim 
50% din populația maximă a 
localităților din cadrul UAT nou 
formate);

 Populația minimă a UAT 
amalgamate - 900 locuitori;

 Capacitatea fiscală pe locuitor a 
centrului administrativ - minim 150 
lei, cu o relaxare de 40% (capacitatea 
fiscală a centrului administrativ 
trebuie să fie de minim 40% din 
capacitatea maximă a localităților din 
cadrul UAT nou formate).

 Distanța dintre centrul administrativ 
și localitățile din cadrul UAT 
amalgamate - 18 km;

 Populația minimă a centrului 
administrativ de minim 900 
locuitori, cu o relaxare de 70% 
(populația centrului trebuie să fie 
minim 70% din populația maximă la 
nivel de UAT nouă);

 Populația minimă a UAT nouă de 
minim 1500 locuitori;

 Capacitatea fiscală a centrului 
administrativ de minim 150, cu o 
relaxare de 50% (capacitatea fiscală 
a centrului trebuie să fie de minim 
50% din capacitatea maximă la 
nivelul UAT nouă).

 Distanța dintre centrul administrativ 
și localitățile din cadrul UAT 
amalgamate - 25 km;

 Populația minimă a centrului 
administrativ de minim 1500 
locuitori, cu o relaxare de 70% 
(populația centrului trebuie să fie 
minim 70% din populația maximă la 
nivel de UAT nouă);

 Populația minimă a UAT nouă de 
minim 2000 locuitori;

 Capacitatea fiscală a centrului 
administrativ de minim 150, cu o 
relaxare de 50% (capacitatea fiscală a 
centrului trebuie să fie de minim 50% 
din capacitatea maximă la nivelul 
UAT nouă).
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Regiunea 
administrativă  
Nord

Albinețul Vechi* Albinețul Vechi Fălești Regiunea Nord

Logofteni* 185 Fălești Regiunea Nord

Musteața Fălești Regiunea Nord

Năvârneţ Fălești Regiunea Nord

Pruteni Fălești Regiunea Nord

Balasinești* Beleavinţi* Briceni Regiunea Nord

Balasinești Briceni Regiunea Nord

Berlinți* Briceni Regiunea Nord

Pererita Briceni Regiunea Nord

Slobozia-Șirăuți* Briceni Regiunea Nord

Balatina Balatina Glodeni Regiunea Nord

Cobani Glodeni Regiunea Nord

Cuhnești Glodeni Regiunea Nord

Bădiceni Bădiceni Soroca Regiunea Nord

Băxani Soroca Regiunea Nord

Dărcăuți Soroca Regiunea Nord

Șeptelici Soroca Regiunea Nord

Șolcani Soroca Regiunea Nord

Bălți* Bălți mun. Bălți Regiunea Nord

Elizaveta mun. Bălți Regiunea Nord

Sadovoe* mun. Bălți Regiunea Nord

Corlăteni Râșcani Regiunea Nord

Singureni Râșcani Regiunea Nord

Dobrogea Veche* Sângerei Regiunea Nord

Țambula* Sângerei Regiunea Nord

Biruința Putinești Florești Regiunea Nord

Alexăndreni Sângerei Regiunea Nord

Cubolta Sângerei Regiunea Nord

Heciul Nou Sângerei Regiunea Nord

Biruința Sângerei Regiunea Nord

Bârlădeni* Goleni* Edineț Regiunea Nord

Ruseni Edineț Regiunea Nord

Bârlădeni* Ocnița Regiunea Nord

Grinăuți-Moldova Ocnița Regiunea Nord

Mihălășeni Ocnița Regiunea Nord

Bocani Bocani Fălești Regiunea Nord

Ișcălău Fălești Regiunea Nord

Pietrosu Fălești Regiunea Nord

Brătușeni Brătușeni Edineț Regiunea Nord

Șofrâncani Edineț Regiunea Nord

185. * Indică unitățile administrativ-teritoriale în care ar putea fi nevoie de măsuri pentru consolidarea încrederii inter-etnicesubcapitolul 3.6.)
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Stolniceni Edineț Regiunea Nord

Briceni* Bulboaca Briceni Regiunea Nord

Colicăuți Briceni Regiunea Nord

Grimăncăuți Briceni Regiunea Nord

Briceni* Briceni Regiunea Nord

Tabani Briceni Regiunea Nord

Trebisăuți Briceni Regiunea Nord

Camenca Camenca Glodeni Regiunea Nord

Gălășeni Râșcani Regiunea Nord

Petrușeni Râșcani Regiunea Nord

Șaptebani Râșcani Regiunea Nord

Căinarii Vechi* Frumușica Florești Regiunea Nord

Iliciovca* Florești Regiunea Nord

Izvoare Florești Regiunea Nord

Sevirova Florești Regiunea Nord

Trifănești Florești Regiunea Nord

Bulboci Soroca Regiunea Nord

Căinarii Vechi Soroca Regiunea Nord

Regina Maria Soroca Regiunea Nord

Călinești Călinești Fălești Regiunea Nord

Chetriș Fălești Regiunea Nord

Hâncești Fălești Regiunea Nord

Viișoara Glodeni Regiunea Nord

Cernoleuca Cernoleuca Dondușeni Regiunea Nord

Climăuți Dondușeni Regiunea Nord

Dângeni Ocnița Regiunea Nord

Gârbova Ocnița Regiunea Nord

Chișcăreni* Chișcăreni Sângerei Regiunea Nord

Ciuciuieni Sângerei Regiunea Nord

Iezărenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Tăura Veche* Sângerei Regiunea Nord

Ciuciulea Cajba Glodeni Regiunea Nord

Ciuciulea Glodeni Regiunea Nord

Dușmani Glodeni Regiunea Nord

Corjeuți* Caracușenii Vechi Briceni Regiunea Nord

Corjeuți Briceni Regiunea Nord

Tețcani* Briceni Regiunea Nord

Constantinovca* Edineț Regiunea Nord

Fetești Edineț Regiunea Nord

Trinca Edineț Regiunea Nord

Costești Braniște Râșcani Regiunea Nord

Costești Râșcani Regiunea Nord

Coșcodeni Bursuceni Sângerei Regiunea Nord

Coșcodeni Sângerei Regiunea Nord

Dumbrăvița Sângerei Regiunea Nord

Crișcăuți* Crișcăuți Dondușeni Regiunea Nord
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Horodiște Dondușeni Regiunea Nord

Pocrovca* Dondușeni Regiunea Nord

Sudarca Dondușeni Regiunea Nord

Teleșeuca Dondușeni Regiunea Nord

Rudi Soroca Regiunea Nord

Visoca Soroca Regiunea Nord

Cuconeștii Noi* Corpaci Edineț Regiunea Nord

Cuconeștii Noi* Edineț Regiunea Nord

Hancăuți Edineț Regiunea Nord

Cunicea* Cuhureștii de Jos Florești Regiunea Nord

Cuhureștii de Sus Florești Regiunea Nord

Cunicea* Florești Regiunea Nord

Cobâlea Șoldănești Regiunea Centru

Cotiujenii Mari Șoldănești Regiunea Centru

Dondușeni* Corbu Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Elizavetovca* Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Pivniceni Dondușeni Regiunea Nord

Plop Dondușeni Regiunea Nord

Rediul Mare Dondușeni Regiunea Nord

Scăieni Dondușeni Regiunea Nord

Țaul Dondușeni Regiunea Nord

Târnova Dondușeni Regiunea Nord

Drochia Chetrosu Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Miciurin Drochia Regiunea Nord

Nicoreni Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Șuri Drochia Regiunea Nord

Țarigrad Drochia Regiunea Nord

Edineț Gordinești Edineț Regiunea Nord

Hlinaia Edineț Regiunea Nord

Cupcini Edineț Regiunea Nord

Edineț Edineț Regiunea Nord

Târnova Edineț Regiunea Nord

Fălești* Călugăr Fălești Regiunea Nord

Ciolacu Nou* Fălești Regiunea Nord

Egorovca* Fălești Regiunea Nord

Făleștii Noi Fălești Regiunea Nord

Ilenuța Fălești Regiunea Nord

Fălești Fălești Regiunea Nord

Pânzăreni Fălești Regiunea Nord

Sărata Veche Fălești Regiunea Nord

Scumpia Fălești Regiunea Nord

Fântânița* Antoneuca Drochia Regiunea Nord
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Fântânița Drochia Regiunea Nord

Pervomaiscoe* Drochia Regiunea Nord

Florești Alexeevca Florești Regiunea Nord

Florești Florești Regiunea Nord

Vărvăreuca Florești Regiunea Nord

Frunză* Lencăuți Ocnița Regiunea Nord

Mereșeuca Ocnița Regiunea Nord

Naslavcea* Ocnița Regiunea Nord

Frunză* Ocnița Regiunea Nord

Ghindești Cașunca Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Gura Camencii Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Roșietici Florești Regiunea Nord

Pohoarna Șoldănești Regiunea Centru

Rogojeni Șoldănești Regiunea Centru

Glinjeni* Catranâc Fălești Regiunea Nord

Glinjeni Fălești Regiunea Nord

Pompa* Fălești Regiunea Nord

Glodeni* Danu* Glodeni Regiunea Nord

Hâjdieni Glodeni Regiunea Nord

Glodeni Glodeni Regiunea Nord

Petrunea Glodeni Regiunea Nord

Gribova* Baroncea* Drochia Regiunea Nord

Dominteni Drochia Regiunea Nord

Gribova Drochia Regiunea Nord

Hăsnășenii Mari Drochia Regiunea Nord

Moara de Piatră Drochia Regiunea Nord

Petreni Drochia Regiunea Nord

Hădărăuți* Clocușna Ocnița Regiunea Nord

Corestăuți* Ocnița Regiunea Nord

Hădărăuți Ocnița Regiunea Nord

Hincăuți* Mihăileni* Briceni Regiunea Nord

Cepeleuți Edineț Regiunea Nord

Hincăuți Edineț Regiunea Nord

Rotunda Edineț Regiunea Nord

Izvoare Horești Fălești Regiunea Nord

Izvoare Fălești Regiunea Nord

Risipeni Fălești Regiunea Nord

Buciumeni Ungheni Regiunea Centru

Cioropcani Ungheni Regiunea Centru

Larga* Coteala Briceni Regiunea Nord

Cotiujeni Briceni Regiunea Nord

Larga Briceni Regiunea Nord

Medveja* Briceni Regiunea Nord

Lipcani* Criva Briceni Regiunea Nord



213Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială
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Denumirea nouă a 
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Denumire nouă a UAT 
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Denumire actuală a 
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UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Drepcăuți Briceni Regiunea Nord

Hlina Briceni Regiunea Nord

Lipcani* Briceni Regiunea Nord

Șirăuți Briceni Regiunea Nord

Mărcăuți Bălcăuți Briceni Regiunea Nord

Halahora de Sus Briceni Regiunea Nord

Mărcăuți Briceni Regiunea Nord

Mărculești Băhrinești Florești Regiunea Nord

Gura Căinarului Florești Regiunea Nord

Lunga Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Prajila Florești Regiunea Nord

Mihăileni Baraboi Dondușeni Regiunea Nord

Ochiul Alb Drochia Regiunea Nord

Mihăileni Râșcani Regiunea Nord

Mândâc* Maramonovca* Drochia Regiunea Nord

Mândâc Drochia Regiunea Nord

Șalvirii Vechi Drochia Regiunea Nord

Moșana* Briceni Dondușeni Regiunea Nord

Moșana* Dondușeni Regiunea Nord

Sauca Ocnița Regiunea Nord

Obreja Veche Obreja Veche Fălești Regiunea Nord

Limbenii Noi Glodeni Regiunea Nord

Limbenii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Ustia Glodeni Regiunea Nord

Ocnița* Bârnova Ocnița Regiunea Nord

Lipnic Ocnița Regiunea Nord

or. Ocnița* Ocnița Regiunea Nord

com. Ocnița Ocnița Regiunea Nord

Otaci Arionești Dondușeni Regiunea Nord

Calarașovca Ocnița Regiunea Nord

Otaci Ocnița Regiunea Nord

Unguri Ocnița Regiunea Nord

Vălcineț Ocnița Regiunea Nord

Parcova Frasin Dondușeni Regiunea Nord

Chetroșica Nouă Edineț Regiunea Nord

Gașpar Edineț Regiunea Nord

Parcova Edineț Regiunea Nord

Pelinia Hăsnășenii Noi Drochia Regiunea Nord

Pelinia Drochia Regiunea Nord

Sofia Drochia Regiunea Nord

Grinăuți Râșcani Regiunea Nord

Pepeni Bălășești Sângerei Regiunea Nord

Pepeni Sângerei Regiunea Nord

Prepelița Sângerei Regiunea Nord
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Denumirea nouă a 
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UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Rădoaia* Nicolaevca* Florești Regiunea Nord

Cotiujenii Mici Sângerei Regiunea Nord

Drăgănești Sângerei Regiunea Nord

Izvoare Sângerei Regiunea Nord

Rădoaia Sângerei Regiunea Nord

Sângereii Noi Sângerei Regiunea Nord

Răuțel* Hiliuți Fălești Regiunea Nord

Mărăndeni Fălești Regiunea Nord

Natalievca* Fălești Regiunea Nord

Pârlița Fălești Regiunea Nord

Răuțel Fălești Regiunea Nord

Recea* Aluniș Râșcani Regiunea Nord

Recea Râșcani Regiunea Nord

Șumna* Râșcani Regiunea Nord

Râșcani Alexăndrești Râșcani Regiunea Nord

Malinovscoe Râșcani Regiunea Nord

Nihoreni Râșcani Regiunea Nord

Râșcani Râșcani Regiunea Nord

Răcăria Râșcani Regiunea Nord

Sturzeni Râșcani Regiunea Nord

Sănătăuca Japca Florești Regiunea Nord

Napadova Florești Regiunea Nord

Sănătăuca Florești Regiunea Nord

Salcia Șoldănești Regiunea Centru

Sângerei Bilicenii Noi Sângerei Regiunea Nord

Bilicenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Copăceni Sângerei Regiunea Nord

Grigorăuca Sângerei Regiunea Nord

Sângerei Sângerei Regiunea Nord

Soroca Cosăuți Soroca Regiunea Nord

Egoreni Soroca Regiunea Nord

Holoșnița Soroca Regiunea Nord

Hristici Soroca Regiunea Nord

Ocolina Soroca Regiunea Nord

Soroca Soroca Regiunea Nord

Rublenița Soroca Regiunea Nord

Zastânca Soroca Regiunea Nord

Stoicani Ciripcău Florești Regiunea Nord

Dubna Soroca Regiunea Nord

Stoicani Soroca Regiunea Nord

Sturzovca Fundurii Noi Glodeni Regiunea Nord

Fundurii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Iabloana Glodeni Regiunea Nord

Sturzovca Glodeni Regiunea Nord

Ștefănești Ciutulești Florești Regiunea Nord

Domulgeni Florești Regiunea Nord
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Prodănești Florești Regiunea Nord

Ștefănești Florești Regiunea Nord

Ordășei Telenești Regiunea Centru

Pistruieni Telenești Regiunea Centru

Tătărăuca Veche* Cremenciug Soroca Regiunea Nord

Iarova Soroca Regiunea Nord

Oclanda* Soroca Regiunea Nord

Tătărăuca Veche Soroca Regiunea Nord

Vasileuți* Borosenii Noi Râșcani Regiunea Nord

Pârjota Râșcani Regiunea Nord

Vasileuți* Râșcani Regiunea Nord

Vădeni Rădulenii Vechi Florești Regiunea Nord

Pârlița Soroca Regiunea Nord

Vădeni Soroca Regiunea Nord

Văratic Duruitoarea Nouă Râșcani Regiunea Nord

Horodiște Râșcani Regiunea Nord

Văratic Râșcani Regiunea Nord

Vărăncău Târgul Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Zăluceni Florești Regiunea Nord

Nimereuca Soroca Regiunea Nord

Vărăncău Soroca Regiunea Nord

Vertiujeni Cernița Florești Regiunea Nord

Coșernița Florești Regiunea Nord

Temeleuți Florești Regiunea Nord

Văscăuţi Florești Regiunea Nord

Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Viișoara* Bogdănești* Briceni Regiunea Nord

Bădragii Noi Edineț Regiunea Nord

Bădragii Vechi Edineț Regiunea Nord

Burlănești Edineț Regiunea Nord

Lopatnic Edineț Regiunea Nord

Viișoara Edineț Regiunea Nord

Volovița Parcani Soroca Regiunea Nord

Racovăț Soroca Regiunea Nord

Redi-Cereșnovăţ Soroca Regiunea Nord

Trifăuți Soroca Regiunea Nord

Vasilcău Soroca Regiunea Nord

Volovița Soroca Regiunea Nord

Zăbriceni* Alexeevca* Edineț Regiunea Nord

Bleșteni Edineț Regiunea Nord

Brânzeni Edineț Regiunea Nord

Terebna Edineț Regiunea Nord

Zăbriceni Edineț Regiunea Nord

Zăicani Hiliuți Râșcani Regiunea Nord

Pociumbăuți Râșcani Regiunea Nord

Pociumbeni Râșcani Regiunea Nord
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Zăicani Râșcani Regiunea Nord

Zgurița Cotova Drochia Regiunea Nord

Palanca Drochia Regiunea Nord

Popeștii de Jos Drochia Regiunea Nord

Popeștii de Sus Drochia Regiunea Nord

Zgurița Drochia Regiunea Nord

Schineni Soroca Regiunea Nord

Regiunea 
administrativă  
Sud

Albota de Sus Albota de Jos Taraclia Regiunea Sud

Albota de Sus Taraclia Regiunea Sud

Alexandru Ioan Cuza Alexandru Ioan Cuza Cahul Regiunea Sud

Baccealia* Zolotievca* Anenii Noi Regiunea Centru

Baccealia Căușeni Regiunea Sud

Coșcalia Căușeni Regiunea Sud

Grigorievca* Căușeni Regiunea Sud

Baimaclia Baimaclia Cantemir Regiunea Sud

Enichioi Cantemir Regiunea Sud

Basarabeasca Abaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Basarabeasca Basarabeasca Regiunea Sud

Bașcalia Bașcalia Basarabeasca Regiunea Sud

Batâr* Ciuflești Căușeni Regiunea Sud

Batâr Cimișlia Regiunea Sud

Troițcoe* Cimișlia Regiunea Sud

Burlacu* Burlacu Cahul Regiunea Sud

Lopățica* Cahul Regiunea Sud

Taraclia de Salcie Cahul Regiunea Sud

Tartaul de Salcie Cahul Regiunea Sud

Burlăceni Burlăceni Cahul Regiunea Sud

Iujnoe Cahul Regiunea Sud

Cahul* Crihana Veche Cahul Regiunea Sud

Lebedenco* Cahul Regiunea Sud

Manta Cahul Regiunea Sud

Cahul Cahul Regiunea Sud

Roșu Cahul Regiunea Sud

Cairaclia Cairaclia Taraclia Regiunea Sud

Cantemir* Antonești Cantemir Regiunea Sud

Cania Cantemir Regiunea Sud

Cantemir Cantemir Regiunea Sud

Plopi Cantemir Regiunea Sud

Porumbești Cantemir Regiunea Sud

Stoianovca* Cantemir Regiunea Sud

Căinari* Chircăieștii Noi Căușeni Regiunea Sud

Cârnățenii Noi Căușeni Regiunea Sud

Căinari Căușeni Regiunea Sud

Pervomaisc* Căușeni Regiunea Sud

Gangura* Ialoveni Regiunea Centru

Căplani Căplani Ștefan Vodă Regiunea Sud
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Căușeni Cârnățeni Căușeni Regiunea Sud

Căușeni Căușeni Regiunea Sud

Plop-Știubei Căușeni Regiunea Sud

Zaim Căușeni Regiunea Sud

Chioselia Mare Borceag Cahul Regiunea Sud

Chioselia Mare Cahul Regiunea Sud

Câietu Cantemir Regiunea Sud

Chircăiești Chircăiești Căușeni Regiunea Sud

Hagimus Căușeni Regiunea Sud

Ursoaia Căușeni Regiunea Sud

Cimișlia Cenac Cimișlia Regiunea Sud

Ciucur-Mingir Cimișlia Regiunea Sud

Cimișlia Cimișlia Regiunea Sud

Topala Cimișlia Regiunea Sud

Cârpești Cârpești Cantemir Regiunea Sud

Lărguța Cantemir Regiunea Sud

Lingura Cantemir Regiunea Sud

Tartaul Cantemir Regiunea Sud

Cociulia Capaclia Cantemir Regiunea Sud

Cociulia Cantemir Regiunea Sud

Haragâș Cantemir Regiunea Sud

Pleșeni Cantemir Regiunea Sud

Șamalia Cantemir Regiunea Sud

Vișniovca Cantemir Regiunea Sud

Colibași Brânza Cahul Regiunea Sud

Colibași Cahul Regiunea Sud

Vadul lui Isac Cahul Regiunea Sud

Văleni Cahul Regiunea Sud

Corten Corten Taraclia Regiunea Sud

Crocmaz Crocmaz Ștefan Vodă Regiunea Sud

Palanca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Tudora Ștefan Vodă Regiunea Sud

Doina* Badicul Moldovenesc Cahul Regiunea Sud

Doina* Cahul Regiunea Sud

Chioselia Cantemir Regiunea Sud

Câșla* Cantemir Regiunea Sud

Coștangalia Cantemir Regiunea Sud

Ermoclia Ermoclia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Feștelița Ștefan Vodă Regiunea Sud

Popeasca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Fârlădeni Fârlădeni Căușeni Regiunea Sud

Tănătari Căușeni Regiunea Sud

Tănătarii Noi Căușeni Regiunea Sud

Găvănoasa* Alexanderfeld* Cahul Regiunea Sud

Găvănoasa* Cahul Regiunea Sud

Pelinei Cahul Regiunea Sud
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Giurgiulești Câșlița-Prut Cahul Regiunea Sud

Giurgiulești Cahul Regiunea Sud

Slobozia Mare Cahul Regiunea Sud

Gotești Ciobalaccia Cantemir Regiunea Sud

Gotești Cantemir Regiunea Sud

Țiganca Cantemir Regiunea Sud

Gradiște Ecaterinovca Cimișlia Regiunea Sud

Gradiște Cimișlia Regiunea Sud

Hârtop Cimișlia Regiunea Sud

Valea Perjei Cimișlia Regiunea Sud

Gura Galbenei Albina Cimișlia Regiunea Sud

Gura Galbenei Cimișlia Regiunea Sud

Ivanovca Nouă Cimișlia Regiunea Sud

Lipoveni Cimișlia Regiunea Sud

Iargara Băiuș Leova Regiunea Sud

Borogani Leova Regiunea Sud

Iargara Leova Regiunea Sud

Tigheci Leova Regiunea Sud

Javgur Ialpujeni Cimișlia Regiunea Sud

Javgur Cimișlia Regiunea Sud

Leova Filipeni Leova Regiunea Sud

Leova Leova Regiunea Sud

Romanovca Leova Regiunea Sud

Sârma Leova Regiunea Sud

Moscovei Bucuria Cahul Regiunea Sud

Lucești Cahul Regiunea Sud

Moscovei Cahul Regiunea Sud

Olănești Antonești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Carahasani Ștefan Vodă Regiunea Sud

Olănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Purcari Purcari Ștefan Vodă Regiunea Sud

Răscăieţi Ștefan Vodă Regiunea Sud

Sadaclia* Carabetovca Basarabeasca Regiunea Sud

Iordanovca Basarabeasca Regiunea Sud

Iserlia* Basarabeasca Regiunea Sud

Sadaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Sadâc Sadâc Cantemir Regiunea Sud

Sagaidac Codreni Cimișlia Regiunea Sud

Porumbrei Cimișlia Regiunea Sud

Sagaidac Cimișlia Regiunea Sud

Suric Cimișlia Regiunea Sud

Săiți* Săiți Căușeni Regiunea Sud

Brezoaia* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Semionovca* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Sălcuța Opaci Căușeni Regiunea Sud

Sălcuța Căușeni Regiunea Sud
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Sărata Nouă Cazangic Leova Regiunea Sud

Cupcui Leova Regiunea Sud

Sărata Nouă Leova Regiunea Sud

Sărățica Nouă* Beștemac Leova Regiunea Sud

Sărățica Nouă Leova Regiunea Sud

Tomaiul Nou* Leova Regiunea Sud

Selemet Mihailovca Cimișlia Regiunea Sud

Satul Nou Cimișlia Regiunea Sud

Selemet Cimișlia Regiunea Sud

Ștefan Vodă Marianca de Jos Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefan Vodă Ștefan Vodă Regiunea Sud

Slobozia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza* Copanca Căușeni Regiunea Sud

Grădinița* Căușeni Regiunea Sud

Cioburciu Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza Ștefan Vodă Regiunea Sud

Taraclia Baimaclia Căușeni Regiunea Sud

Taraclia Căușeni Regiunea Sud

Aluatu Taraclia Regiunea Sud

Balabanu Taraclia Regiunea Sud

Cealâc Taraclia Regiunea Sud

Novosiolovca Taraclia Regiunea Sud

Taraclia Taraclia Regiunea Sud

Tătărești* Huluboaia* Cahul Regiunea Sud

Tătărești Cahul Regiunea Sud

Toceni Toceni Cantemir Regiunea Sud

Hănăsenii Noi Leova Regiunea Sud

Tocuz Tocuz Căușeni Regiunea Sud

Ucrainca Căușeni Regiunea Sud

Tomai Covurlui Leova Regiunea Sud

Sărata-Răzeși Leova Regiunea Sud

Tochile-Răducani Leova Regiunea Sud

Tomai Leova Regiunea Sud

Tvardița Tvardița Taraclia Regiunea Sud

Valea Perjei Valea Perjei Taraclia Regiunea Sud

Vinogradovca Budăi Taraclia Regiunea Sud

Musaitu Taraclia Regiunea Sud

Salcia Taraclia Regiunea Sud

Vinogradovca Taraclia Regiunea Sud

Volintiri Alava Ștefan Vodă Regiunea Sud

Copceac Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Volintiri Ștefan Vodă Regiunea Sud

Vozneseni* Ceadâr Leova Regiunea Sud

Cneazevca* Leova Regiunea Sud

Colibabovca* Leova Regiunea Sud
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Orac Leova Regiunea Sud

Sărăteni Leova Regiunea Sud

Vozneseni* Leova Regiunea Sud

Zârnești Andrușul de Jos Cahul Regiunea Sud

Andrușul de Sus Cahul Regiunea Sud

Baurci-Moldoveni Cahul Regiunea Sud

Cucoara Cahul Regiunea Sud

Larga Nouă Cahul Regiunea Sud

Zârnești Cahul Regiunea Sud

Regiunea 
administrativă 
Centru

Alcedar Alcedar Șoldănești Regiunea Centru

Poiana Șoldănești Regiunea Centru

Anenii Noi Botnărești Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Nouă Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Veche Anenii Noi Regiunea Centru

Anenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Ţânţăreni Anenii Noi Regiunea Centru

Boghenii Noi Boghenii Noi Ungheni Regiunea Centru

Condrătești Ungheni Regiunea Centru

Hârcești Ungheni Regiunea Centru

Măgurele Ungheni Regiunea Centru

Sinești Ungheni Regiunea Centru

Boghiceni Boghiceni Hâncești Regiunea Centru

Pervomaiscoe Hâncești Regiunea Centru

Boldurești Boldurești Nisporeni Regiunea Centru

Brătuleni Nisporeni Regiunea Centru

Valea-Trestieni Nisporeni Regiunea Centru

Boșcana Boșcana Criuleni Regiunea Centru

Coșernița Criuleni Regiunea Centru

Hrușova Criuleni Regiunea Centru

Onițcani Criuleni Regiunea Centru

Zăicana Criuleni Regiunea Centru

Bravicea Bravicea Călărași Regiunea Centru

Hoginești Călărași Regiunea Centru

Meleșeni Călărași Regiunea Centru

Țibirica Călărași Regiunea Centru

Bujor Bujor Hâncești Regiunea Centru

Mirești Hâncești Regiunea Centru

Călimănești Nisporeni Regiunea Centru

Marinici Nisporeni Regiunea Centru

Șișcani Nisporeni Regiunea Centru

Bulboaca Bulboaca Anenii Noi Regiunea Centru

Calfa Anenii Noi Regiunea Centru

Hârbovăț Anenii Noi Regiunea Centru

Roșcani Anenii Noi Regiunea Centru

Buţeni Buţeni Hâncești Regiunea Centru

Fârlădeni Hâncești Regiunea Centru
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Fundul Galbenei Hâncești Regiunea Centru

Călărași Nișcani Călărași Regiunea Centru

Călărași Călărași Regiunea Centru

Păulești Călărași Regiunea Centru

Pitușca Călărași Regiunea Centru

Sipoteni Călărași Regiunea Centru

Tuzara Călărași Regiunea Centru

Vărzăreștii Noi Călărași Regiunea Centru

Cărpineni Cărpineni Hâncești Regiunea Centru

Negrea Hâncești Regiunea Centru

Chiperceni Biești Orhei Regiunea Centru

Chiperceni Orhei Regiunea Centru

Pohrebeni Orhei Regiunea Centru

Chiștelnița Ignăței Rezina Regiunea Centru

Meșeni Rezina Regiunea Centru

Chiștelnița Telenești Regiunea Centru

Scorțeni Telenești Regiunea Centru

Cimișeni* Bălăbănești Criuleni Regiunea Centru

Bălțata* Criuleni Regiunea Centru

Cimișeni Criuleni Regiunea Centru

Cinișeuți Cinișeuți Rezina Regiunea Centru

Cogâlniceni Rezina Regiunea Centru

Echimăuți Rezina Regiunea Centru

Gordinești Rezina Regiunea Centru

Pereni Rezina Regiunea Centru

Pripiceni-Răzeși Rezina Regiunea Centru

Trifești Rezina Regiunea Centru

Cioara Cioara Hâncești Regiunea Centru

Dancu Hâncești Regiunea Centru

Pogănești Hâncești Regiunea Centru

Ciocâlteni Brăviceni Orhei Regiunea Centru

Ciocâlteni Orhei Regiunea Centru

Clișova Orhei Regiunea Centru

Mălăiești Orhei Regiunea Centru

Codrul Nou Telenești Regiunea Centru

Sărătenii Vechi Telenești Regiunea Centru

Ciorești Ciorești Nisporeni Regiunea Centru

Dolna Strășeni Regiunea Centru

Ciuciuleni Bobeica Hâncești Regiunea Centru

Ciuciuleni Hâncești Regiunea Centru

Drăgușenii Noi Hâncești Regiunea Centru

Cocieri Cocieri Dubăsari Regiunea Centru

Corjova Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Nouă Dubăsari Regiunea Centru

Oxentea Dubăsari Regiunea Centru
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Codreanca Codreanca Strășeni Regiunea Centru

Greblești Strășeni Regiunea Centru

Onești Strășeni Regiunea Centru

Țigănești Strășeni Regiunea Centru

Cornești Bahmut Călărași Regiunea Centru

Bumbăta Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Teșcureni Ungheni Regiunea Centru

Costești Bardar Ialoveni Regiunea Centru

Costești Ialoveni Regiunea Centru

Hansca Ialoveni Regiunea Centru

Molești Ialoveni Regiunea Centru

Pojăreni Ialoveni Regiunea Centru

Zâmbreni Ialoveni Regiunea Centru

Coșnița Coșnița Dubăsari Regiunea Centru

Doroţcaia Dubăsari Regiunea Centru

Pârâta Dubăsari Regiunea Centru

Crasnoarmeiscoe Crasnoarmeiscoe Hâncești Regiunea Centru

Crihana Crihana Orhei Regiunea Centru

Cucuruzeni Orhei Regiunea Centru

Zorile Orhei Regiunea Centru

Criuleni Criuleni Criuleni Regiunea Centru

Slobozia-Dușca Criuleni Regiunea Centru

Ustia Dubăsari Regiunea Centru

Cuizăuca Bușăuca Rezina Regiunea Centru

Cuizăuca Rezina Regiunea Centru

Ghiduleni Rezina Regiunea Centru

Otac Rezina Regiunea Centru

Cușmirca Climăuții de Jos Șoldănești Regiunea Centru

Cușmirca Șoldănești Regiunea Centru

Vadul-Rașcov Șoldănești Regiunea Centru

Donici* Donici Orhei Regiunea Centru

Sămănanca* Orhei Regiunea Centru

Teleșeu Orhei Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Corjova Criuleni Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Criuleni Regiunea Centru

Geamăna* Ciobanovca Anenii Noi Regiunea Centru

Geamăna Anenii Noi Regiunea Centru

Ochiul Roș* Anenii Noi Regiunea Centru

Grozești Bălăurești Nisporeni Regiunea Centru

Bărboieni Nisporeni Regiunea Centru

Grozești Nisporeni Regiunea Centru

Zberoaia Nisporeni Regiunea Centru

Hâncești Bozieni Hâncești Regiunea Centru

Logănești Hâncești Regiunea Centru
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Mereșeni Hâncești Regiunea Centru

Hâncești Hâncești Regiunea Centru

Hârjauca* Frumoasa Călărași Regiunea Centru

Hârjauca* Călărași Regiunea Centru

Răciula Călărași Regiunea Centru

Hârtopul Mare Cruglic Criuleni Regiunea Centru

Hârtopul Mare Criuleni Regiunea Centru

Izbiște Criuleni Regiunea Centru

Holercani Holercani Dubăsari Regiunea Centru

Marcăuți Dubăsari Regiunea Centru

Horodiște Buda Călărași Regiunea Centru

Căbăiești Călărași Regiunea Centru

Horodiște Călărași Regiunea Centru

Pârjolteni Călărași Regiunea Centru

Sadova Călărași Regiunea Centru

Horodiște Rezina Regiunea Centru

Lalova Rezina Regiunea Centru

Mincenii de Jos Rezina Regiunea Centru

Ialoveni Dănceni Ialoveni Regiunea Centru

Mileștii Mici Ialoveni Regiunea Centru

Ialoveni Ialoveni Regiunea Centru

Sociteni Ialoveni Regiunea Centru

Iurceni Secăreni Hâncești Regiunea Centru

Bolțun Nisporeni Regiunea Centru

Cristești Nisporeni Regiunea Centru

Iurceni Nisporeni Regiunea Centru

Jora de Mijloc Jora de Mijloc Orhei Regiunea Centru

Vâșcăuţi Orhei Regiunea Centru

Lăpușna Bălceana Hâncești Regiunea Centru

Lăpușna Hâncești Regiunea Centru

Pașcani Hâncești Regiunea Centru

Șipoteni Hâncești Regiunea Centru

Sofia Hâncești Regiunea Centru

Stolniceni Hâncești Regiunea Centru

Leușeni Călmățui Hâncești Regiunea Centru

Leușeni Hâncești Regiunea Centru

Lozova Bursuc Nisporeni Regiunea Centru

Lozova Strășeni Regiunea Centru

Micleușeni Strășeni Regiunea Centru

Bucovăț Strășeni Regiunea Centru

Vorniceni Strășeni Regiunea Centru

Mașcăuți Jevreni Criuleni Regiunea Centru

Mașcăuți Criuleni Regiunea Centru

Răculești Criuleni Regiunea Centru

Trebujeni Orhei Regiunea Centru

Mateuți Mateuți Rezina Regiunea Centru
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Păpăuți Rezina Regiunea Centru

Solonceni Rezina Regiunea Centru

Glinjeni Șoldănești Regiunea Centru

Măcărești Costuleni Ungheni Regiunea Centru

Măcărești Ungheni Regiunea Centru

Măgdăcești Drăsliceni Criuleni Regiunea Centru

Măgdăcești Criuleni Regiunea Centru

Pașcani Criuleni Regiunea Centru

Micăuți Strășeni Regiunea Centru

Mereni* Chetrosu Anenii Noi Regiunea Centru

Chirca Anenii Noi Regiunea Centru

Floreni Anenii Noi Regiunea Centru

Maximovca* Anenii Noi Regiunea Centru

Mereni Anenii Noi Regiunea Centru

Merenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Dolinnoe* Criuleni Regiunea Centru

Milești Bălănești Nisporeni Regiunea Centru

Ciutești Nisporeni Regiunea Centru

Milești Nisporeni Regiunea Centru

Vânători Nisporeni Regiunea Centru

Mingir Mingir Hâncești Regiunea Centru

Voinescu Hâncești Regiunea Centru

Mândrești Câșla Telenești Regiunea Centru

Ciulucani Telenești Regiunea Centru

Ghiliceni Telenești Regiunea Centru

Hirișeni Telenești Regiunea Centru

Mândrești Telenești Regiunea Centru

Zgărdești Telenești Regiunea Centru

Negureni Brânzenii Noi Telenești Regiunea Centru

Căzănești Telenești Regiunea Centru

Chițcanii Vechi Telenești Regiunea Centru

Negureni Telenești Regiunea Centru

Nucăreni Telenești Regiunea Centru

Ţânţăreni Telenești Regiunea Centru

Târșiței Telenești Regiunea Centru

Negurenii Vechi Bușila Ungheni Regiunea Centru

Chirileni Ungheni Regiunea Centru

Negurenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Nemțeni* Cățeleni Hâncești Regiunea Centru

Cotul Morii Hâncești Regiunea Centru

Ivanovca* Hâncești Regiunea Centru

Nemțeni Hâncești Regiunea Centru

Obileni Hâncești Regiunea Centru

Onești Hâncești Regiunea Centru

Nisporeni Nisporeni Nisporeni Regiunea Centru

Seliște Nisporeni Regiunea Centru
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Soltănești Nisporeni Regiunea Centru

Vărzărești Nisporeni Regiunea Centru

Orhei Bolohan Orhei Regiunea Centru

Mitoc Orhei Regiunea Centru

Orhei Orhei Regiunea Centru

Pelivan Orhei Regiunea Centru

Piatra Orhei Regiunea Centru

Pohorniceni Orhei Regiunea Centru

Seliște Orhei Regiunea Centru

Step-Soci Orhei Regiunea Centru

Pănășești Căpriana Strășeni Regiunea Centru

Pănășești Strășeni Regiunea Centru

Tătărești Strășeni Regiunea Centru

Peresecina Ișnovăţ Criuleni Regiunea Centru

Miclești Criuleni Regiunea Centru

Râșcova Criuleni Regiunea Centru

Ivancea Orhei Regiunea Centru

Peresecina Orhei Regiunea Centru

Rădeni Strășeni Regiunea Centru

Romănești Strășeni Regiunea Centru

Pârlița* Agronomovca* Ungheni Regiunea Centru

Alexeevca Ungheni Regiunea Centru

Pârlița Ungheni Regiunea Centru

Rădenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Todirești Ungheni Regiunea Centru

Puhoi Puhoi Ialoveni Regiunea Centru

Țipala Ialoveni Regiunea Centru

Văratic Ialoveni Regiunea Centru

Rădeni Dereneu Călărași Regiunea Centru

Hirova Călărași Regiunea Centru

Onișcani Călărași Regiunea Centru

Rădeni Călărași Regiunea Centru

Cornova Ungheni Regiunea Centru

Năpădeni Ungheni Regiunea Centru

Răspopeni Chipeșca Șoldănești Regiunea Centru

Dobrușa Șoldănești Regiunea Centru

Găuzeni Șoldănești Regiunea Centru

Răspopeni Șoldănești Regiunea Centru

Răzeni Cărbuna Ialoveni Regiunea Centru

Cigârleni Ialoveni Regiunea Centru

Horești Ialoveni Regiunea Centru

Răzeni Ialoveni Regiunea Centru

Rezina Rezina Rezina Regiunea Centru

Saharna Nouă Rezina Regiunea Centru

Țareuca Rezina Regiunea Centru

Sărata-Galbenă Caracui Hâncești Regiunea Centru
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Sărata-Galbenă Hâncești Regiunea Centru

Săseni Săseni Călărași Regiunea Centru

Ghetlova Orhei Regiunea Centru

Puțintei Orhei Regiunea Centru

Bogzești Telenești Regiunea Centru

Scoreni Condrița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Malcoci Ialoveni Regiunea Centru

Nimoreni Ialoveni Regiunea Centru

Suruceni Ialoveni Regiunea Centru

Scoreni Strășeni Regiunea Centru

Sculeni Taxobeni Fălești Regiunea Nord

Petrești Ungheni Regiunea Centru

Sculeni Ungheni Regiunea Centru

Sârcova* Peciște Rezina Regiunea Centru

Sârcova Rezina Regiunea Centru

Fuzăuca* Șoldănești Regiunea Centru

Sămășcani Șoldănești Regiunea Centru

Speia Delacău Anenii Noi Regiunea Centru

Puhăceni Anenii Noi Regiunea Centru

Șerpeni Anenii Noi Regiunea Centru

Speia Anenii Noi Regiunea Centru

Telița Anenii Noi Regiunea Centru

Strășeni Cojușna Strășeni Regiunea Centru

Ghelăuza Strășeni Regiunea Centru

Negrești Strășeni Regiunea Centru

Strășeni Strășeni Regiunea Centru

Roșcani Strășeni Regiunea Centru

Sireți Strășeni Regiunea Centru

Susleni* Berezlogi Orhei Regiunea Centru

Bulăiești* Orhei Regiunea Centru

Mârzești Orhei Regiunea Centru

Susleni Orhei Regiunea Centru

Șoldănești Lipceni Rezina Regiunea Centru

Mihuleni Șoldănești Regiunea Centru

Olișcani Șoldănești Regiunea Centru

Șoldănești Șoldănești Regiunea Centru

Parcani Șoldănești Regiunea Centru

Șestaci Șoldănești Regiunea Centru

Șipca Șoldănești Regiunea Centru

Telenești Bănești Telenești Regiunea Centru

Budăi Telenești Regiunea Centru

Crăsnășeni Telenești Regiunea Centru

Inești Telenești Regiunea Centru

Telenești Telenești Regiunea Centru

Ungheni Cetireni Ungheni Regiunea Centru

Florițoaia Veche Ungheni Regiunea Centru
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Mănoilești Ungheni Regiunea Centru

Ungheni Ungheni Regiunea Centru

Unțești Ungheni Regiunea Centru

Zagarancea Ungheni Regiunea Centru

Valea Mare* Morenii Noi* Ungheni Regiunea Centru

Valea Mare Ungheni Regiunea Centru

Varnița Gura Bâcului Anenii Noi Regiunea Centru

Varnița Anenii Noi Regiunea Centru

Vatici Isacova Orhei Regiunea Centru

Morozeni Orhei Regiunea Centru

Neculăieuca Orhei Regiunea Centru

Vatici Orhei Regiunea Centru

Vălcineț Peticeni Călărași Regiunea Centru

Temeleuți Călărași Regiunea Centru

Vălcineț Călărași Regiunea Centru

Văsieni Horodca Ialoveni Regiunea Centru

Ruseștii Noi Ialoveni Regiunea Centru

Ulmu Ialoveni Regiunea Centru

Văsieni Ialoveni Regiunea Centru

Verejeni Coropceni Telenești Regiunea Centru

Leușeni Telenești Regiunea Centru

Ratuș Telenești Regiunea Centru

Suhuluceni Telenești Regiunea Centru

Văsieni Telenești Regiunea Centru

Verejeni Telenești Regiunea Centru

Zahoreni Podgoreni Orhei Regiunea Centru

Zahoreni Orhei Regiunea Centru

Zubrești Chirianca Strășeni Regiunea Centru

Gălești Strășeni Regiunea Centru

Recea Strășeni Regiunea Centru

Voinova Strășeni Regiunea Centru

Zubrești Strășeni Regiunea Centru

UTA Găgăuzia Avdarma Avdarma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chiriet-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cazaclia Cazaclia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ceadâr-Lunga Beșghioz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Gaidar UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ceadâr-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cioc-Maidan Cioc-Maidan UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cișmichioi Cișmichioi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Etulia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat Bugeac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chirsova UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congazcicul de Sus UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz Baurci UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia
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ANEXA NR. 10 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I
și II conform scenariului moderat

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
de nivel I

Denumire actuală a 
UAT de nivelul I

Denumirea actuală a 
UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Beșalma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chioselia Rusa UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cotovscoe UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Copceac Carbalia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Copceac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Dezghingea Dezghingea UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Svetlâi Svetlâi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Tomai Ferapontievca UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Joltai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Tomai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Vulcănești Vulcănești UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Municipiul Chișinău Municipiul Chișinău 186 Bubuieci mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Codru mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Durlești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova Ciorescu mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Grătiești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Stăuceni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera Băcioi mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă Budești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Colonița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cruzești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Tohatin mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra Ghidighici mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Trușeni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

186. În cadrul noii structuri administrativ-teritoriale municipiul Chișinău va fi amalgamat cu trei unități administrativ-teritoriale de nivelul I: 
orașul Durlești, orașul Codru și comuna Bubuieci.



229Studiu privind scenariile de reformă administrativ-teritorială

ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Regiunea 
administrativă 
Nord

Balatina Balatina Glodeni Regiunea Nord

Cajba Glodeni Regiunea Nord

Cobani Glodeni Regiunea Nord

Cuhnești Glodeni Regiunea Nord

Bădiceni Cotova Drochia Regiunea Nord

Palanca Drochia Regiunea Nord

Popeștii de Jos Drochia Regiunea Nord

Popeștii de Sus Drochia Regiunea Nord

Zgurița Drochia Regiunea Nord

Bădiceni Soroca Regiunea Nord

Băxani Soroca Regiunea Nord

Dărcăuți Soroca Regiunea Nord

Schineni Soroca Regiunea Nord

Șolcani Soroca Regiunea Nord

Bălți* Bălți mun. Bălți Regiunea Nord

Elizaveta mun. Bălți Regiunea Nord

Sadovoe* mun. Bălți Regiunea Nord

Mărăndeni Fălești Regiunea Nord

Natalievca* Fălești Regiunea Nord

Pârlița Fălești Regiunea Nord

Pompa* Fălești Regiunea Nord

Răuțel Fălești Regiunea Nord

Corlăteni Râșcani Regiunea Nord

Singureni Râșcani Regiunea Nord

Bilicenii Noi Sângerei Regiunea Nord

Dobrogea Veche* Sângerei Regiunea Nord

Țambula* Sângerei Regiunea Nord

Biruința Putinești Florești Regiunea Nord

Alexăndreni Sângerei Regiunea Nord

Cubolta Sângerei Regiunea Nord

Heciul Nou Sângerei Regiunea Nord

Biruința Sângerei Regiunea Nord

Sângereii Noi Sângerei Regiunea Nord

Bârlădeni* Goleni* Edineț Regiunea Nord

Hincăuți Edineț Regiunea Nord

Ruseni Edineț Regiunea Nord

Bârlădeni* Ocnița Regiunea Nord

Grinăuți-Moldova Ocnița Regiunea Nord

Mihălășeni Ocnița Regiunea Nord

Brătușeni Brătușeni Edineț Regiunea Nord

Chetroșica Nouă Edineț Regiunea Nord

Șofrâncani Edineț Regiunea Nord

Stolniceni Edineț Regiunea Nord

Terebna Edineț Regiunea Nord

Zăbriceni Edineț Regiunea Nord

Briceni* Bulboaca Briceni Regiunea Nord
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Colicăuți Briceni Regiunea Nord

Grimăncăuți Briceni Regiunea Nord

Briceni* Briceni Regiunea Nord

Tabani Briceni Regiunea Nord

Trebisăuți Briceni Regiunea Nord

Brânzeni* Bădragii Noi Edineț Regiunea Nord

Bădragii Vechi Edineț Regiunea Nord

Brânzeni Edineț Regiunea Nord

Burlănești Edineț Regiunea Nord

Corpaci Edineț Regiunea Nord

Cuconeștii Noi* Edineț Regiunea Nord

Hancăuți Edineț Regiunea Nord

Viișoara Edineț Regiunea Nord

Căinarii Vechi* Frumușica Florești Regiunea Nord

Iliciovca* Florești Regiunea Nord

Izvoare Florești Regiunea Nord

Sevirova Florești Regiunea Nord

Trifănești Florești Regiunea Nord

Bulboci Soroca Regiunea Nord

Căinarii Vechi Soroca Regiunea Nord

Regina Maria Soroca Regiunea Nord

Călinești Călinești Fălești Regiunea Nord

Chetriș Fălești Regiunea Nord

Hâncești Fălești Regiunea Nord

Năvârneţ Fălești Regiunea Nord

Pruteni Fălești Regiunea Nord

Viișoara Glodeni Regiunea Nord

Chișcăreni* Glinjeni Fălești Regiunea Nord

Chișcăreni Sângerei Regiunea Nord

Ciuciuieni Sângerei Regiunea Nord

Iezărenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Tăura Veche* Sângerei Regiunea Nord

Ciutulești Cașunca Florești Regiunea Nord

Ciutulești Florești Regiunea Nord

Domulgeni Florești Regiunea Nord

Prodănești Florești Regiunea Nord

Ștefănești Florești Regiunea Nord

Corjeuți* Balasinești Briceni Regiunea Nord

Bogdănești* Briceni Regiunea Nord

Caracușenii Vechi Briceni Regiunea Nord

Corjeuți Briceni Regiunea Nord

Pererita Briceni Regiunea Nord

Tețcani* Briceni Regiunea Nord

Constantinovca* Edineț Regiunea Nord

Fetești Edineț Regiunea Nord

Lopatnic Edineț Regiunea Nord
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Târnova Edineț Regiunea Nord

Trinca Edineț Regiunea Nord

Costești Camenca Glodeni Regiunea Nord

Gălășeni Râșcani Regiunea Nord

Braniște Râșcani Regiunea Nord

Costești Râșcani Regiunea Nord

Petrușeni Râșcani Regiunea Nord

Coșcodeni Pietrosu Fălești Regiunea Nord

Bursuceni Sângerei Regiunea Nord

Coșcodeni Sângerei Regiunea Nord

Dumbrăvița Sângerei Regiunea Nord

Ghiliceni Telenești Regiunea Centru

Cuhureștii de Sus Coșernița Florești Regiunea Nord

Cuhureștii de Jos Florești Regiunea Nord

Cuhureștii de Sus Florești Regiunea Nord

Văscăuţi Florești Regiunea Nord

Dondușeni* Cernoleuca Dondușeni Regiunea Nord

Climăuți Dondușeni Regiunea Nord

Corbu Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Moșana* Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Pivniceni Dondușeni Regiunea Nord

Plop Dondușeni Regiunea Nord

Rediul Mare Dondușeni Regiunea Nord

Țaul Dondușeni Regiunea Nord

Drăgănești* Nicolaevca* Florești Regiunea Nord

Cotiujenii Mici Sângerei Regiunea Nord

Drăgănești Sângerei Regiunea Nord

Izvoare Sângerei Regiunea Nord

Drochia* Antoneuca Drochia Regiunea Nord

Baroncea* Drochia Regiunea Nord

Chetrosu Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Miciurin Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Pervomaiscoe* Drochia Regiunea Nord

Șuri Drochia Regiunea Nord

Țarigrad Drochia Regiunea Nord

Edineț* Alexeevca* Edineț Regiunea Nord

Bleșteni Edineț Regiunea Nord

Gordinești Edineț Regiunea Nord

Hlinaia Edineț Regiunea Nord

Cupcini Edineț Regiunea Nord

Edineț Edineț Regiunea Nord

Parcova Edineț Regiunea Nord
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Rotunda Edineț Regiunea Nord

Fălești* Bocani Fălești Regiunea Nord

Catranâc Fălești Regiunea Nord

Ciolacu Nou* Fălești Regiunea Nord

Egorovca* Fălești Regiunea Nord

Făleștii Noi Fălești Regiunea Nord

Hiliuți Fălești Regiunea Nord

Ilenuța Fălești Regiunea Nord

Ișcălău Fălești Regiunea Nord

Logofteni* Fălești Regiunea Nord

Fălești Fălești Regiunea Nord

Pânzăreni Fălești Regiunea Nord

Sărata Veche Fălești Regiunea Nord

Florești Alexeevca Florești Regiunea Nord

Băhrinești Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Gura Căinarului Florești Regiunea Nord

Gura Camencii Florești Regiunea Nord

Lunga Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Florești Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Prajila Florești Regiunea Nord

Rădulenii Vechi Florești Regiunea Nord

Roșietici Florești Regiunea Nord

Vărvăreuca Florești Regiunea Nord

Vădeni Soroca Regiunea Nord

Glodeni* Obreja Veche Fălești Regiunea Nord

Ciuciulea Glodeni Regiunea Nord

Danu* Glodeni Regiunea Nord

Dușmani Glodeni Regiunea Nord

Hâjdieni Glodeni Regiunea Nord

Limbenii Noi Glodeni Regiunea Nord

Limbenii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Glodeni Glodeni Regiunea Nord

Petrunea Glodeni Regiunea Nord

Ustia Glodeni Regiunea Nord

Gribova Dominteni Drochia Regiunea Nord

Gribova Drochia Regiunea Nord

Hăsnășenii Mari Drochia Regiunea Nord

Moara de Piatră Drochia Regiunea Nord

Petreni Drochia Regiunea Nord

Hădărăuți* Bălcăuți Briceni Regiunea Nord

Halahora de Sus Briceni Regiunea Nord

Mărcăuți Briceni Regiunea Nord
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Denumirea nouă  
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a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Mihăileni* Briceni Regiunea Nord

Cepeleuți Edineț Regiunea Nord

Corestăuți* Ocnița Regiunea Nord

Hădărăuți Ocnița Regiunea Nord

Larga* Coteala Briceni Regiunea Nord

Cotiujeni Briceni Regiunea Nord

Larga Briceni Regiunea Nord

Medveja* Briceni Regiunea Nord

Lipcani* Beleavinţi* Briceni Regiunea Nord

Berlinți* Briceni Regiunea Nord

Criva Briceni Regiunea Nord

Drepcăuți Briceni Regiunea Nord

Hlina Briceni Regiunea Nord

Lipcani* Briceni Regiunea Nord

Șirăuți Briceni Regiunea Nord

Slobozia-Șirăuți* Briceni Regiunea Nord

Mihăileni Baraboi Dondușeni Regiunea Nord

Nicoreni Drochia Regiunea Nord

Ochiul Alb Drochia Regiunea Nord

Mihăileni Râșcani Regiunea Nord

Mândâc* Maramonovca* Drochia Regiunea Nord

Mândâc Drochia Regiunea Nord

Șalvirii Vechi* Drochia Regiunea Nord

Ocnița* Bârnova Ocnița Regiunea Nord

Clocușna Ocnița Regiunea Nord

Dângeni Ocnița Regiunea Nord

Gârbova Ocnița Regiunea Nord

Lipnic Ocnița Regiunea Nord

Naslavcea* Ocnița Regiunea Nord

Frunză* Ocnița Regiunea Nord

com. Ocnița Ocnița Regiunea Nord

or. Ocnița* Ocnița Regiunea Nord

Otaci Briceni Dondușeni Regiunea Nord

Calarașovca Ocnița Regiunea Nord

Lencăuți Ocnița Regiunea Nord

Mereșeuca Ocnița Regiunea Nord

Otaci Ocnița Regiunea Nord

Sauca Ocnița Regiunea Nord

Unguri Ocnița Regiunea Nord

Vălcineț Ocnița Regiunea Nord

Pelinia Hăsnășenii Noi Drochia Regiunea Nord

Pelinia Drochia Regiunea Nord

Sofia Drochia Regiunea Nord

Grinăuți Râșcani Regiunea Nord

Pepeni Bălășești Sângerei Regiunea Nord

Pepeni Sângerei Regiunea Nord
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Denumirea nouă  
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a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Prepelița Sângerei Regiunea Nord

Racovăț Dubna Soroca Regiunea Nord

Parcani Soroca Regiunea Nord

Racovăț Soroca Regiunea Nord

Redi-Cereșnovăţ Soroca Regiunea Nord

Trifăuți Soroca Regiunea Nord

Vasilcău Soroca Regiunea Nord

Volovița Soroca Regiunea Nord

Recea* Aluniș Râșcani Regiunea Nord

Recea Râșcani Regiunea Nord

Șumna* Râșcani Regiunea Nord

Râșcani* Alexăndrești Râșcani Regiunea Nord

Malinovscoe Râșcani Regiunea Nord

Nihoreni Râșcani Regiunea Nord

Râșcani Râșcani Regiunea Nord

Răcăria Râșcani Regiunea Nord

Sturzeni Râșcani Regiunea Nord

Vasileuți* Râșcani Regiunea Nord

Sănătăuca Japca Florești Regiunea Nord

Napadova Florești Regiunea Nord

Sănătăuca Florești Regiunea Nord

Salcia Șoldănești Regiunea Centru

Scumpia Albinețul Vechi Fălești Regiunea Nord

Călugăr Fălești Regiunea Nord

Musteața Fălești Regiunea Nord

Risipeni Fălești Regiunea Nord

Scumpia Fălești Regiunea Nord

Sângerei Bilicenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Copăceni Sângerei Regiunea Nord

Grigorăuca Sângerei Regiunea Nord

Sângerei Sângerei Regiunea Nord

Rădoaia Sângerei Regiunea Nord

Zgărdești Telenești Regiunea Centru

Soroca Cosăuți Soroca Regiunea Nord

Egoreni Soroca Regiunea Nord

Holoșnița Soroca Regiunea Nord

Hristici Soroca Regiunea Nord

Ocolina Soroca Regiunea Nord

Soroca Soroca Regiunea Nord

Pârlița Soroca Regiunea Nord

Rublenița Soroca Regiunea Nord

Șeptelici Soroca Regiunea Nord

Zastânca Soroca Regiunea Nord

Sturzovca Fundurii Noi Glodeni Regiunea Nord

Fundurii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Iabloana Glodeni Regiunea Nord
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Sturzovca Glodeni Regiunea Nord

Sudarca* Arionești Dondușeni Regiunea Nord

Crișcăuți Dondușeni Regiunea Nord

Elizavetovca* Dondușeni Regiunea Nord

Horodiște Dondușeni Regiunea Nord

Pocrovca* Dondușeni Regiunea Nord

Sudarca Dondușeni Regiunea Nord

Tătărăuca Veche* Teleșeuca Dondușeni Regiunea Nord

Cremenciug Soroca Regiunea Nord

Iarova Soroca Regiunea Nord

Oclanda* Soroca Regiunea Nord

Rudi Soroca Regiunea Nord

Tătărăuca Veche Soroca Regiunea Nord

Visoca Soroca Regiunea Nord

Târnova Frasin Dondușeni Regiunea Nord

Scăieni Dondușeni Regiunea Nord

Târnova Dondușeni Regiunea Nord

Fântânița Drochia Regiunea Nord

Gașpar Edineț Regiunea Nord

Vărăncău Cernița Florești Regiunea Nord

Ciripcău Florești Regiunea Nord

Temeleuți Florești Regiunea Nord

Târgul Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Zăluceni Florești Regiunea Nord

Nimereuca Soroca Regiunea Nord

Stoicani Soroca Regiunea Nord

Vărăncău Soroca Regiunea Nord

Zăicani Borosenii Noi Râșcani Regiunea Nord

Duruitoarea Nouă Râșcani Regiunea Nord

Hiliuți Râșcani Regiunea Nord

Horodiște Râșcani Regiunea Nord

Pârjota Râșcani Regiunea Nord

Pociumbăuți Râșcani Regiunea Nord

Pociumbeni Râșcani Regiunea Nord

Șaptebani Râșcani Regiunea Nord

Văratic Râșcani Regiunea Nord

Zăicani Râșcani Regiunea Nord

Regiunea 
administrativă 
Centru

Anenii Noi Botnărești Anenii Noi Regiunea Centru

Bulboaca Anenii Noi Regiunea Centru

Ciobanovca Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Nouă Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Veche Anenii Noi Regiunea Centru

Geamăna Anenii Noi Regiunea Centru

Anenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Roșcani Anenii Noi Regiunea Centru
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conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Ţânţăreni Anenii Noi Regiunea Centru

Boldurești Boldurești Nisporeni Regiunea Centru

Brătuleni Nisporeni Regiunea Centru

Valea-Trestieni Nisporeni Regiunea Centru

Boșcana Boșcana Criuleni Regiunea Centru

Coșernița Criuleni Regiunea Centru

Hrușova Criuleni Regiunea Centru

Zăicana Criuleni Regiunea Centru

Bravicea Bravicea Călărași Regiunea Centru

Săseni Călărași Regiunea Centru

Ghetlova Orhei Regiunea Centru

Morozeni Orhei Regiunea Centru

Puțintei Orhei Regiunea Centru

Vatici Orhei Regiunea Centru

Bogzești Telenești Regiunea Centru

Brăviceni Brăviceni Orhei Regiunea Centru

Crihana Orhei Regiunea Centru

Cucuruzeni Orhei Regiunea Centru

Mălăiești Orhei Regiunea Centru

Zorile Orhei Regiunea Centru

Bujor Boghiceni Hâncești Regiunea Centru

Bujor Hâncești Regiunea Centru

Cățeleni Hâncești Regiunea Centru

Crasnoarmeiscoe Hâncești Regiunea Centru

Onești Hâncești Regiunea Centru

Pervomaiscoe Hâncești Regiunea Centru

Bălăurești Nisporeni Regiunea Centru

Călimănești Nisporeni Regiunea Centru

Marinici Nisporeni Regiunea Centru

Șișcani Nisporeni Regiunea Centru

Călărași Frumoasa Călărași Regiunea Centru

Nișcani Călărași Regiunea Centru

Călărași Călărași Regiunea Centru

Păulești Călărași Regiunea Centru

Pitușca Călărași Regiunea Centru

Răciula Călărași Regiunea Centru

Sipoteni Călărași Regiunea Centru

Tuzara Călărași Regiunea Centru

Vărzăreștii Noi Călărași Regiunea Centru

Bucovăț Strășeni Regiunea Centru

Cărpineni Cărpineni Hâncești Regiunea Centru

Mingir Hâncești Regiunea Centru

Negrea Hâncești Regiunea Centru

Voinescu Hâncești Regiunea Centru

Chiperceni Biești Orhei Regiunea Centru

Chiperceni Orhei Regiunea Centru
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Podgoreni Orhei Regiunea Centru

Pohrebeni Orhei Regiunea Centru

Zahoreni Orhei Regiunea Centru

Cocieri Cocieri Dubăsari Regiunea Centru

Corjova Dubăsari Regiunea Centru

Marcăuți Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Nouă Dubăsari Regiunea Centru

Oxentea Dubăsari Regiunea Centru

Cornești Bahmut Călărași Regiunea Centru

Boghenii Noi Ungheni Regiunea Centru

Bumbăta Ungheni Regiunea Centru

Condrătești Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Hârcești Ungheni Regiunea Centru

Măgurele Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Sinești Ungheni Regiunea Centru

Teșcureni Ungheni Regiunea Centru

Costești Costești Ialoveni Regiunea Centru

Hansca Ialoveni Regiunea Centru

Molești Ialoveni Regiunea Centru

Pojăreni Ialoveni Regiunea Centru

Zâmbreni Ialoveni Regiunea Centru

Coșnița Coșnița Dubăsari Regiunea Centru

Doroţcaia Dubăsari Regiunea Centru

Pârâta Dubăsari Regiunea Centru

Cotiujenii Mari* Cunicea* Florești Regiunea Nord

Cobâlea Șoldănești Regiunea Centru

Cotiujenii Mari Șoldănești Regiunea Centru

Dobrușa Șoldănești Regiunea Centru

Pohoarna Șoldănești Regiunea Centru

Rogojeni Șoldănești Regiunea Centru

Criuleni Cruglic Criuleni Regiunea Centru

Izbiște Criuleni Regiunea Centru

Onițcani Criuleni Regiunea Centru

Criuleni Criuleni Regiunea Centru

Slobozia-Dușca Criuleni Regiunea Centru

Holercani Dubăsari Regiunea Centru

Ustia Dubăsari Regiunea Centru

Cuizăuca Bușăuca Rezina Regiunea Centru

Cogâlniceni Rezina Regiunea Centru

Cuizăuca Rezina Regiunea Centru

Ghiduleni Rezina Regiunea Centru

Gordinești Rezina Regiunea Centru

Mincenii de Jos Rezina Regiunea Centru
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ANEXA NR. 11 Lista unităților administrativ-teritoriale de nivelul I și II
conform scenariului intermediar

Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I

Denumirea actuală  
a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Otac Rezina Regiunea Centru

Pereni Rezina Regiunea Centru

Trifești Rezina Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Bălăbănești Criuleni Regiunea Centru

Corjova Criuleni Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Criuleni Regiunea Centru

Hâncești Bozieni Hâncești Regiunea Centru

Buţeni Hâncești Regiunea Centru

Fundul Galbenei Hâncești Regiunea Centru

Logănești Hâncești Regiunea Centru

Mereșeni Hâncești Regiunea Centru

Hâncești Hâncești Regiunea Centru

Horodiște Buda Călărași Regiunea Centru

Căbăiești Călărași Regiunea Centru

Horodiște Călărași Regiunea Centru

Pârjolteni Călărași Regiunea Centru

Sadova Călărași Regiunea Centru

Horodiște Rezina Regiunea Centru

Lalova Rezina Regiunea Centru

Ialoveni Bardar Ialoveni Regiunea Centru

Dănceni Ialoveni Regiunea Centru

Malcoci Ialoveni Regiunea Centru

Mileștii Mici Ialoveni Regiunea Centru

Nimoreni Ialoveni Regiunea Centru

Ialoveni Ialoveni Regiunea Centru

Ruseștii Noi Ialoveni Regiunea Centru

Sociteni Ialoveni Regiunea Centru

Suruceni Ialoveni Regiunea Centru

Lăpușna Bălceana Hâncești Regiunea Centru

Bobeica Hâncești Regiunea Centru

Lăpușna Hâncești Regiunea Centru

Pașcani Hâncești Regiunea Centru

Șipoteni Hâncești Regiunea Centru

Sofia Hâncești Regiunea Centru

Stolniceni Hâncești Regiunea Centru

Leușeni* Călmățui Hâncești Regiunea Centru

Cioara Hâncești Regiunea Centru

Cotul Morii Hâncești Regiunea Centru

Dancu Hâncești Regiunea Centru

Ivanovca* Hâncești Regiunea Centru

Leușeni Hâncești Regiunea Centru

Nemțeni Hâncești Regiunea Centru

Obileni Hâncești Regiunea Centru

Pogănești Hâncești Regiunea Centru

Lozova Ciuciuleni Hâncești Regiunea Centru

Drăgușenii Noi Hâncești Regiunea Centru
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Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
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Denumire actuală  
a UAT de nivelul I
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a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Bursuc Nisporeni Regiunea Centru

Iurceni Nisporeni Regiunea Centru

Dolna Strășeni Regiunea Centru

Lozova Strășeni Regiunea Centru

Micleușeni Strășeni Regiunea Centru

Vorniceni Strășeni Regiunea Centru

Mașcăuți Jevreni Criuleni Regiunea Centru

Mașcăuți Criuleni Regiunea Centru

Răculești Criuleni Regiunea Centru

Trebujeni Orhei Regiunea Centru

Măcărești Bărboieni Nisporeni Regiunea Centru

Grozești Nisporeni Regiunea Centru

Zberoaia Nisporeni Regiunea Centru

Costuleni Ungheni Regiunea Centru

Măcărești Ungheni Regiunea Centru

Măgdăcești Drăsliceni Criuleni Regiunea Centru

Măgdăcești Criuleni Regiunea Centru

Pașcani Criuleni Regiunea Centru

Micăuți Strășeni Regiunea Centru

Mereni* Chetrosu Anenii Noi Regiunea Centru

Chirca Anenii Noi Regiunea Centru

Floreni Anenii Noi Regiunea Centru

Maximovca* Anenii Noi Regiunea Centru

Mereni Anenii Noi Regiunea Centru

Merenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Bălțata* Criuleni Regiunea Centru

Cimișeni Criuleni Regiunea Centru

Dolinnoe* Criuleni Regiunea Centru

Negureni Ciocâlteni Orhei Regiunea Centru

Brânzenii Noi Telenești Regiunea Centru

Căzănești Telenești Regiunea Centru

Chiștelnița Telenești Regiunea Centru

Chițcanii Vechi Telenești Regiunea Centru

Codrul Nou Telenești Regiunea Centru

Negureni Telenești Regiunea Centru

Nucăreni Telenești Regiunea Centru

Ordășei Telenești Regiunea Centru

Pistruieni Telenești Regiunea Centru

Ratuș Telenești Regiunea Centru

Sărătenii Vechi Telenești Regiunea Centru

Ţânţăreni Telenești Regiunea Centru

Târșiței Telenești Regiunea Centru

Nisporeni Nisporeni Nisporeni Regiunea Centru

Soltănești Nisporeni Regiunea Centru

Vărzărești Nisporeni Regiunea Centru

Onișcani* Dereneu Călărași Regiunea Centru
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Denumirea nouă  
a UAT de nivelul II

Denumire nouă  
a UAT de nivel I

Denumire actuală  
a UAT de nivelul I
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a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Hârjauca* Călărași Regiunea Centru

Hirova Călărași Regiunea Centru

Hoginești Călărași Regiunea Centru

Meleșeni Călărași Regiunea Centru

Onișcani Călărași Regiunea Centru

Rădeni Călărași Regiunea Centru

Țibirica Călărași Regiunea Centru

Cornova Ungheni Regiunea Centru

Năpădeni Ungheni Regiunea Centru

Orhei Bolohan Orhei Regiunea Centru

Isacova Orhei Regiunea Centru

Mitoc Orhei Regiunea Centru

Neculăieuca Orhei Regiunea Centru

Orhei Orhei Regiunea Centru

Pelivan Orhei Regiunea Centru

Piatra Orhei Regiunea Centru

Pohorniceni Orhei Regiunea Centru

Seliște Orhei Regiunea Centru

Step-Soci Orhei Regiunea Centru

Peresecina* Hârtopul Mare Criuleni Regiunea Centru

Ișnovăţ Criuleni Regiunea Centru

Miclești Criuleni Regiunea Centru

Râșcova Criuleni Regiunea Centru

Donici Orhei Regiunea Centru

Ivancea Orhei Regiunea Centru

Peresecina Orhei Regiunea Centru

Sămănanca* Orhei Regiunea Centru

Teleșeu Orhei Regiunea Centru

Rădeni Strășeni Regiunea Centru

Romănești Strășeni Regiunea Centru

Pârlița* Agronomovca* Ungheni Regiunea Centru

Alexeevca Ungheni Regiunea Centru

Bușila Ungheni Regiunea Centru

Chirileni Ungheni Regiunea Centru

Negurenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Pârlița Ungheni Regiunea Centru

Rădenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Todirești Ungheni Regiunea Centru

Puhăceni Delacău Anenii Noi Regiunea Centru

Puhăceni Anenii Noi Regiunea Centru

Șerpeni Anenii Noi Regiunea Centru

Speia Anenii Noi Regiunea Centru

Telița Anenii Noi Regiunea Centru

Puhoi Puhoi Ialoveni Regiunea Centru

Țipala Ialoveni Regiunea Centru

Văratic Ialoveni Regiunea Centru
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Regiunea actuală  
de dezvoltare

Răspopeni Ignăței Rezina Regiunea Centru

Meșeni Rezina Regiunea Centru

Peciște Rezina Regiunea Centru

Pripiceni-Răzeși Rezina Regiunea Centru

Chipeșca Șoldănești Regiunea Centru

Găuzeni Șoldănești Regiunea Centru

Răspopeni Șoldănești Regiunea Centru

Sămășcani Șoldănești Regiunea Centru

Scorțeni Telenești Regiunea Centru

Răzeni Porumbrei Cimișlia Regiunea Sud

Cigârleni Ialoveni Regiunea Centru

Horești Ialoveni Regiunea Centru

Răzeni Ialoveni Regiunea Centru

Rezina Cinișeuți Rezina Regiunea Centru

Echimăuți Rezina Regiunea Centru

Rezina Rezina Regiunea Centru

Saharna Nouă Rezina Regiunea Centru

Solonceni Rezina Regiunea Centru

Țareuca Rezina Regiunea Centru

Sărata-Galbenă Caracui Hâncești Regiunea Centru

Sărata-Galbenă Hâncești Regiunea Centru

Sculeni Horești Fălești Regiunea Nord

Izvoare Fălești Regiunea Nord

Taxobeni Fălești Regiunea Nord

Buciumeni Ungheni Regiunea Centru

Cioropcani Ungheni Regiunea Centru

Petrești Ungheni Regiunea Centru

Sculeni Ungheni Regiunea Centru

Secăreni Mirești Hâncești Regiunea Centru

Secăreni Hâncești Regiunea Centru

Bolțun Nisporeni Regiunea Centru

Cristești Nisporeni Regiunea Centru

Seliște Bălănești Nisporeni Regiunea Centru

Ciorești Nisporeni Regiunea Centru

Ciutești Nisporeni Regiunea Centru

Milești Nisporeni Regiunea Centru

Seliște Nisporeni Regiunea Centru

Vânători Nisporeni Regiunea Centru

Strășeni Condrița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Căpriana Strășeni Regiunea Centru

Cojușna Strășeni Regiunea Centru

Negrești Strășeni Regiunea Centru

Strășeni Strășeni Regiunea Centru

Pănășești Strășeni Regiunea Centru

Roșcani Strășeni Regiunea Centru

Scoreni Strășeni Regiunea Centru
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Regiunea actuală  
de dezvoltare

Sireți Strășeni Regiunea Centru

Tătărești Strășeni Regiunea Centru

Suhuluceni Clișova Orhei Regiunea Centru

Coropceni Telenești Regiunea Centru

Leușeni Telenești Regiunea Centru

Suhuluceni Telenești Regiunea Centru

Văsieni Telenești Regiunea Centru

Susleni* Berezlogi Orhei Regiunea Centru

Bulăiești* Orhei Regiunea Centru

Jora de Mijloc Orhei Regiunea Centru

Mârzești Orhei Regiunea Centru

Susleni Orhei Regiunea Centru

Vâșcăuţi Orhei Regiunea Centru

Șoldănești* Lipceni Rezina Regiunea Centru

Mateuți Rezina Regiunea Centru

Păpăuți Rezina Regiunea Centru

Sârcova Rezina Regiunea Centru

Alcedar Șoldănești Regiunea Centru

Fuzăuca* Șoldănești Regiunea Centru

Glinjeni Șoldănești Regiunea Centru

Mihuleni Șoldănești Regiunea Centru

Olișcani Șoldănești Regiunea Centru

Șoldănești Șoldănești Regiunea Centru

Parcani Șoldănești Regiunea Centru

Poiana Șoldănești Regiunea Centru

Șestaci Șoldănești Regiunea Centru

Șipca Șoldănești Regiunea Centru

Telenești Bănești Telenești Regiunea Centru

Budăi Telenești Regiunea Centru

Câșla Telenești Regiunea Centru

Ciulucani Telenești Regiunea Centru

Crăsnășeni Telenești Regiunea Centru

Hirișeni Telenești Regiunea Centru

Inești Telenești Regiunea Centru

Mândrești Telenești Regiunea Centru

Telenești Telenești Regiunea Centru

Verejeni Telenești Regiunea Centru

Ungheni* Cetireni Ungheni Regiunea Centru

Florițoaia Veche Ungheni Regiunea Centru

Mănoilești Ungheni Regiunea Centru

Morenii Noi* Ungheni Regiunea Centru

Ungheni Ungheni Regiunea Centru

Unțești Ungheni Regiunea Centru

Valea Mare Ungheni Regiunea Centru

Zagarancea Ungheni Regiunea Centru

Vadul-Rașcov Climăuții de Jos Șoldănești Regiunea Centru
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a UAT de nivelul II

Regiunea actuală  
de dezvoltare

Cușmirca Șoldănești Regiunea Centru

Vadul-Rașcov Șoldănești Regiunea Centru

Varnița Calfa Anenii Noi Regiunea Centru

Gura Bâcului Anenii Noi Regiunea Centru

Hârbovăț Anenii Noi Regiunea Centru

Varnița Anenii Noi Regiunea Centru

Vălcineț Peticeni Călărași Regiunea Centru

Temeleuți Călărași Regiunea Centru

Vălcineț Călărași Regiunea Centru

Văsieni Horodca Ialoveni Regiunea Centru

Ulmu Ialoveni Regiunea Centru

Văsieni Ialoveni Regiunea Centru

Zubrești Chirianca Strășeni Regiunea Centru

Codreanca Strășeni Regiunea Centru

Gălești Strășeni Regiunea Centru

Ghelăuza Strășeni Regiunea Centru

Greblești Strășeni Regiunea Centru

Onești Strășeni Regiunea Centru

Recea Strășeni Regiunea Centru

Țigănești Strășeni Regiunea Centru

Voinova Strășeni Regiunea Centru

Zubrești Strășeni Regiunea Centru

Regiunea 
administrativă
Sud

Albota de Sus Albota de Jos Taraclia Regiunea Sud

Albota de Sus Taraclia Regiunea Sud

Balabanu Taraclia Regiunea Sud

Cealâc Taraclia Regiunea Sud

Alexandru Ioan Cuza Alexandru Ioan Cuza Cahul Regiunea Sud

Andrușul de Jos Andrușul de Jos Cahul Regiunea Sud

Andrușul de Sus Cahul Regiunea Sud

Baurci-Moldoveni Cahul Regiunea Sud

Cucoara Cahul Regiunea Sud

Larga Nouă Cahul Regiunea Sud

Zârnești Cahul Regiunea Sud

Baimaclia* Doina* Cahul Regiunea Sud

Baimaclia Cantemir Regiunea Sud

Chioselia Cantemir Regiunea Sud

Câșla* Cantemir Regiunea Sud

Coștangalia Cantemir Regiunea Sud

Enichioi Cantemir Regiunea Sud

Lingura Cantemir Regiunea Sud

Tartaul Cantemir Regiunea Sud

Basarabeasca Abaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Bașcalia Basarabeasca Regiunea Sud

Carabetovca Basarabeasca Regiunea Sud

Iordanovca Basarabeasca Regiunea Sud

Basarabeasca Basarabeasca Regiunea Sud
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Burlacu* Burlacu Cahul Regiunea Sud

Lopățica* Cahul Regiunea Sud

Taraclia de Salcie Cahul Regiunea Sud

Tartaul de Salcie Cahul Regiunea Sud

Burlăceni Burlăceni Cahul Regiunea Sud

Iujnoe Cahul Regiunea Sud

Cahul Crihana Veche Cahul Regiunea Sud

Manta Cahul Regiunea Sud

Cahul Cahul Regiunea Sud

Roșu Cahul Regiunea Sud

Cantemir* Antonești Cantemir Regiunea Sud

Cania Cantemir Regiunea Sud

Cârpești Cantemir Regiunea Sud

Lărguța Cantemir Regiunea Sud

Cantemir Cantemir Regiunea Sud

Pleșeni Cantemir Regiunea Sud

Plopi Cantemir Regiunea Sud

Porumbești Cantemir Regiunea Sud

Stoianovca* Cantemir Regiunea Sud

Toceni Cantemir Regiunea Sud

Căinari* Ochiul Roș* Anenii Noi Regiunea Centru

Zolotievca* Anenii Noi Regiunea Centru

Chircăieștii Noi Căușeni Regiunea Sud

Cârnățenii Noi Căușeni Regiunea Sud

Coșcalia Căușeni Regiunea Sud

Căinari Căușeni Regiunea Sud

Pervomaisc* Căușeni Regiunea Sud

Cărbuna Ialoveni Regiunea Centru

Gangura* Ialoveni Regiunea Centru

Căușeni* Baccealia Căușeni Regiunea Sud

Chircăiești Căușeni Regiunea Sud

Cârnățeni Căușeni Regiunea Sud

Grigorievca* Căușeni Regiunea Sud

Hagimus Căușeni Regiunea Sud

Opaci Căușeni Regiunea Sud

Căușeni Căușeni Regiunea Sud

Plop-Știubei Căușeni Regiunea Sud

Ursoaia Căușeni Regiunea Sud

Zaim Căușeni Regiunea Sud

Chioselia Mare Borceag Cahul Regiunea Sud

Chioselia Mare Cahul Regiunea Sud

Câietu Cantemir Regiunea Sud

Cimișlia Sadaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Cenac Cimișlia Regiunea Sud

Ciucur-Mingir Cimișlia Regiunea Sud

Ecaterinovca Cimișlia Regiunea Sud
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Gradiște Cimișlia Regiunea Sud

Cimișlia Cimișlia Regiunea Sud

Topala Cimișlia Regiunea Sud

Valea Perjei Cimișlia Regiunea Sud

Cociulia Capaclia Cantemir Regiunea Sud

Cociulia Cantemir Regiunea Sud

Haragâș Cantemir Regiunea Sud

Sadâc Cantemir Regiunea Sud

Șamalia Cantemir Regiunea Sud

Vișniovca Cantemir Regiunea Sud

Colibași Brânza Cahul Regiunea Sud

Colibași Cahul Regiunea Sud

Vadul lui Isac Cahul Regiunea Sud

Văleni Cahul Regiunea Sud

Crocmaz Căplani Ștefan Vodă Regiunea Sud

Crocmaz Ștefan Vodă Regiunea Sud

Palanca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Tudora Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ermoclia Ermoclia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Feștelița Ștefan Vodă Regiunea Sud

Popeasca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Fârlădeni Fârlădeni Căușeni Regiunea Sud

Tănătari Căușeni Regiunea Sud

Tănătarii Noi Căușeni Regiunea Sud

Giurgiulești Câșlița-Prut Cahul Regiunea Sud

Giurgiulești Cahul Regiunea Sud

Slobozia Mare Cahul Regiunea Sud

Gotești Badicul Moldovenesc Cahul Regiunea Sud

Ciobalaccia Cantemir Regiunea Sud

Gotești Cantemir Regiunea Sud

Țiganca Cantemir Regiunea Sud

Gura Galbenei Albina Cimișlia Regiunea Sud

Gura Galbenei Cimișlia Regiunea Sud

Hârtop Cimișlia Regiunea Sud

Ivanovca Nouă Cimișlia Regiunea Sud

Lipoveni Cimișlia Regiunea Sud

Fârlădeni Hâncești Regiunea Centru

Iargara Băiuș Leova Regiunea Sud

Borogani Leova Regiunea Sud

Cazangic Leova Regiunea Sud

Iargara Leova Regiunea Sud

Sărata Nouă Leova Regiunea Sud

Tigheci Leova Regiunea Sud

Javgur Ialpujeni Cimișlia Regiunea Sud

Javgur Cimișlia Regiunea Sud

Leova Cupcui Leova Regiunea Sud
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Filipeni Leova Regiunea Sud

Hănăsenii Noi Leova Regiunea Sud

Leova Leova Regiunea Sud

Romanovca Leova Regiunea Sud

Sârma Leova Regiunea Sud

Moscovei Bucuria Cahul Regiunea Sud

Lucești Cahul Regiunea Sud

Moscovei Cahul Regiunea Sud

Olănești Antonești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Carahasani Ștefan Vodă Regiunea Sud

Olănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Purcari Ștefan Vodă Regiunea Sud

Pelinei* Alexanderfeld* Cahul Regiunea Sud

Găvănoasa* Cahul Regiunea Sud

Lebedenco* Cahul Regiunea Sud

Pelinei Cahul Regiunea Sud

Săiți* Săiți Căușeni Regiunea Sud

Brezoaia* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Semionovca* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Selemet* Iserlia* Basarabeasca Regiunea Sud

Codreni Cimișlia Regiunea Sud

Mihailovca Cimișlia Regiunea Sud

Sagaidac Cimișlia Regiunea Sud

Satul Nou Cimișlia Regiunea Sud

Selemet Cimișlia Regiunea Sud

Suric Cimișlia Regiunea Sud

Ștefan Vodă Marianca de Jos Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefan Vodă Ștefan Vodă Regiunea Sud

Slobozia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza* Copanca Căușeni Regiunea Sud

Grădinița* Căușeni Regiunea Sud

Cioburciu Ștefan Vodă Regiunea Sud

Răscăieţi Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza Ștefan Vodă Regiunea Sud

Taraclia* Baimaclia Căușeni Regiunea Sud

Ciuflești Căușeni Regiunea Sud

Sălcuța Căușeni Regiunea Sud

Taraclia Căușeni Regiunea Sud

Batâr Cimișlia Regiunea Sud

Troițcoe* Cimișlia Regiunea Sud

Cairaclia Taraclia Regiunea Sud

Novosiolovca Taraclia Regiunea Sud

Taraclia Taraclia Regiunea Sud

Tătărești* Huluboaia* Cahul Regiunea Sud

Tătărești Cahul Regiunea Sud

Tocuz Tocuz Căușeni Regiunea Sud
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Ucrainca Căușeni Regiunea Sud

Tomai Covurlui Leova Regiunea Sud

Sărata-Răzeși Leova Regiunea Sud

Tochile-Răducani Leova Regiunea Sud

Tomai Leova Regiunea Sud

Valea Perjei Corten Taraclia Regiunea Sud

Tvardița Taraclia Regiunea Sud

Valea Perjei Taraclia Regiunea Sud

Vinogradovca Aluatu Taraclia Regiunea Sud

Budăi Taraclia Regiunea Sud

Musaitu Taraclia Regiunea Sud

Salcia Taraclia Regiunea Sud

Vinogradovca Taraclia Regiunea Sud

Volintiri Alava Ștefan Vodă Regiunea Sud

Copceac Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Volintiri Ștefan Vodă Regiunea Sud

Vozneseni* Beștemac Leova Regiunea Sud

Ceadâr Leova Regiunea Sud

Cneazevca* Leova Regiunea Sud

Colibabovca* Leova Regiunea Sud

Orac Leova Regiunea Sud

Sărăteni Leova Regiunea Sud

Sărățica Nouă Leova Regiunea Sud

Tomaiul Nou* Leova Regiunea Sud

Vozneseni* Leova Regiunea Sud

UTA Găgăuzia Avdarma Avdarma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chiriet-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ceadâr-Lunga Beșghioz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cazaclia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Gaidar UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ceadâr-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cioc-Maidan Cioc-Maidan UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cișmichioi Cișmichioi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Etulia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat Bugeac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chirsova UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congazcicul de Sus UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz Baurci UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Beșalma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chioselia Rusa UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cotovscoe UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Svetlâi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Copceac Carbalia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia
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Copceac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Dezghingea Dezghingea UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Tomai Ferapontievca UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Joltai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Tomai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Vulcănești Vulcănești UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Municipiul Chișinău Municipiul Chișinău 187 Bubuieci mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Codru mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Durlești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova Ciorescu mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Grătiești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Stăuceni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera Băcioi mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă Budești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Colonița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cruzești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Tohatin mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra Ghidighici mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Trușeni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

187. În cadrul noii structuri administrativ-teritoriale municipiul Chișinău va fi amalgamat cu trei unități administrativ-teritoriale de nivelul I: 
orașul Durlești, orașul Codru și comuna Bubuieci.
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Regiunea 
administrativă Nord

Bădiceni* Teleșeuca Dondușeni Regiunea Nord

Cotova Drochia Regiunea Nord

Zgurița Drochia Regiunea Nord

Bădiceni Soroca Regiunea Nord

Băxani Soroca Regiunea Nord

Cremenciug Soroca Regiunea Nord

Dărcăuți Soroca Regiunea Nord

Holoșnița Soroca Regiunea Nord

Iarova Soroca Regiunea Nord

Oclanda* Soroca Regiunea Nord

Schineni Soroca Regiunea Nord

Șeptelici Soroca Regiunea Nord

Șolcani Soroca Regiunea Nord

Tătărăuca Veche Soroca Regiunea Nord

Visoca Soroca Regiunea Nord

Bălți* Bălți mun. Bălți Regiunea Nord

Elizaveta mun. Bălți Regiunea Nord

Sadovoe* mun. Bălți Regiunea Nord

Hăsnășenii Noi Drochia Regiunea Nord

Mărăndeni Fălești Regiunea Nord

Natalievca* Fălești Regiunea Nord

Pârlița Fălești Regiunea Nord

Pompa* Fălești Regiunea Nord

Răuțel Fălești Regiunea Nord

Sturzovca* Glodeni Regiunea Nord

Corlăteni Râșcani Regiunea Nord

Grinăuți Râșcani Regiunea Nord

Singureni Râșcani Regiunea Nord

Alexăndreni Sângerei Regiunea Nord

Bilicenii Noi Sângerei Regiunea Nord

Dobrogea Veche* Sângerei Regiunea Nord

Heciul Nou Sângerei Regiunea Nord

Biruința Sângerei Regiunea Nord

Țambula* Sângerei Regiunea Nord

Briceni* Bălcăuți* Briceni Regiunea Nord

Bulboaca Briceni Regiunea Nord

Colicăuți Briceni Regiunea Nord

Cotiujeni Briceni Regiunea Nord

Grimăncăuți Briceni Regiunea Nord

Halahora de Sus* Briceni Regiunea Nord

Mărcăuți Briceni Regiunea Nord

Briceni* Briceni Regiunea Nord

Tabani Briceni Regiunea Nord

Trebisăuți Briceni Regiunea Nord

Cepeleuți Edineț Regiunea Nord

Corestăuți* Ocnița Regiunea Nord
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Căinarii Vechi* Popeștii de Jos Drochia Regiunea Nord

Popeștii de Sus Drochia Regiunea Nord

Frumușica Florești Regiunea Nord

Iliciovca* Florești Regiunea Nord

Izvoare Florești Regiunea Nord

Sevirova Florești Regiunea Nord

Trifănești Florești Regiunea Nord

Bulboci Soroca Regiunea Nord

Căinarii Vechi Soroca Regiunea Nord

Regina Maria Soroca Regiunea Nord

Chișcăreni* Glinjeni Fălești Regiunea Nord

Bursuceni Sângerei Regiunea Nord

Chișcăreni Sângerei Regiunea Nord

Ciuciuieni Sângerei Regiunea Nord

Coșcodeni Sângerei Regiunea Nord

Dumbrăvița Sângerei Regiunea Nord

Iezărenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Tăura Veche* Sângerei Regiunea Nord

Corjeuți* Balasinești Briceni Regiunea Nord

Bogdănești* Briceni Regiunea Nord

Caracușenii Vechi Briceni Regiunea Nord

Corjeuți Briceni Regiunea Nord

Pererita Briceni Regiunea Nord

Tețcani* Briceni Regiunea Nord

Bădragii Noi Edineț Regiunea Nord

Constantinovca* Edineț Regiunea Nord

Fetești Edineț Regiunea Nord

Lopatnic Edineț Regiunea Nord

Târnova Edineț Regiunea Nord

Trinca Edineț Regiunea Nord

Viișoara Edineț Regiunea Nord

Costești Camenca Glodeni Regiunea Nord

Gălășeni Râșcani Regiunea Nord

Braniște Râșcani Regiunea Nord

Costești Râșcani Regiunea Nord

Petrușeni Râșcani Regiunea Nord

Șaptebani Râșcani Regiunea Nord

Cuhureștii de Sus* Cuhureștii de Jos Florești Regiunea Nord

Cuhureștii de Sus Florești Regiunea Nord

Cunicea* Florești Regiunea Nord

Japca Florești Regiunea Nord

Napadova Florești Regiunea Nord

Sănătăuca Florești Regiunea Nord

Cotiujenii Mari Șoldănești Regiunea Centru

Salcia Șoldănești Regiunea Centru

Dondușeni* Cernoleuca Dondușeni Regiunea Nord
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Climăuți Dondușeni Regiunea Nord

Corbu Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Elizavetovca* Dondușeni Regiunea Nord

Moșana* Dondușeni Regiunea Nord

Dondușeni Dondușeni Regiunea Nord

Pivniceni Dondușeni Regiunea Nord

Plop Dondușeni Regiunea Nord

Rediul Mare Dondușeni Regiunea Nord

Țaul Dondușeni Regiunea Nord

Drochia* Antoneuca Drochia Regiunea Nord

Baroncea* Drochia Regiunea Nord

Chetrosu Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Miciurin Drochia Regiunea Nord

Nicoreni Drochia Regiunea Nord

Drochia Drochia Regiunea Nord

Palanca Drochia Regiunea Nord

Pelinia Drochia Regiunea Nord

Pervomaiscoe* Drochia Regiunea Nord

Sofia Drochia Regiunea Nord

Șuri Drochia Regiunea Nord

Țarigrad Drochia Regiunea Nord

Edineț* Mihăileni* Briceni Regiunea Nord

Alexeevca* Edineț Regiunea Nord

Bădragii Vechi Edineț Regiunea Nord

Bleșteni Edineț Regiunea Nord

Brătușeni* Edineț Regiunea Nord

Brânzeni Edineț Regiunea Nord

Burlănești Edineț Regiunea Nord

Chetroșica Nouă Edineț Regiunea Nord

Goleni* Edineț Regiunea Nord

Gordinești Edineț Regiunea Nord

Hancăuți Edineț Regiunea Nord

Hincăuți Edineț Regiunea Nord

Hlinaia Edineț Regiunea Nord

Cupcini Edineț Regiunea Nord

Edineț Edineț Regiunea Nord

Parcova Edineț Regiunea Nord

Rotunda Edineț Regiunea Nord

Ruseni Edineț Regiunea Nord

Șofrâncani* Edineț Regiunea Nord

Stolniceni* Edineț Regiunea Nord

Terebna Edineț Regiunea Nord

Zăbriceni Edineț Regiunea Nord

Bârlădeni* Ocnița Regiunea Nord
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Fălești* Albinețul Vechi Fălești Regiunea Nord

Bocani Fălești Regiunea Nord

Călinești Fălești Regiunea Nord

Călugăr Fălești Regiunea Nord

Catranâc Fălești Regiunea Nord

Ciolacu Nou* Fălești Regiunea Nord

Egorovca* Fălești Regiunea Nord

Făleștii Noi Fălești Regiunea Nord

Hiliuți Fălești Regiunea Nord

Hâncești Fălești Regiunea Nord

Ilenuța Fălești Regiunea Nord

Ișcălău Fălești Regiunea Nord

Logofteni* Fălești Regiunea Nord

Musteața Fălești Regiunea Nord

Năvârneţ Fălești Regiunea Nord

Fălești Fălești Regiunea Nord

Pietrosu Fălești Regiunea Nord

Pânzăreni Fălești Regiunea Nord

Sărata Veche Fălești Regiunea Nord

Scumpia Fălești Regiunea Nord

Florești* Alexeevca Florești Regiunea Nord

Băhrinești Florești Regiunea Nord

Cașunca Florești Regiunea Nord

Ciutulești Florești Regiunea Nord

Domulgeni Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Gura Căinarului Florești Regiunea Nord

Gura Camencii Florești Regiunea Nord

Lunga Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Nicolaevca* Florești Regiunea Nord

Florești Florești Regiunea Nord

Ghindești Florești Regiunea Nord

Mărculești Florești Regiunea Nord

Prajila Florești Regiunea Nord

Putinești Florești Regiunea Nord

Rădulenii Vechi Florești Regiunea Nord

Roșietici Florești Regiunea Nord

Vărvăreuca Florești Regiunea Nord

Vădeni Soroca Regiunea Nord

Pohoarna Șoldănești Regiunea Centru

Rogojeni Șoldănești Regiunea Centru

Glodeni* Chetriș Fălești Regiunea Nord

Obreja Veche Fălești Regiunea Nord

Balatina Glodeni Regiunea Nord

Cajba Glodeni Regiunea Nord
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Ciuciulea Glodeni Regiunea Nord

Cobani Glodeni Regiunea Nord

Cuhnești Glodeni Regiunea Nord

Danu* Glodeni Regiunea Nord

Dușmani Glodeni Regiunea Nord

Fundurii Noi* Glodeni Regiunea Nord

Fundurii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Hâjdieni Glodeni Regiunea Nord

Iabloana* Glodeni Regiunea Nord

Limbenii Noi Glodeni Regiunea Nord

Limbenii Vechi Glodeni Regiunea Nord

Glodeni Glodeni Regiunea Nord

Petrunea Glodeni Regiunea Nord

Ustia Glodeni Regiunea Nord

Viișoara Glodeni Regiunea Nord

Gribova Dominteni Drochia Regiunea Nord

Gribova Drochia Regiunea Nord

Hăsnășenii Mari Drochia Regiunea Nord

Moara de Piatră Drochia Regiunea Nord

Petreni Drochia Regiunea Nord

Cubolta Sângerei Regiunea Nord

Lipcani* Beleavinţi* Briceni Regiunea Nord

Berlinți* Briceni Regiunea Nord

Coteala Briceni Regiunea Nord

Criva Briceni Regiunea Nord

Drepcăuți Briceni Regiunea Nord

Hlina Briceni Regiunea Nord

Larga Briceni Regiunea Nord

Medveja* Briceni Regiunea Nord

Lipcani* Briceni Regiunea Nord

Șirăuți Briceni Regiunea Nord

Slobozia-Șirăuți* Briceni Regiunea Nord

Ocnița* Bârnova Ocnița Regiunea Nord

Clocușna Ocnița Regiunea Nord

Dângeni Ocnița Regiunea Nord

Gârbova Ocnița Regiunea Nord

Grinăuți-Moldova Ocnița Regiunea Nord

Hădărăuți Ocnița Regiunea Nord

Lipnic Ocnița Regiunea Nord

Mihălășeni Ocnița Regiunea Nord

Naslavcea* Ocnița Regiunea Nord

Frunză* Ocnița Regiunea Nord

com. Ocnița Ocnița Regiunea Nord

or. Ocnița* Ocnița Regiunea Nord

Otaci Arionești Dondușeni Regiunea Nord

Briceni Dondușeni Regiunea Nord
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Crișcăuți Dondușeni Regiunea Nord

Horodiște Dondușeni Regiunea Nord

Pocrovca Dondușeni Regiunea Nord

Sudarca Dondușeni Regiunea Nord

Calarașovca Ocnița Regiunea Nord

Lencăuți Ocnița Regiunea Nord

Mereșeuca Ocnița Regiunea Nord

Otaci Ocnița Regiunea Nord

Sauca Ocnița Regiunea Nord

Unguri Ocnița Regiunea Nord

Vălcineț Ocnița Regiunea Nord

Rudi Soroca Regiunea Nord

Pruteni Horești Fălești Regiunea Nord

Izvoare Fălești Regiunea Nord

Pruteni Fălești Regiunea Nord

Risipeni Fălești Regiunea Nord

Taxobeni Fălești Regiunea Nord

Buciumeni Ungheni Regiunea Centru

Cioropcani Ungheni Regiunea Centru

Râșcani* Ochiul Alb Drochia Regiunea Nord

Alexăndrești Râșcani Regiunea Nord

Aluniș Râșcani Regiunea Nord

Borosenii Noi Râșcani Regiunea Nord

Hiliuți Râșcani Regiunea Nord

Malinovscoe* Râșcani Regiunea Nord

Mihăileni Râșcani Regiunea Nord

Nihoreni* Râșcani Regiunea Nord

Râșcani* Râșcani Regiunea Nord

Pârjota Râșcani Regiunea Nord

Răcăria* Râșcani Regiunea Nord

Recea Râșcani Regiunea Nord

Sturzeni Râșcani Regiunea Nord

Șumna* Râșcani Regiunea Nord

Vasileuți* Râșcani Regiunea Nord

Sângerei Bilicenii Vechi Sângerei Regiunea Nord

Copăceni Sângerei Regiunea Nord

Cotiujenii Mici Sângerei Regiunea Nord

Drăgănești Sângerei Regiunea Nord

Grigorăuca Sângerei Regiunea Nord

Izvoare Sângerei Regiunea Nord

Sângerei Sângerei Regiunea Nord

Rădoaia Sângerei Regiunea Nord

Sângereii Noi Sângerei Regiunea Nord

Zgărdești Telenești Regiunea Centru

Soroca Cosăuți Soroca Regiunea Nord

Egoreni Soroca Regiunea Nord
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Hristici Soroca Regiunea Nord

Ocolina Soroca Regiunea Nord

Soroca Soroca Regiunea Nord

Parcani Soroca Regiunea Nord

Pârlița Soroca Regiunea Nord

Racovăț Soroca Regiunea Nord

Redi-Cereșnovăţ Soroca Regiunea Nord

Rublenița Soroca Regiunea Nord

Trifăuți Soroca Regiunea Nord

Vasilcău Soroca Regiunea Nord

Volovița Soroca Regiunea Nord

Zastânca Soroca Regiunea Nord

Târnova* Baraboi Dondușeni Regiunea Nord

Frasin Dondușeni Regiunea Nord

Scăieni Dondușeni Regiunea Nord

Târnova Dondușeni Regiunea Nord

Fântânița Drochia Regiunea Nord

Maramonovca* Drochia Regiunea Nord

Mândâc Drochia Regiunea Nord

Șalvirii Vechi* Drochia Regiunea Nord

Gașpar Edineț Regiunea Nord

Văratic* Corpaci Edineț Regiunea Nord

Cuconeștii Noi* Edineț Regiunea Nord

Duruitoarea Nouă Râșcani Regiunea Nord

Horodiște Râșcani Regiunea Nord

Pociumbăuți Râșcani Regiunea Nord

Pociumbeni Râșcani Regiunea Nord

Văratic Râșcani Regiunea Nord

Zăicani Râșcani Regiunea Nord

Vărăncău Cernița Florești Regiunea Nord

Ciripcău Florești Regiunea Nord

Coșernița Florești Regiunea Nord

Temeleuți Florești Regiunea Nord

Târgul Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Văscăuţi Florești Regiunea Nord

Vertiujeni Florești Regiunea Nord

Zăluceni Florești Regiunea Nord

Dubna Soroca Regiunea Nord

Nimereuca Soroca Regiunea Nord

Stoicani Soroca Regiunea Nord

Vărăncău Soroca Regiunea Nord

Regiunea 
administrativă  
Centru

Anenii Noi Botnărești Anenii Noi Regiunea Centru

Bulboaca Anenii Noi Regiunea Centru

Ciobanovca Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Nouă Anenii Noi Regiunea Centru

Cobusca Veche Anenii Noi Regiunea Centru
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Geamăna Anenii Noi Regiunea Centru

Anenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Roșcani Anenii Noi Regiunea Centru

Ţânţăreni Anenii Noi Regiunea Centru

Bravicea Bravicea Călărași Regiunea Centru

Dereneu Călărași Regiunea Centru

Frumoasa Călărași Regiunea Centru

Hirova Călărași Regiunea Centru

Hoginești Călărași Regiunea Centru

Meleșeni Călărași Regiunea Centru

Onișcani Călărași Regiunea Centru

Săseni Călărași Regiunea Centru

Țibirica Călărași Regiunea Centru

Ghetlova Orhei Regiunea Centru

Morozeni Orhei Regiunea Centru

Puțintei Orhei Regiunea Centru

Vatici Orhei Regiunea Centru

Codreanca Strășeni Regiunea Centru

Onești Strășeni Regiunea Centru

Țigănești Strășeni Regiunea Centru

Bogzești Telenești Regiunea Centru

Călărași* Bahmut Călărași Regiunea Centru

Buda Călărași Regiunea Centru

Căbăiești Călărași Regiunea Centru

Hârjauca* Călărași Regiunea Centru

Horodiște Călărași Regiunea Centru

Nișcani Călărași Regiunea Centru

Călărași Călărași Regiunea Centru

Păulești Călărași Regiunea Centru

Peticeni Călărași Regiunea Centru

Pârjolteni Călărași Regiunea Centru

Pitușca Călărași Regiunea Centru

Răciula Călărași Regiunea Centru

Sipoteni Călărași Regiunea Centru

Temeleuți Călărași Regiunea Centru

Tuzara Călărași Regiunea Centru

Vălcineț Călărași Regiunea Centru

Vărzăreștii Noi Călărași Regiunea Centru

Bucovăț Strășeni Regiunea Centru

Cărpineni Cărpineni Hâncești Regiunea Centru

Mingir Hâncești Regiunea Centru

Negrea Hâncești Regiunea Centru

Voinescu Hâncești Regiunea Centru

Căzănești Prodănești Florești Regiunea Nord

Ștefănești Florești Regiunea Nord

Ciocâlteni Orhei Regiunea Centru
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Brânzenii Noi Telenești Regiunea Centru

Căzănești Telenești Regiunea Centru

Chiștelnița Telenești Regiunea Centru

Chițcanii Vechi Telenești Regiunea Centru

Codrul Nou Telenești Regiunea Centru

Negureni Telenești Regiunea Centru

Nucăreni Telenești Regiunea Centru

Ordășei Telenești Regiunea Centru

Pistruieni Telenești Regiunea Centru

Ratuș Telenești Regiunea Centru

Sărătenii Vechi Telenești Regiunea Centru

Ţânţăreni Telenești Regiunea Centru

Târșiței Telenești Regiunea Centru

Chiperceni Biești Orhei Regiunea Centru

Chiperceni Orhei Regiunea Centru

Crihana Orhei Regiunea Centru

Cucuruzeni Orhei Regiunea Centru

Podgoreni Orhei Regiunea Centru

Pohrebeni Orhei Regiunea Centru

Zahoreni Orhei Regiunea Centru

Bușăuca Rezina Regiunea Centru

Ghiduleni Rezina Regiunea Centru

Otac Rezina Regiunea Centru

Cocieri Cocieri Dubăsari Regiunea Centru

Corjova Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Dubăsari Regiunea Centru

Molovata Nouă Dubăsari Regiunea Centru

Oxentea Dubăsari Regiunea Centru

Cornești Boghenii Noi Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Măgurele Ungheni Regiunea Centru

Cornești Ungheni Regiunea Centru

Teșcureni Ungheni Regiunea Centru

Coșnița Coșnița Dubăsari Regiunea Centru

Doroţcaia Dubăsari Regiunea Centru

Pârâta Dubăsari Regiunea Centru

Criuleni Boșcana Criuleni Regiunea Centru

Coșernița Criuleni Regiunea Centru

Cruglic Criuleni Regiunea Centru

Hrușova Criuleni Regiunea Centru

Izbiște Criuleni Regiunea Centru

Jevreni Criuleni Regiunea Centru

Mașcăuți Criuleni Regiunea Centru

Onițcani Criuleni Regiunea Centru

Criuleni Criuleni Regiunea Centru

Răculești Criuleni Regiunea Centru
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Slobozia-Dușca Criuleni Regiunea Centru

Zăicana Criuleni Regiunea Centru

Holercani Dubăsari Regiunea Centru

Marcăuți Dubăsari Regiunea Centru

Ustia Dubăsari Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Bălăbănești Criuleni Regiunea Centru

Corjova Criuleni Regiunea Centru

Dubăsarii Vechi Criuleni Regiunea Centru

Hâncești Albina Cimișlia Regiunea Sud

Gura Galbenei Cimișlia Regiunea Sud

Ivanovca Nouă Cimișlia Regiunea Sud

Lipoveni Cimișlia Regiunea Sud

Bozieni Hâncești Regiunea Centru

Buţeni Hâncești Regiunea Centru

Caracui Hâncești Regiunea Centru

Fârlădeni Hâncești Regiunea Centru

Fundul Galbenei Hâncești Regiunea Centru

Logănești Hâncești Regiunea Centru

Mereșeni Hâncești Regiunea Centru

Hâncești Hâncești Regiunea Centru

Sărata-Galbenă Hâncești Regiunea Centru

Molești Ialoveni Regiunea Centru

Hârbovăț Calfa Anenii Noi Regiunea Centru

Gura Bâcului Anenii Noi Regiunea Centru

Hârbovăț Anenii Noi Regiunea Centru

Varnița Anenii Noi Regiunea Centru

Hârcești Rădeni Călărași Regiunea Centru

Condrătești Ungheni Regiunea Centru

Cornova Ungheni Regiunea Centru

Hârcești Ungheni Regiunea Centru

Năpădeni Ungheni Regiunea Centru

Sinești Ungheni Regiunea Centru

Horodiște Cogâlniceni Rezina Regiunea Centru

Cuizăuca Rezina Regiunea Centru

Horodiște Rezina Regiunea Centru

Lalova Rezina Regiunea Centru

Mincenii de Jos Rezina Regiunea Centru

Ialoveni Bardar Ialoveni Regiunea Centru

Costești Ialoveni Regiunea Centru

Dănceni Ialoveni Regiunea Centru

Hansca Ialoveni Regiunea Centru

Malcoci Ialoveni Regiunea Centru

Mileștii Mici Ialoveni Regiunea Centru

Nimoreni Ialoveni Regiunea Centru

Ialoveni Ialoveni Regiunea Centru

Pojăreni Ialoveni Regiunea Centru
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Ruseștii Noi Ialoveni Regiunea Centru

Sociteni Ialoveni Regiunea Centru

Suruceni Ialoveni Regiunea Centru

Ignăței Gordinești Rezina Regiunea Centru

Ignăței Rezina Regiunea Centru

Meșeni Rezina Regiunea Centru

Peciște Rezina Regiunea Centru

Pereni Rezina Regiunea Centru

Pripiceni-Răzeși Rezina Regiunea Centru

Trifești Rezina Regiunea Centru

Chipeșca Șoldănești Regiunea Centru

Dobrușa Șoldănești Regiunea Centru

Găuzeni Șoldănești Regiunea Centru

Răspopeni Șoldănești Regiunea Centru

Sămășcani Șoldănești Regiunea Centru

Scorțeni Telenești Regiunea Centru

Lăpușna* Bălceana Hâncești Regiunea Centru

Bobeica Hâncești Regiunea Centru

Boghiceni Hâncești Regiunea Centru

Bujor Hâncești Regiunea Centru

Crasnoarmeiscoe* Hâncești Regiunea Centru

Lăpușna Hâncești Regiunea Centru

Mirești Hâncești Regiunea Centru

Pașcani Hâncești Regiunea Centru

Pervomaiscoe Hâncești Regiunea Centru

Secăreni Hâncești Regiunea Centru

Șipoteni Hâncești Regiunea Centru

Sofia Hâncești Regiunea Centru

Stolniceni Hâncești Regiunea Centru

Bolțun Nisporeni Regiunea Centru

Leușeni* Călmățui Hâncești Regiunea Centru

Cățeleni Hâncești Regiunea Centru

Cioara Hâncești Regiunea Centru

Cotul Morii Hâncești Regiunea Centru

Dancu Hâncești Regiunea Centru

Ivanovca* Hâncești Regiunea Centru

Leușeni Hâncești Regiunea Centru

Nemțeni Hâncești Regiunea Centru

Obileni Hâncești Regiunea Centru

Onești Hâncești Regiunea Centru

Pogănești Hâncești Regiunea Centru

Călimănești Nisporeni Regiunea Centru

Lozova Sadova Călărași Regiunea Centru

Ciuciuleni Hâncești Regiunea Centru

Drăgușenii Noi Hâncești Regiunea Centru

Bursuc Nisporeni Regiunea Centru
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Dolna Strășeni Regiunea Centru

Lozova Strășeni Regiunea Centru

Micleușeni Strășeni Regiunea Centru

Vorniceni Strășeni Regiunea Centru

Măgdăcești Drăsliceni Criuleni Regiunea Centru

Măgdăcești Criuleni Regiunea Centru

Pașcani Criuleni Regiunea Centru

Micăuți Strășeni Regiunea Centru

Mereni* Chetrosu Anenii Noi Regiunea Centru

Chirca Anenii Noi Regiunea Centru

Floreni Anenii Noi Regiunea Centru

Maximovca* Anenii Noi Regiunea Centru

Mereni Anenii Noi Regiunea Centru

Merenii Noi Anenii Noi Regiunea Centru

Bălțata* Criuleni Regiunea Centru

Cimișeni Criuleni Regiunea Centru

Dolinnoe* Criuleni Regiunea Centru

Puhoi Ialoveni Regiunea Centru

Văratic Ialoveni Regiunea Centru

Nisporeni Bălăurești Nisporeni Regiunea Centru

Bărboieni Nisporeni Regiunea Centru

Boldurești Nisporeni Regiunea Centru

Ciorești Nisporeni Regiunea Centru

Ciutești Nisporeni Regiunea Centru

Cristești Nisporeni Regiunea Centru

Grozești Nisporeni Regiunea Centru

Iurceni Nisporeni Regiunea Centru

Marinici Nisporeni Regiunea Centru

Nisporeni Nisporeni Regiunea Centru

Seliște Nisporeni Regiunea Centru

Șișcani Nisporeni Regiunea Centru

Soltănești Nisporeni Regiunea Centru

Valea-Trestieni Nisporeni Regiunea Centru

Vărzărești Nisporeni Regiunea Centru

Vânători Nisporeni Regiunea Centru

Zberoaia Nisporeni Regiunea Centru

Măcărești Ungheni Regiunea Centru

Orhei Bolohan Orhei Regiunea Centru

Brăviceni Orhei Regiunea Centru

Isacova Orhei Regiunea Centru

Mălăiești Orhei Regiunea Centru

Mitoc Orhei Regiunea Centru

Neculăieuca Orhei Regiunea Centru

Orhei Orhei Regiunea Centru

Pelivan Orhei Regiunea Centru

Piatra Orhei Regiunea Centru
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Pohorniceni Orhei Regiunea Centru

Seliște Orhei Regiunea Centru

Step-Soci Orhei Regiunea Centru

Zorile Orhei Regiunea Centru

Peresecina* Hârtopul Mare Criuleni Regiunea Centru

Ișnovăţ Criuleni Regiunea Centru

Miclești Criuleni Regiunea Centru

Râșcova Criuleni Regiunea Centru

Donici Orhei Regiunea Centru

Ivancea Orhei Regiunea Centru

Peresecina Orhei Regiunea Centru

Sămănanca* Orhei Regiunea Centru

Teleșeu Orhei Regiunea Centru

Trebujeni Orhei Regiunea Centru

Rădeni Strășeni Regiunea Centru

Romănești Strășeni Regiunea Centru

Pârlița* Bălănești Nisporeni Regiunea Centru

Milești Nisporeni Regiunea Centru

Agronomovca* Ungheni Regiunea Centru

Alexeevca Ungheni Regiunea Centru

Bumbăta Ungheni Regiunea Centru

Bușila Ungheni Regiunea Centru

Chirileni Ungheni Regiunea Centru

Negurenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Pârlița Ungheni Regiunea Centru

Rădenii Vechi Ungheni Regiunea Centru

Todirești Ungheni Regiunea Centru

Puhăceni Delacău Anenii Noi Regiunea Centru

Puhăceni Anenii Noi Regiunea Centru

Șerpeni Anenii Noi Regiunea Centru

Speia Anenii Noi Regiunea Centru

Telița Anenii Noi Regiunea Centru

Răzeni Porumbrei Cimișlia Regiunea Sud

Sagaidac Cimișlia Regiunea Sud

Suric Cimișlia Regiunea Sud

Cigârleni Ialoveni Regiunea Centru

Horești Ialoveni Regiunea Centru

Răzeni Ialoveni Regiunea Centru

Țipala Ialoveni Regiunea Centru

Zâmbreni Ialoveni Regiunea Centru

Rezina Cinișeuți Rezina Regiunea Centru

Echimăuți Rezina Regiunea Centru

Rezina Rezina Regiunea Centru

Saharna Nouă Rezina Regiunea Centru

Solonceni Rezina Regiunea Centru

Țareuca Rezina Regiunea Centru
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conform scenariului compact

Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II

Denumire nouă a UAT 
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UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Strășeni Condrița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Căpriana Strășeni Regiunea Centru

Chirianca Strășeni Regiunea Centru

Cojușna Strășeni Regiunea Centru

Gălești Strășeni Regiunea Centru

Ghelăuza Strășeni Regiunea Centru

Greblești Strășeni Regiunea Centru

Negrești Strășeni Regiunea Centru

Strășeni Strășeni Regiunea Centru

Pănășești Strășeni Regiunea Centru

Recea Strășeni Regiunea Centru

Roșcani Strășeni Regiunea Centru

Scoreni Strășeni Regiunea Centru

Sireți Strășeni Regiunea Centru

Tătărești Strășeni Regiunea Centru

Voinova Strășeni Regiunea Centru

Zubrești Strășeni Regiunea Centru

Susleni* Berezlogi Orhei Regiunea Centru

Bulăiești* Orhei Regiunea Centru

Jora de Mijloc Orhei Regiunea Centru

Mârzești Orhei Regiunea Centru

Susleni Orhei Regiunea Centru

Vâșcăuţi Orhei Regiunea Centru

Șoldănești* Lipceni Rezina Regiunea Centru

Mateuți Rezina Regiunea Centru

Păpăuți Rezina Regiunea Centru

Sârcova Rezina Regiunea Centru

Alcedar Șoldănești Regiunea Centru

Climăuții de Jos Șoldănești Regiunea Centru

Cobâlea Șoldănești Regiunea Centru

Cușmirca Șoldănești Regiunea Centru

Fuzăuca* Șoldănești Regiunea Centru

Glinjeni Șoldănești Regiunea Centru

Mihuleni Șoldănești Regiunea Centru

Olișcani Șoldănești Regiunea Centru

Șoldănești Șoldănești Regiunea Centru

Parcani Șoldănești Regiunea Centru

Poiana Șoldănești Regiunea Centru

Șestaci Șoldănești Regiunea Centru

Șipca Șoldănești Regiunea Centru

Vadul-Rașcov Șoldănești Regiunea Centru

Telenești Clișova Orhei Regiunea Centru

Bălășești Sângerei Regiunea Nord

Pepeni Sângerei Regiunea Nord

Prepelița Sângerei Regiunea Nord

Bănești Telenești Regiunea Centru
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Denumirea nouă a 
UAT de nivelul II
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UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
dezvoltare

Budăi Telenești Regiunea Centru

Câșla Telenești Regiunea Centru

Ciulucani Telenești Regiunea Centru

Coropceni Telenești Regiunea Centru

Crăsnășeni Telenești Regiunea Centru

Ghiliceni Telenești Regiunea Centru

Hirișeni Telenești Regiunea Centru

Inești Telenești Regiunea Centru

Leușeni Telenești Regiunea Centru

Mândrești Telenești Regiunea Centru

Telenești Telenești Regiunea Centru

Suhuluceni Telenești Regiunea Centru

Văsieni Telenești Regiunea Centru

Verejeni Telenești Regiunea Centru

Ungheni* Brătuleni Nisporeni Regiunea Centru

Cetireni Ungheni Regiunea Centru

Costuleni Ungheni Regiunea Centru

Florițoaia Veche Ungheni Regiunea Centru

Mănoilești Ungheni Regiunea Centru

Morenii Noi* Ungheni Regiunea Centru

Ungheni Ungheni Regiunea Centru

Petrești Ungheni Regiunea Centru

Sculeni Ungheni Regiunea Centru

Unțești Ungheni Regiunea Centru

Valea Mare Ungheni Regiunea Centru

Zagarancea Ungheni Regiunea Centru

Văsieni Horodca Ialoveni Regiunea Centru

Ulmu Ialoveni Regiunea Centru

Văsieni Ialoveni Regiunea Centru

Regiunea 
administrativă 
Sud

Andrușul de Jos Andrușul de Jos Cahul Regiunea Sud

Andrușul de Sus Cahul Regiunea Sud

Badicul Moldovenesc Cahul Regiunea Sud

Baurci-Moldoveni Cahul Regiunea Sud

Cucoara Cahul Regiunea Sud

Larga Nouă Cahul Regiunea Sud

Zârnești Cahul Regiunea Sud

Baimaclia* Borceag Cahul Regiunea Sud

Burlacu Cahul Regiunea Sud

Chioselia Mare Cahul Regiunea Sud

Doina* Cahul Regiunea Sud

Baimaclia Cantemir Regiunea Sud

Câietu Cantemir Regiunea Sud

Chioselia Cantemir Regiunea Sud

Câșla* Cantemir Regiunea Sud

Ciobalaccia Cantemir Regiunea Sud

Coștangalia Cantemir Regiunea Sud
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Denumirea nouă a 
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UAT de nivelul II

Regiunea actuală de 
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Enichioi Cantemir Regiunea Sud

Lingura Cantemir Regiunea Sud

Tartaul Cantemir Regiunea Sud

Basarabeasca Abaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Bașcalia Basarabeasca Regiunea Sud

Carabetovca Basarabeasca Regiunea Sud

Iordanovca Basarabeasca Regiunea Sud

Basarabeasca Basarabeasca Regiunea Sud

Burlăceni Alexandru Ioan Cuza Cahul Regiunea Sud

Burlăceni Cahul Regiunea Sud

Iujnoe Cahul Regiunea Sud

Musaitu Taraclia Regiunea Sud

Vinogradovca Taraclia Regiunea Sud

Cahul Crihana Veche Cahul Regiunea Sud

Manta Cahul Regiunea Sud

Cahul Cahul Regiunea Sud

Roșu Cahul Regiunea Sud

Cantemir* Antonești Cantemir Regiunea Sud

Cania Cantemir Regiunea Sud

Cârpești Cantemir Regiunea Sud

Gotești Cantemir Regiunea Sud

Lărguța Cantemir Regiunea Sud

Cantemir Cantemir Regiunea Sud

Plopi Cantemir Regiunea Sud

Porumbești Cantemir Regiunea Sud

Stoianovca* Cantemir Regiunea Sud

Țiganca Cantemir Regiunea Sud

Toceni Cantemir Regiunea Sud

Căinari* Ochiul Roș* Anenii Noi Regiunea Centru

Zolotievca* Anenii Noi Regiunea Centru

Chircăieștii Noi Căușeni Regiunea Sud

Cârnățenii Noi Căușeni Regiunea Sud

Ciuflești Căușeni Regiunea Sud

Coșcalia Căușeni Regiunea Sud

Căinari Căușeni Regiunea Sud

Pervomaisc* Căușeni Regiunea Sud

Batâr Cimișlia Regiunea Sud

Codreni Cimișlia Regiunea Sud

Cărbuna Ialoveni Regiunea Centru

Gangura* Ialoveni Regiunea Centru

Căușeni* Baccealia Căușeni Regiunea Sud

Chircăiești Căușeni Regiunea Sud

Cârnățeni Căușeni Regiunea Sud

Grigorievca* Căușeni Regiunea Sud

Hagimus Căușeni Regiunea Sud

Opaci Căușeni Regiunea Sud
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dezvoltare

Căușeni Căușeni Regiunea Sud

Plop-Știubei Căușeni Regiunea Sud

Săiți Căușeni Regiunea Sud

Ursoaia Căușeni Regiunea Sud

Zaim Căușeni Regiunea Sud

Ermoclia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Popeasca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Cimișlia* Iserlia* Basarabeasca Regiunea Sud

Sadaclia Basarabeasca Regiunea Sud

Cenac Cimișlia Regiunea Sud

Ciucur-Mingir Cimișlia Regiunea Sud

Ecaterinovca Cimișlia Regiunea Sud

Gradiște Cimișlia Regiunea Sud

Hârtop Cimișlia Regiunea Sud

Ialpujeni Cimișlia Regiunea Sud

Javgur Cimișlia Regiunea Sud

Mihailovca Cimișlia Regiunea Sud

Cimișlia Cimișlia Regiunea Sud

Satul Nou Cimișlia Regiunea Sud

Selemet Cimișlia Regiunea Sud

Topala Cimișlia Regiunea Sud

Troițcoe* Cimișlia Regiunea Sud

Valea Perjei Cimișlia Regiunea Sud

Cociulia Capaclia Cantemir Regiunea Sud

Cociulia Cantemir Regiunea Sud

Haragâș Cantemir Regiunea Sud

Pleșeni Cantemir Regiunea Sud

Sadâc Cantemir Regiunea Sud

Șamalia Cantemir Regiunea Sud

Vișniovca Cantemir Regiunea Sud

Colibași Brânza Cahul Regiunea Sud

Colibași Cahul Regiunea Sud

Vadul lui Isac Cahul Regiunea Sud

Văleni Cahul Regiunea Sud

Covurlui* Beștemac Leova Regiunea Sud

Ceadâr Leova Regiunea Sud

Cneazevca* Leova Regiunea Sud

Colibabovca* Leova Regiunea Sud

Covurlui Leova Regiunea Sud

Orac Leova Regiunea Sud

Sărăteni Leova Regiunea Sud

Sărățica Nouă Leova Regiunea Sud

Tomaiul Nou* Leova Regiunea Sud

Vozneseni* Leova Regiunea Sud

Fârlădeni Fârlădeni Căușeni Regiunea Sud

Tănătari Căușeni Regiunea Sud
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Tănătarii Noi Căușeni Regiunea Sud

Giurgiulești Câșlița-Prut Cahul Regiunea Sud

Giurgiulești Cahul Regiunea Sud

Slobozia Mare Cahul Regiunea Sud

Iargara Băiuș Leova Regiunea Sud

Borogani Leova Regiunea Sud

Cazangic Leova Regiunea Sud

Iargara Leova Regiunea Sud

Sărata Nouă Leova Regiunea Sud

Tigheci Leova Regiunea Sud

Lebedenco* Alexanderfeld* Cahul Regiunea Sud

Găvănoasa* Cahul Regiunea Sud

Lebedenco* Cahul Regiunea Sud

Pelinei Cahul Regiunea Sud

Leova Cupcui Leova Regiunea Sud

Filipeni Leova Regiunea Sud

Hănăsenii Noi Leova Regiunea Sud

Leova Leova Regiunea Sud

Romanovca Leova Regiunea Sud

Sărata-Răzeși Leova Regiunea Sud

Sârma Leova Regiunea Sud

Tochile-Răducani Leova Regiunea Sud

Tomai Leova Regiunea Sud

Moscovei* Bucuria Cahul Regiunea Sud

Huluboaia* Cahul Regiunea Sud

Lopățica* Cahul Regiunea Sud

Lucești* Cahul Regiunea Sud

Moscovei* Cahul Regiunea Sud

Taraclia de Salcie Cahul Regiunea Sud

Tartaul de Salcie Cahul Regiunea Sud

Tătărești Cahul Regiunea Sud

Budăi* Taraclia Regiunea Sud

Olănești Antonești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Căplani Ștefan Vodă Regiunea Sud

Carahasani Ștefan Vodă Regiunea Sud

Crocmaz Ștefan Vodă Regiunea Sud

Olănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Palanca Ștefan Vodă Regiunea Sud

Purcari Ștefan Vodă Regiunea Sud

Tudora Ștefan Vodă Regiunea Sud

Sălcuța Baimaclia Căușeni Regiunea Sud

Sălcuța Căușeni Regiunea Sud

Taraclia Căușeni Regiunea Sud

Tocuz Căușeni Regiunea Sud

Ucrainca Căușeni Regiunea Sud

Ștefan Vodă* Alava Ștefan Vodă Regiunea Sud
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Brezoaia* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Copceac Ștefan Vodă Regiunea Sud

Feștelița Ștefan Vodă Regiunea Sud

Marianca de Jos Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefan Vodă Ștefan Vodă Regiunea Sud

Semionovca* Ștefan Vodă Regiunea Sud

Slobozia Ștefan Vodă Regiunea Sud

Ștefănești Ștefan Vodă Regiunea Sud

Volintiri Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza* Copanca Căușeni Regiunea Sud

Grădinița* Căușeni Regiunea Sud

Cioburciu Ștefan Vodă Regiunea Sud

Răscăieţi Ștefan Vodă Regiunea Sud

Talmaza Ștefan Vodă Regiunea Sud

Taraclia Albota de Jos Taraclia Regiunea Sud

Albota de Sus Taraclia Regiunea Sud

Aluatu Taraclia Regiunea Sud

Balabanu Taraclia Regiunea Sud

Cairaclia Taraclia Regiunea Sud

Cealâc Taraclia Regiunea Sud

Novosiolovca Taraclia Regiunea Sud

Taraclia Taraclia Regiunea Sud

Salcia Taraclia Regiunea Sud

Valea Perjei Corten Taraclia Regiunea Sud

Tvardița Taraclia Regiunea Sud

Valea Perjei Taraclia Regiunea Sud

UTA Găgăuzia Ceadâr-Lunga Beșghioz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cazaclia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chiriet-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Gaidar UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Joltai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ceadâr-Lunga UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Tomai UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat Avdarma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Bugeac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chirsova UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cioc-Maidan UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congazcicul de Sus UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Dezghingea UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Ferapontievca UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Comrat UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz Baurci UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Beșalma UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Chioselia Rusa UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Congaz UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Cotovscoe UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia
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Svetlâi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Copceac Carbalia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Copceac UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Vulcănești Cișmichioi UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Etulia UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Vulcănești UTA Găgăuzia UTA Găgăuzia

Municipiul Chișinău Municipiul Chișinău 188 Bubuieci mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Codru mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Durlești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova Ciorescu mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Grătiești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cricova mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Stăuceni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera Băcioi mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Sângera mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă Budești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Colonița mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Cruzești mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vadul lui Vodă mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Tohatin mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra Ghidighici mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Vatra mun. Chișinău Municipiul Chișinău

Trușeni mun. Chișinău Municipiul Chișinău

188. În cadrul noii structuri administrativ-teritoriale municipiul Chișinău va fi amalgamat cu trei unități administrativ-teritoriale de nivelul I: 
orașul Durlești, orașul Codru și comuna Bubuieci.
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ANEXA NR. 13 Analiza cadrului legislativ relevant din perspectiva necesității operării
modificărilor și completărilor pentru realizarea reformei administrativ-teritoriale

Act legislativ Prevederi relevante Modificări și completări 
potențiale/necesare

1. Pachet legislativ prioritar 

Legea privind organizarea admi-
nistrativ-teritorială a Republicii 
Moldova nr.764 din 27.12.2001 

Legea reglementează organizarea administra-
tiv-teritorială a Republicii Moldova și stabi-
lește cadrul juridic pentru satele (comunele), 
sectoarele și orașele (municipiile) și unitățile 
administrativ-teritoriale, precum și criteriile 
cumulative, care stau la baza formării unei uni-
tăți administrativ teritoriale. Aceste criterii sunt 
(i) numărul minim de locuitori ai UAT și (ii) 
sustenabilitatea financiară pentru întreținerea 
aparatului APL.
De asemenea, la art.17 și 18 legea stabileș-
te o condiție inerentă a formării, desființării 
și schimbării statutului/modificării hotarelor 
UAT – consultarea cetățenilor.

Reforma administrativ-teritorială poate fi reali-
zată doar prin modificarea și completarea Legii 
764/2001. Implicațiile directe, care se referă la 
reforma administrativ teritorială, vizează crite-
riile, ce stau la baza creării unei UAT. Astfel, 
potențialele completări ale Legii 764 se referă 
la descrierea (legiferarea) criteriilor (posibil, 
cumulative), ce vor fi determinante pentru cre-
area noilor UAT I și UAT II. Normele legale, 
care ar putea fi supuse reexaminării, sunt cele 
referitoare la numărul minim de locuitori care 
stă la baza creării UAT – art.17, alin. (2). Re-
forma administrativ-teritorială se va face prin 
modificarea anexelor la legea respectivă. 

Legea despre Regulamentul 
privind modul de soluționare a 
chestiunii organizării adminis-
trativ-teritoriale a Republicii 
Moldova nr.741 din 20.02.1996 

Legea prevede modul și documentele care tre-
buie să fie prezentate Parlamentului pentru so-
luționarea unor chestiuni legate de organizare 
administrativ-teritorială a țării. 
Lista documentelor necesare cuprinde și de-
cizia consiliilor locale și a adunării generale a 
locuitorilor localității, ceea ce este incompatibil 
cu esența amalgamării obligatorii.

Modificările potențiale se referă la proceduri-
le de consultare și la conținutul dosarului (art. 
17), în vederea concretizării modalității de rea-
lizare a procesului de consultare și a documen-
telor necesare în cazul reformei teritoriale rea-
lizate prin intermediul amalgamării obligatorii 
la nivel național.

Legea privind dezvoltarea 
regională a RM nr. 438 din 
28.12.2008

Legea definește regiunile de dezvoltare, modul 
de cooperare interregională, cadrul instituți-
onal, instrumentele specifice politicii pentru 
dezvoltare regională, mijloacele necesare creării 
și funcționării regiunilor de dezvoltare.

Modificările potențiale la lege se referă la ca-
drul instituțional – ADR-uri și Consiliile de 
Dezvoltare Regională, care datorită suprapune-
rii regiunilor de dezvoltare cu noile unități ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul II vor trebui să 
fie ajustate în conformitate cu opțiunea aleasă 
(mai multe detalii în secțiunea 5.1.1 a studiu-
lui). Cea de a doua modificare se referă la ane-
xa legii, care definește regiunile de dezvoltare, 
care vor trebui expuse într-o altă redacție, nu 
în baza denumirii raioanelor, ci listând APL de 
nivelul I care fac parte din aceste regiuni. 

2. Pachet legislativ secundar

Legea privind finanțele publice 
locale nr.397 din 16.10.2003

Legea reglementează modalitățile și sursele de 
formare a veniturilor bugetelor UAT, reparti-
zarea lor, competențe APL de nivelul I și II în 
elaborarea, aprobarea și executarea bugetelor 
locale, efectuarea cheltuielilor, responsabili-
tățile și controlul asupra execuțiilor bugetelor 
locale.

Ca urmare a reformei administrativ-teritoriale, 
va fi necesară ajustarea corespunzătoare a sis-
temului de partajare a impozitelor de stat și a 
sistemului de transferuri către APL în vederea 
echilibrării noilor bugete locale de nivelul I și 
II. 
Trebuie menționat faptul că, în eventualitatea 
implementării și intrării în vigoare a reformei 
administrativ-teritoriale pe parcursul anului 
bugetar, bugetele noilor unități administra-
tiv-teritoriale vor fi abordate ca suma aritmeti-
că a bugetelor locale ale unităților administra-
tive vechi care le-au format pe parcursul anului 
respectiv. Totodată, în cazul proiectelor noilor 
bugete locale pentru anul ulterior implementă-
rii reformei, acestea urmează să fie elaborate și 
aprobate în condițiile unui sistem de finanțare 
al APL revizuit. 
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Legea privind administra-
ția publică locală nr.436 din 
28.12.2006

Legea stabilește și reglementează modul de or-
ganizare și funcționare a autorităților adminis-
trației publice în unitățile administrativ-terito-
riale – organizarea și competențele consiliilor 
locale și ale primarilor; organizarea și compe-
tențele autorităților publice ale raionului.

Anumite prevederi ale legii ar putea fi afectate 
de realizarea reformei administrativ-teritoriale, 
fiind legată de o potențială redistribuire a com-
petențelor APL I și APL II și se referă la art.14, 
care reglementează competențele consiliului 
local, art.29 – atribuțiile primarului, art.43 – 
competențele consiliului raional și a președin-
telui raionului.
O potențială modificare s-ar putea referi la 
ajustarea denumirii unităților administrativ-te-
ritoriale de nivelul II (raioane) și autoritățile 
acestora. 
De asemenea prevederile referitoare la dele-
gatul sătesc ar putea fi îmbunătățite pentru a 
eficientiza mecanismul respectiv ca modalitate 
de reprezentare a intereselor localităților care 
nu vor avea nici un consilier în consiliile UAT 
amalgamate. 

Legea privind descentraliza-
rea administrativă nr. 435 din 
28.12.2006

Legea stabilește cadrul general de reglementare 
a descentralizării administrative pe baza princi-
piilor de repartizare a competențelor între au-
toritățile publice. De asemenea legea definește 
domeniile proprii de activitate ale APL de ni-
velul I și II. 

În cazul redistribuirii diferitor competențe 
între APL I și II, pe de o parte, și între APC 
și APL, pe de altă parte, ca urmare a reformei 
funcționale, articolul 4 din lege care definește 
domeniile proprii de activitate ar putea să fie 
modificat. 

Legea privind serviciile publice 
de gospodărie comunală nr. 
1402 din 24.10.2002

Legea stabilește cadrul juridic privind înființa-
rea și organizarea serviciilor publice de gospo-
dărie comunală în UAT, precum și atribuțiile 
și responsabilitățile APL, modalitățile prin care 
serviciile publice de gospodărie comunală sunt 
realizate.
Această lege servește drept cadru primar pentru 
alte legi, cum ar fi Legea 303 privind serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare.

Implementarea reformei administrative a teri-
toriului poate avea implicare asupra organiză-
rii/reorganizării serviciilor publice de gospodă-
rie comunală fondate de către APL. În situația 
amalgamării UAT, o bună parte din întreprin-
derile prestatoare de servicii vor trebui fie lichi-
date, fie reorganizate prin fuziune sau absorb-
ție, însă întreprinderile cu datorii vor face ca 
acest proces să fie problematic.
Modificările legislative ar trebui să abordeze 
problematica lichidării/reorganizării ÎM pre-
statoare de servicii. Legea trebuie completată 
prin norme tranzitorii, care să pună baza solu-
ționării eventualelor situații conflictuale.

Legea cu privire la proprietatea 
publică a unităților adminis-
trativ-teritoriale nr. 523 din 
16.07.1999

Legea reglementează relațiile legate de apariția, 
exercitarea și apărarea dreptului de proprietate 
publică a UAT.
Reglementările respective sunt de ordin gene-
ral, normele fiind dezvoltate în alte legi.
Prevederile relevante în contextul reformei ad-
ministrativ teritoriale sunt cele referitoare la 
competențele UAT/APL în realizarea dreptu-
rilor de proprietate publică și limitele acestora.

Ar putea fi necesară includerea unor prevederi 
legale tranzitorii care să reglementeze modul de 
reînregistrare a proprietăților publice a UAT 
în cazul reformelor administrativ-teritoriale, 
dar aceste modificări nu sunt imperative și ar 
putea fi soluționate și prin alte acte normative 
subordonate legii.

Codul educației Republicii Mol-
dova nr.152 din 17.07.2014

Codul educației stabilește cadrul juridic al ra-
porturilor privind proiectarea, organizarea, 
funcționarea și dezvoltarea sistemului de edu-
cație din Republica Moldova.
Codul stabilește de asemenea, competența au-
torităților APC, APL I și APL II în organizarea 
serviciilor educaționale.

În eventualitatea realizării reformei funcționale 
și transferarea competenței de întreținere a in-
stituțiilor de învățământ primar și secundar de 
la APL de nivelul II la APL de nivelul I, va fi 
necesară modificarea articolelor respective din 
Codul Educației. 
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Legea asistenței sociale nr. 547 
din 25.12.1003

Legea stabilește, principiile și obiectivele asis-
tenței sociale, dreptul la asistență socială, 
prestațiile și serviciile de asistență socială,  be-
neficiarii acestora, precum și cerințele față de 
personalul din sistemul de asistență socială. De 
asemenea, reglementează atribuțiile autorități-
lor publice în organizarea asistenței sociale.

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele). 

Legea ocrotirii sănătății nr. 411 
din 28.03.1995

Legea reglementează structura și principiile 
referitoare la ocrotirea sănătății, competențele 
autorităților publice locale în domeniul ocroti-
rii sănătății (art.6).

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele).

Legea supravegherea de stat a 
sănătății publice, 10/03.02.2009

Legea reglementează organizarea supravegherii 
de stat a sănătății publice, stabilind cerințe ge-
nerale de sănătate publică, drepturile și obliga-
țiile persoanelor fizice și juridice și modul de 
organizare a sistemului de supraveghere de stat 
a sănătății publice.
Legea stabilește principiul cooperării autorită-
ților publice centrale și locale în domeniul su-
pravegherii de stat a sănătății publice, iar art.12 
reglementează competențele APL.

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele).

Legea cu privire la energetică 
nr.174 din 21.09.2017

Legea stabilește cadrul juridic pentru organi-
zarea, reglementarea și asigurarea funcționării 
eficiente și sigure a sectoarelor energeticii.
Art. 6 al legii stabilește de asemenea competen-
țele autorităților publice locale. 

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul 
II (raioanele).. Legea nu face o distincție în-
tre APL de nivelul I și cele de nivelul II, prin 
urmare o posibilă modificare ar putea viza 
concretizarea acestor competențe, însă această 
observație are un caracter general și nu este de-
terminată de reforma teritorială.

Legea spații verzi ale localităților 
urbane și rurale, nr. 591 din 
23.09.1999

Legea reglementează relațiile în domeniul dez-
voltării și protecției spațiilor verzi ale localită-
ților urbane și rurale în scopul asigurării drep-
tului fiecărui om la un mediu sănătos și estetic 
plăcut.
Art.10 al legii listează un șir de competențe ale 
APL.

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele).

Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apă și de canaliza-
re nr. 303 din 13.12.2013 

Legea stabilește cadrul legal pentru înființarea, 
organizarea, gestionarea, reglementarea și mo-
nitorizarea funcționării serviciului public de 
alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de ca-
nalizare și de epurare a apelor uzate menajere și 
industriale în condiții de accesibilitate, dispo-
nibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivi-
tate, transparență, cu respectarea normelor de 
calitate, de securitate și de protecție a mediului.
În acest sens, art.8 din lege descrie competen-
țele APL în vederea atingerii scopurilor legii.

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele).

Legea cu privire la concesiuni nr. 
534 din 13.07.1995 

Legea reglementează condițiile în care un bun 
sau un serviciu poate fi concesionat către o en-
titate de drept privat, precum și condițiile în 
care poate fi realizată concesiunea.
De asemenea, legea reglementează obiectul 
concesionării, iar art.7 descrie competențele 
APL în contextul concesionării.

Nu sunt necesare modificări legislative deter-
minate de reforma administrativ-teritorială, cu 
excepția unei eventuale modificări a denumirii 
unităților administrativ-teritoriale de nivelul II 
(raioanele). Legea nu face o distincție între APL 
de nivelul I și cele de nivelul II, prin urmare o 
posibilă modificare ar putea viza concretizarea 
acestor competențe, însă această observație are 
un caracter general și nu este determinată de 
reforma teritorială.
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Legea drumurilor nr. 509 din 
22.06.1995 

Legea stabilește principiile economice, juridice 
și organizatorice de administrare, întreținere, 
extindere și utilizare a drumurilor.
Legea conține clasificarea drumurilor în funcție 
de destinație, funcționalitate, tipul de proprie-
tate, parametri tehnici etc.
Art.5 reglementează competențele APL, ce țin 
de administrarea, întreținerea și repararea dru-
murilor.

Eventualele modificări ar putea fi legate de par-
tajarea competențelor de construire, reparare 
și întreținere a drumurilor locale și regionale. 
Noțiunea de drumuri de interes raional va dis-
părea ca urmare a comasării actualelor raioane, 
prin urmare prevederile în cauză vor trebui să 
fie ajustate. 

Legea deșeurilor nr.209 din 
29.07.2016

Legea stabilește bazele juridice, politica de stat 
și măsurile necesare pentru protecția mediului 
și a sănătății populației prin prevenirea sau re-
ducerea efectelor adverse determinate de gene-
rarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea 
efectelor generale ale folosirii resurselor și creș-
terea eficienței folosirii acestora.
Art.11 descrie competențele APL. Legea, de 
asemenea, reglementează cerințele generale și 
speciale de gestionare a deșeurilor, control și 
evidență a acestora.

Prevederile legii pot fi afectate de reorganizarea 
administrativ teritorială, fiind legată de compe-
tențele APL I și APL II în vederea gestionării 
deșeurilor și, în special, în partea ce ține de 
o eventuală redistribuire a competențelor, și 
anume transferul competenței de construcție, 
menținere și operare a gropilor sanitare regio-
nale de depozitare a deșeurilor de la APL de 
nivelul I către APL de nivelul II. 

Legea privind administrarea și 
de-etatizarea proprietății publice 
nr.121 din 04.05.2007

Legea reglementează raporturile ce țin de ad-
ministrarea și de-etatizarea proprietății publice.
Art.9 reglementează competențele APL.
Legea, de asemenea, reglementează modalități-
le de administrare a proprietății publice, pre-
cum și condițiile în care proprietatea publică 
poate fi supusă procesului de de-etatizare.

Reforma administrativ teritorială nu are reper-
cusiuni directe asupra competențele UAT I și 
UAT II, care rezultă din prevederile legii, de-
oarece, urmare a reformei, nu se vor modifica 
competențele lor în ce privește administrarea și 
de-etatizarea proprietății publice și nici nu se 
va răsfrânge asupra competențelor de inventa-
riere/întocmire a listei bunurilor proprietate a 
UAT, aprobarea acestora etc.).
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