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Introducere
Calitatea şi rezultatele oricărui proces depind, în 
cea mai mare parte, de corectitudinea stabilirii 
obiectivelor şi de identificarea şi delegarea corectă 
a responsabilităţilor şi a angajamentelor, corelate 
cu metodele şi resursele disponibile sau potenţiale. 
Odată ce Republica Moldova - prin autorităţile 
reprezentative ale statului, mandatate de cetăţeni în 
cadrul alegerilor parlamentare - şi-a ales vectorul 
european de dezvoltare, este important să analizăm 
rolul principalilor actori implicaţi în acest parcurs 
de interes naţional. Astfel, în studiul de faţă, ne 
propunem să evidenţiem rolul şi locul autorităţilor 
administraţiei publice locale din Republica Moldova 
în procesul de apropiere, pe etape, de Uniunea 
Europeană - asociere, aderare şi integrare graduală. 
La 14 martie 2014, Executivul de la Chişinău, 
Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi 
partenerii de dezvoltare au organizat o conferinţă 
naţională cu tema „Rolul guvernării locale în 
asigurarea procesului de descentralizare, modernizare 
şi integrare europeană a Republicii Moldova”. În 
cadrul acesteia, reprezentanţii administraţiilor 
locale au avut posibilitatea să-şi expună punctul 
de vedere referitor la relaţia autorităţilor centrale 
cu cele locale şi la necesitatea implementării unor 
reforme reale pentru asigurarea autonomiei locale. 
Şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, 
Pirkka Tapiola, care a participat la eveniment 
alături de Premierul Iurie Leancă, a declarat 
următoarele: „În tranziţia spre o democraţie 
veritabilă, rolul autorităţilor locale este crucial. 
Autoritatea publică locală trebuie să fie consolidată. 
De fapt, astăzi, societăţile mature nu mai doresc să 
fie guvernate, ci să participe nemijlocit la actul de 
guvernare din propriile comunităţi”1. Cert este că, 
deseori, rolul factorilor de decizie locali este ignorat 
sau subestimat, în mod eronat considerându-se că 
este de ajuns existenţa unei majorităţi parlamentare 
şi a unui Guvern pro-european care să susţină clar 
acest curs de politică externă. Este însă evident 
că acestea sunt obligatorii, dar nu şi suficiente. 
Pentru ca întregul sistem politico-administrativ să 
conlucreze şi să fie ghidat de aceeaşi viziune, este 
necesară şi o administraţie locală pro-europeană. 
În caz contrar, va creşte decalajul dintre ceea ce 
vor şi ceea ce fac autorităţile centrale, pe de o parte, 
şi acţiunile autorităţilor publice locale, pe de altă 
parte, pentru a realiza obiectivele şi reformele pe 
care le presupune procesul de integrare europeană.
Când vorbim despre administraţia publică locală 
a Republicii Moldova ne referim, înainte de toate, 
la aleşii locali - 898 de primari, 10.565 de consilieri 
orăşeneşti şi săteşti, 1120 de consilieri raionali şi 
1  http://descentralizare.gov.md/libview.
php?l=ro&id=1185&idc=249 

municipali -, dar şi la cele câteva mii de funcţionari 
şi specialişti ce activează în toate unităţile teritorial-
administrative din ţară, prestând servicii publice sau 
îndeplinind alte atribuţii stabilite prin lege. Aceştia 
reprezintă o forţă de care depinde felul în care este 
administrată zi de zi fiecare localitate, proiectând în 
percepţia cetăţenilor, prin atitudinea şi modul lor 
de a-şi face munca, imaginea statului şi definirea 
practică a relaţiei guvernaţi-guvernanţi. Este 
important să accentuăm rolul autorităţilor publice 
locale şi pentru că cetăţenii au încredere în acestea. 
Dovadă şi datele Barometrului de Opinie Publică 
(aprilie 2014), unde la întrebarea „Câtă încredere 
aveţi în Primărie?” 54% au răspuns „Oarecare 
încredere/Foarte multă încredere”. Ponderea în 
cauză este în creştere cu peste zece la sută faţă de 
43%, cât era în aprilie 2013. Astfel, încrederea în 
Primărie se plasează pe locul trei, după Biserică 
(85%) şi Mass-media (61%). Pentru comparaţie, este 
suficient să menţionăm că încrederea în Guvern şi 
Parlament este de 28%, respectiv 22%2.
Începând de la Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu 
Comunităţile Europene (1994), toate documentele-
cheie care au urmat - cum ar fi Planul de Acţiuni 
Moldova - Uniunea Europeană (2005), Programele 
de guvernare din ultimii ani (2009, 2011, 2013), 
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova 
şi Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014) - 
conţin prevederi legate de administraţia publică 
locală, direcţiile de acţiune şi reformele care trebuie 
întreprinse de către autorităţile statului pentru a 
forma, treptat, o administraţie locală eficientă de 
tip european. Vom încerca să sistematizăm aceste 
prevederi, dar şi constatările practice, aşteptările, 
obstacolele şi sugestiile formulate răstimp pentru 
a schiţa un tablou de ansamblu privind rolul 
autorităţilor locale în atingerea standardelor 
europene în diverse domenii. Deşi, la nivel de ţară, 
există mai multe documente de politici publice şi de 
planificare strategică - pe termen scurt sau mediu, 
generale sau sectoriale - care stabilesc şi pentru 
autorităţile publice locale sarcini în respectivul 
domeniu, în cea mai mare parte aceste sarcini 
nu ajung să fie cunoscute şi implementate sau, 
din contra, unele autorităţi nu ştiu că ceea ce ele 
realizează este inclus într-un astfel de document.

1. Reforma administraţiei publice locale: 
între aşteptările cetăţenilor şi capacităţile 
autorităţilor locale

Procesul de integrare europeană presupune 
implicarea întregii societăţi, când cu toţii să 
urmărim obiectivul de a construi în ţara noastră 

2  Barometrul de Opinie Publică. IPP, Chişinău, aprilie 
2014. p. 41. http://ipp.md/public/files/Barometru/Brosura_
BOP_04.2014_prima_parte_final-rg.pdf
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nişte realităţi socio-economice la standarde pe 
care le numim europene. Şi asta pentru că cetăţenii 
compară realităţile din diverse domenii existente în 
majoritatea statelor UE şi îşi doresc astfel de realităţi 
şi nivel de trai şi la ei acasă. Modernizarea ţării, 
evident, presupune şi reformarea administraţiei 
publice centrale şi locale, iar în percepţia cetăţenilor 
această reformă este asociată, înainte de toate, 
cu înlăturarea fenomenelor negative pe care ei le 
observă în cadrul autorităţilor publice atunci când 
sunt nevoiţi să interacţioneze cu ele.
Ca orice sistem, şi sistemul politico-administrativ 
e perfectibil, iar aderarea Republicii Moldova la 
UE nu este punctul terminus al acestei reforme, 
pentru că societatea se află într-o continuă 
schimbare şi continuă adaptare la noi realităţi şi 
standarde de viaţă. De ce este nevoie de reforma 
administraţiei publice locale? Pentru că doar o 
administraţie publică locală cu reale capacităţi 
umane şi administrative poate să exercite, în baza 
principiului subsidiarităţii, un rol important în 
procesul de integrare europeană, să implementeze 
eficient reformele necesare din perspectiva acquis-
ului comunitar şi să presteze cetăţenilor servicii 
publice de calitate. S-a demonstrat că, în majoritatea 
statelor care şi-au propus aderarea la UE, euro-
motivaţia a fost propice pentru promovarea şi 
implementarea reformelor. De aceea, voinţa politică 
la nivel atât central, cât şi local este o precondiţie 
pentru ca documentele bilaterale dintre Chişinău şi 
Bruxelles să aibă ponderea cuvenită şi să stimuleze 
autorităţile statului în direcţia integrării acestor 
prevederi în documentele şi angajamentele politice 
interne. Reuşitele în implementarea lor - deşi cu 
sacrificii pe plan intern - şi rezultatele pozitive ale 
monitorizărilor externe efectuate de UE, dar şi de 
alţi donatori ce susţin reformele este încă un pas 
spre apropierea de statutul spre care tinde Republica 
Moldova. În documentele bilaterale cu Uniunea 
Europeană, prevederile vizând administraţia 
publică locală punctează cele mai importante 
chestiuni pe care părţile le-au identificat ca fiind 
esenţiale din perspectiva întrunirii criteriilor de 
aderare la UE. Astfel, rolul autorităţilor publice 
locale în procesul de integrare europeană nu 
este doar de a transpune în viaţă prevederile ce le 
vizează direct în documentele cu pricina, ci şi de 
a-şi asuma responsabilităţi proprii pentru realizarea 
reformelor în toate domeniile ale căror beneficiari 
sunt localităţile şi cetăţenii ţării.
Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu UE din 
1994, care a intrat în vigoare în 1998 (art. 67), 
conţinea primele prevederi referitoare la metodele 
de elaborare şi planificare a politicii de dezvoltare 
regională şi amenajare a teritoriului, şi privind 
rolul colaborării şi schimbului de informaţii dintre 

autorităţile locale şi de alte niveluri ale părţilor 
implicate în acest proces. Un rol important este 
atribuit autorităţilor locale şi în domeniul prevenirii 
poluării locale, regionale şi transfrontaliere a 
aerului şi apei, dar şi susţinerii mediului de afaceri 
şi promovării angajării pe plan local, fiind prevăzută 
şi asistenţa tehnică necesară pentru o serie de 
acţiuni concrete în aceste domenii3. Planul de 
Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană 
(2005)4 subliniază importanţa respectării de către 
ţara noastră, ca membră a Consiliului Europei, 
a Cartei Europene a autonomiei locale din 
15.10.1985 (ratificată prin Hotărârea Parlamentului 
Republicii Moldova nr. 1253-XIII din 16.07.97), 
precum şi continuarea reformei administrative şi 
autoadministrării locale, conlucrând în acest sens 
cu Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din 
Europa, structură cu o bogată experienţă şi expertiză 
în domeniu. Analiza modului în care sunt delegate 
responsabilităţile, făcută de autorităţi, este însoţită 
şi de resursele necesare, şi este un punct-cheie în 
realizarea sarcinilor şi provocărilor care stau în 
faţa autorităţilor publice locale. Acelaşi document 
prevede, în calitate de obiective, o mai mare 
implicare a autorităţilor locale - cu susţinerea celor 
centrale, bineînţeles - în rezolvarea problemelor 
socio-economice la nivel local.
Capitolul 1, art. 21-23 din Titlul IV al Acordului 
de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea 
Europeană se referă la necesitatea reformei 
administraţiei publice atât centrale, cât şi 
locale pentru „dezvoltarea unui serviciu public 
responsabil, eficient, transparent şi profesionist”5. Şi 
unele prevederi ale capitolului 20 al Acordului de 
Asociere vorbesc despre importanţa administraţiei 
publice locale: descentralizarea procesului 
de luare a deciziilor de la nivelul central la 
cel al comunităţilor  regionale şi consolidarea 
parteneriatului dintre toate părţile implicate 
în dezvoltarea regională (art. 107); dezvoltarea 
capacităţii autorităţilor publice locale de a promova 
cooperarea transfrontalieră în conformitate cu 
reglementările şi cu practicile UE şi îmbunătăţirea 
mecanismului privind interacţiunea verticală şi 
orizontală a administraţiei publice centrale şi locale 
în procesul de elaborare şi punere în aplicare a 
politicilor regionale (art. 108).
3  Acord de Parteneriat şi Cooperare între Comunităţile 
Europene şi Statele lor membre, de o parte, şi Republica 
Moldova, de altă parte. http://www.mf.gov.md/common/
programstrategy/APC_ro.pdf
4  Planul de Acţiuni UE-Moldova. http://gov.md/doc.
php?l=ro&id=2763&idc=447
5  Acord de Asociere dintre Uniunea Europeană şi 
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale 
membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă 
parte. http://www.gov.md/public/files/2013/ianuarie_2014/
ACORD_RM-UE_1.pdf
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Evident că o mare parte din prevederile ce ţin de 
administraţia publică locală şi de reformarea ei, 
care se conţin în documentele enumerate mai sus, se 
regăsesc şi în Programele de activitate ale Guvernului 
Republicii Moldova, şi în alte strategii de dezvoltare. 
Unul dintre cele mai importante documente de 
politici publice privind administraţia publică 
locală este Strategia Naţională de Descentralizare 
(aprobată prin Legea  Nr. 68  din 05.04.2012), la 
a cărei elaborare s-a ţinut cont de „realizările 
şi lacunele politicilor strategice implementate 
anterior, de exigenţele impuse în procesul integrării 
europene, de principiile de bună practică, legate de 
criteriile de preaderare la comunitatea europeană 
şi, concomitent, de particularităţile specifice de 
dezvoltare ale autorităţilor administraţiei publice 
locale din Republica Moldova”6. 
Implementarea acestei strategii presupune 
modificarea şi abordarea complexă a cadrului legal 
şi instituţional al administraţiei publice locale, 
iar dificultatea este cu atât mai mare, cu cât clasa 
politică e conştientă de faptul că o autonomie locală 
reală presupune mai puţine pârghii de presiune, 
de influenţă sau de condiţionare pe care factorul 
politic de la nivel central le poate aplica în raport cu 
autorităţile publice locale. Vom menţiona că un rol 
important în adoptarea şi implementarea politicilor 
din domeniu le revine nu doar autorităţilor centrale, 
ci şi celor locale. Ele pot şi trebuie să se facă auzite 
prin structurile lor reprezentative - asociaţiile 
primarilor, ale preşedinţilor de raion sau Congresul 
Autorităţilor Locale din Moldova (CALM), cea 
mai mare asociaţie care, din anul 2010, apără 
activ interesele autorităţilor publice locale din ţara 
noastră.
Prin intermediul Cancelariei de Stat a Republicii 
Moldova şi în cooperare cu alte autorităţi centrale, 
în conformitate cu art. 8 al Legii Nr. 435 din 
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 
autorităţile administraţiei publice locale trebuie să 
fie consultate în procesul de elaborare, adoptare 
sau modificare a legilor sau altor acte normative 
referitoare la organizarea şi funcţionarea 
administraţiei publice locale. După Strategia 
Naţională de Descentralizare, cel mai important 
subiect discutat public a fost modificarea cadrului 
legal privind finanţele publice locale. Deşi a amânat 
de mai multe ori votarea actului normativ ce viza 
acest lucru, într-un final Parlamentul ţării a adoptat, 
totuşi, cu aplicare parţială (de la 1 ianuarie 2014 
pentru raioanele Basarabeasca, Ocniţa, Râşcani şi 
municipiul Chişinău), Legea Nr. 267 din 01.11.2013 

6  Legea Nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de descentralizare şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru 
anii 2012-2015. Monitorul Oficial Nr. 143-148 din 13.07.2012.

pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative7. Pentru restul ţării, spre nemulţumirea 
majorităţii autorităţilor publice locale, noul sistem 
urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2015.
Aşteptările cetăţenilor Republicii Moldova de la 
administraţia publică locală nu sunt mici, dar nici 
atât de mari, încât să fie imposibil de răspuns la ele. 
Într-o localitate, cetăţenii pot înţelege ce înseamnă 
democraţie locală şi bună administrare prin modul 
în care se raportează la ei factorii de decizie locali. 
În special, este vorba de primar şi asta deoarece, 
din păcate, în majoritatea cazurilor locuitorii unei 
unităţi teritorial-administrative nu prea îi cunosc pe 
consilierii locali pe care i-au ales şi care trebuie să le 
reprezinte interesele. Pentru ei, toată administraţia 
publică locală se poate rezuma la primar şi, eventual, 
la secretarul primăriei, care interacţionează cu 
cetăţenii în chestiuni de secretariat. Totodată, deşi 
cetăţenii înţeleg că realităţile din localitatea lor 
depind foarte mult de capacitatea şi perseverenţa 
factorilor decizionali, dar şi de implicarea personală 
a fiecăruia, constatăm totuşi că ei percep mai greu 
interdependenţa dintre schimbarea standardelor 
de viaţă şi propriile eforturi la nivel local, care în 
definitiv să contribuie la atingerea standardelor 
europene per ansamblu pe ţară şi la aderarea 
propriu-zisă la Uniunea Europeană.
În opinia noastră, din perspectiva progresului în 
comunitate, cele mai simple şi importante chestiuni 
ce au impact direct asupra oamenilor, şi pe care 
cetăţenii şi statul le aşteaptă de la autorităţile locale 
şi nu numai, ar fi:
•	 atitudine adecvată şi responsabilă faţă de 

mandatul şi atribuţiile delegate; respect faţă 
de cetăţean şi drepturile sale, indiferent de 
statutul social, nivelul de educaţie, etnia, 
situaţia materială sau opinia acestuia, inclusiv 
apartenenţa politică;

•	 operativitatea cu care se răspunde şi se 
soluţionează solicitarea de către autorităţile 
administraţiei publice locale;

•	 standardele etico-morale reflectate în viaţa 
personală şi de serviciu a funcţionarilor 
publici şi a aleşilor locali, pentru a fi corecţi în 
exercitarea funcţiilor şi a nu fi susceptibili, în 
ochii cetăţenilor, de acte de corupţie, conflicte 
de interese, favoritism şi partizanat politic etc.;

•	 nivel înalt de pregătire profesională şi motivaţie 
de a lucra pentru oameni, astfel încât cetăţenii 
să se încreadă în capacităţile lor şi să nu aibă 
dubii că reprezentanţii administraţiei publice 
locale vor face tot ce le stă în puteri pentru 

7  Legea Nr. 267 din 01.11.2013 pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative. Monitorul Oficial Nr. 262-
267 din 22.11.2013.
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a-şi valorifica aceste cunoştinţe întru binele 
comunităţii şi al gestionării cu bună-credinţă 
a resurselor financiare sau patrimoniale 
disponibile;

•	 aplicarea cu bună-credinţă a legislaţiei în vigoare 
şi adoptarea de decizii legale în conformitate cu 
competenţele pe care le au, şi aplicarea lor cu 
consecvenţă;

•	 realizarea unor acţiuni concrete pentru crearea, 
acolo unde permit contextul şi resursele, a 
locurilor de muncă - în special, pentru tinerii 
din localitate; întreţinerea şi dezvoltarea 
infrastructurii existente; majoritatea cetăţenilor 
înţeleg că aceste lucruri nu pot fi realizate decât 
prin efortul de atragere a unor investitori şi 
fonduri nerambursabile în respectivele domenii;

•	 coalizarea celor mai importante resurse umane 
din localitate, pentru a le implica şi lucra în 
echipă, generând idei şi soluţii în interesul 
comunităţii; cultivarea dragostei şi respectului 
faţă de localitate şi ţară, faţă de valorile şi 
personalităţile neamului.

Avem convingerea că, deşi pot fi menţionate şi alte 
aspecte, mai tehnice, factorul uman este definitoriu 
în realizarea reformelor şi progresul în societate - 
şi evident că acest lucru este valabil pentru toată 
administraţia ţării. Cetăţeanul de rând, dar uneori 
şi intelectualul, nu cunoaşte şi, poate, nici nu înţelege 
care sunt competenţele şi modul de funcţionare a 
unor instituţii, cum sunt transpuse în viaţă anumite 
strategii sau politici. Pentru cetăţean este important 
să înţeleagă viziunea de ansamblu a acţiunilor 
întreprinse, eventual legătura cauză-efect, dar, mai 
mult decât atât, felul în care sunt realizate, respectiv 
cum îl afectează direct, pe el însuşi, aceste acţiuni.
Capacitatea autorităţilor publice locale de a răspunde 
acestor aşteptări depinde, în mare parte, de calitatea 
persoanelor ce candidează în alegerile locale, dar şi 
de posibilităţile reale de a atrage în condiţii deloc 
motivaţionale, mai ales în cadrul administraţiei 
publice din mediul rural, funcţionari bine pregătiţi 
şi de perspectivă. Tocmai de aceea, probabil, unul 
dintre cele mai dificile compartimente din reforma 
administraţiei publice locale ar fi readucerea în 
discuţie a necesităţii de reorganizare administrativ-
teritorială a Republicii Moldova. Reforma este 
necesară pentru ca banii publici să fie gestionaţi 
mai eficient, dar şi pentru că mai multe localităţi 
din ţară se confruntă cu o reală lipsă de capacităţi 
administrative. Conform art. 11 al Legii Nr. 435 din 
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 
o unitate teritorial-administrativă nu este viabilă 
din punct de vedere administrativ, dacă nu 
dispune de resurse materiale, instituţionale şi 
financiare necesare pentru gestionarea şi realizarea 

eficientă a competenţelor ce îi revin, iar cheltuielile 
administrative ale acesteia depăşesc 30 la sută din 
suma totală a veniturilor proprii8.
Din păcate, reforma administrativ-teritorială nu 
s-a regăsit în programele electorale ale partidelor 
politice pentru alegerile parlamentare din 30 
noiembrie 2014, nici în Programul de activitate al 
noului Guvern şi nu se ştie dacă subiectul va fi pe 
agenda de priorităţi a Legislativului, mai ales că 
reforma administrativ-teritorială nu e prevăzută 
expres în textul Acordului de Asociere cu UE.

2. Principalele obstacole în calea reformării 
administraţiei publice locale

În evoluţia sistemului nostru administrativ au 
existat cu regularitate iniţiative de reformare a 
administraţiei publice, în acest scop fiind preluate 
elemente de succes din experienţa unor state 
europene. Soluţiile fie au fost propuse de experţii 
care au elaborat studii şi cercetări la tema dată, 
fie au venit sub forma unor recomandări din 
partea Congresului Puterilor Locale şi Regionale, 
a Comisiei de la Veneţia sau a altor instituţii la 
care este parte Republica Moldova. Evident că, de 
multe ori, adoptarea acestor iniţiative şi, mai ales, 
implementarea lor a întâmpinat şi continuă să 
întâmpine o serie de obstacole, chiar dacă obiectivele 
privind reformarea administraţiei publice locale 
sunt stipulate în principalele documente strategice 
ale statului, precum şi în majoritatea documentelor 
bilaterale cu UE şi în angajamentele luate faţă de 
Consiliul Europei.
Analizând contextul şi realităţile din domeniul 
administraţiei publice, ţinând cont de factorii 
obiectivi şi cei subiectivi, considerăm că principalele 
obstacole în acest proces de reformare sunt:
•	 criza valorilor etico-morale şi corupţia, care 

sunt un obstacol general pentru dezvoltarea 
Republicii Moldova, inclusiv pentru 
administraţia publică locală; la aceasta se 
adăugă mentalitatea şi ezitarea societăţii, pentru 
care orice reformă sau schimbare „trebuie să se 
înceapă de la oricine, numai nu de la mine”;

•	 lipsa unei informări adecvate a societăţii, din 
partea autorităţilor centrale, în ceea ce priveşte 
raportul cost-beneficiu pe termen mediu şi lung, 
precum şi a  oricărei iniţiative de reformare a 
administraţiei publice locale, promovate în 
contextul alinierii la standardele europene;

•	 rezistenţa la schimbare şi modernizare 
din partea unor categorii ale autorităţilor 
administraţiei publice locale ce nu corespund 
exigenţelor profesionale şi rigorilor legale;

8  Legea Nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea 
administrativă. Monitorul Oficial Nr. 29-31 din 02.03.2007.
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•	 lipsa, în cazul  partidelor de la guvernare, a 
voinţei politice de a asigura o autonomie locală 
reală - decizională, financiară şi bugetară, 
şi asta deoarece, astfel, liderii politici pierd 
nişte pârghii de imixtiune şi control politic în 
teritoriu; în mod similar, clasa politică ezită 
să purceadă la reorganizarea administrativ-
teritorială, pentru că aceasta ar presupune 
să-i priveze de locul de muncă sau de mandat 
pe unii funcţionari publici sau aleşi locali din 
partea unor anumite (proprii) formaţiuni, 
care actualmente sau pe viitor pot fi tocmai 
acele resurse ale organizaţiilor teritoriale ale 
partidelor, care aduc voturi;

•	 necunoaşterea, respectiv neaplicarea de către 
mulţi reprezentanţi ai autorităţilor publice 
locale a legislaţiei în vigoare, a strategiilor 
şi programelor de dezvoltare ale Republicii 
Moldova, în ale căror Planuri de acţiuni pentru 
implementare există obiective sau acţiuni cu 
termene concrete de realizare, pentru care sunt 
responsabile autorităţile publice locale;

•	 nivelul scăzut de pregătire profesională a 
specialiştilor în administraţia publică locală 
- în special, în materie de abilităţi practice, 
de competenţe în domeniul managementului 
proiectelor şi de fundraising -, dar şi lipsa 
condiţiilor adecvate de remunerare pentru 
debutanţii în serviciul public la nivel local; 
tot aici se înscrie nivelul scăzut de colaborare 
a instituţiilor statului cu mediul academic şi 
comunitatea cercetătorilor, pentru a identifica 
cele mai bune soluţii pentru administraţia 
publică;

•	 lipsa mijloacelor financiare ce ar permite 
implementarea unor reforme tehnice şi de 
sistem în administraţia publică locală, în 
special, în ceea ce ţine de dotarea cu programe şi 
echipamente, sistematizarea datelor şi evidenţa 
statistică, furnizarea operativă a informaţiilor, 
avizelor şi documentelor solicitate de cetăţeni 
etc.; 

•	 nivelul scăzut al implicării cetăţenilor în 
procesul decizional şi slaba asigurare a 
transparenţei decizionale la nivel local;

•	 lipsa unor criterii mai riguroase în procesul 
de propunere, de către partidele politice, 
a candidaţilor pe listele electorale sau de 
promovare în anumite funcţii publice - de cele 
mai multe ori, din lipsă de alternativă se preferă 
cantitatea în detrimentul calităţii; 

•	 nivelul scăzut de competenţă şi de cunoaştere, 
de către autorităţile publice locale şi, în speţă, de 
către aleşii locali, a cadrului legal în vigoare, ceea 
ce se reflectă asupra corectitudinii şi legalităţii 
actelor adoptate. Conform rapoartelor privind 

controlul de legalitate a actelor autorităţilor 
administraţiei publice locale, efectuat la cele 
zece oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat a 
Republicii Moldova, numărul documentelor 
care sunt abrogate, modificate sau completate 
este în creştere (de ex., în 2010 au fost 1271 de acte, 
iar în 2013 - circa 2402). Tot aici menţionăm şi 
neexecutarea mai multor hotărâri judecătoreşti, 
emise ca urmare a sesizărilor oficiilor teritoriale 
ale Cancelariei de Stat.

•	 constatăm, cu regret, că Adunarea Populară 
şi Comitetul Executiv ale Unităţii Teritorial-
Administrative Gagauz-Yeri, dar şi Primăria 
şi Consiliul municipiului Comrat, nu prezintă 
Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de 
Stat documentele spre controlul legalităţii. Acest 
lucru este inadmisibil şi autorităţile centrale 
trebuie să găsească în mod urgent mecanisme 
prin care să determine administraţia autonomiei 
să respecte legislaţia Republicii Moldova. 
Probabil că, din cauza neîncrederii în justiţie şi 
în instituţiile statului, scade şi numărul actelor 
controlate la solicitarea persoanelor vătămate 
(de la 409 acte în 2012 la 185 de acte în 2013). 
În autonomia găgăuză acest indicator este zero9.

Toate aceste obstacole, dar şi alţi factori, sunt o 
piedică în crearea unei administraţii moderne şi 
în realizarea unor reforme de care cu adevărat să 
beneficieze toţi cetăţenii Republicii Moldova.

3. Direcţiile prioritare de acţiune pentru 
reformarea administraţiei publice locale 
în contextul integrării europene

Procesul de asociere şi integrare europeană implică 
toate domeniile, de aceea, este extrem de importantă 
stabilirea clară a obiectivelor şi direcţiilor prioritare 
de intervenţie a statului, pentru a institui o 
administraţie locală demnă de o ţară europeană. 
Pentru aceasta, trebuie să se acţioneze în limita 
resurselor disponibile, iar în paralel să fie identificate 
resurse suplimentare. Scopul final al acestor acţiuni 
este ca administraţia publică să contribuie plenar 
la realizarea intereselor atât locale, cât şi naţionale 
ale ţării. Considerăm că dacă, într-adevăr, dorim să 
edificăm un stat european, prioritatea priorităţilor, 
asupra căreia ar trebui să-şi mobilizeze eforturile 
autorităţile şi întreaga societate, este lupta cu 
corupţia. Evident că acest domeniu este şi cel mai 
complicat, pentru că mereu se va invoca acel cerc 
vicios şi întrebarea retorică - de unde să începem? 
Pornind de la faptul că scopul nostru este să 
înlăturăm cele mai importante obstacole în calea 
9  Rapoartele Cancelariei de Stat a Republicii Moldova privind 
controlul de legalitate a actelor autorităţilor administraţiei 
publice locale pentru 2012 şi pentru 2013. http://www.
cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=333&id=1598   
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reformării şi europenizării administraţiei publice 
locale, pe care le-am enumerat mai devreme, cert 
este că pentru fiecare dintre aceste piedici este 
nevoie de acţiuni ale instituţiilor statului, dar şi 
ale societăţii în ansamblu. În plus, de vreme ce 
există o Strategie Naţională de Descentralizare, este 
important să existe şi voinţă politică şi perseverenţă 
pentru realizarea fără ezitare a ei, chiar dacă aceasta 
implică anumite costuri şi întâmpină o anumită 
rezistenţă din partea sistemului.
În conformitate cu art. 22-23 ale Acordului de 
Asociere, direcţiile prioritare de acţiune pe care 
se va axa cooperarea Republicii Moldova cu UE, 
valabile deopotrivă pentru administraţia publică 
centrală şi cea locală şi asupra cărora va trebui să 
raporteze despre măsurile întreprinse, sunt:
•	 dezvoltarea instituţională şi funcţională a 

autorităţilor publice pentru a spori eficienţa 
activităţii lor şi asigurarea unui proces 
decizional şi de planificare strategică eficient, 
participativ şi transparent;

•	 modernizarea serviciilor publice, proces 
care include introducerea şi implementarea 
Guvernării electronice, cu scopul sporirii 
eficienţei prestării serviciilor către cetăţeni şi 
reducerii costurilor de gestionare a afacerilor; 

•	 crearea unui serviciu public profesionist, bazat 
pe principiile răspunderii manageriale şi a 
delegării efective a competenţelor, angajării 
echitabile şi transparente, instruirii, evaluării şi 
remunerării; 

•	 managementul eficient şi profesionist al 
resurselor umane şi dezvoltarea carierei;

•	 promovarea valorilor etice în serviciul public10.

Suplimentar la acestea sau ca subcomponente ale 
lor, în urma sistematizării obiectivelor vizând 
domeniul în cauză, prevăzute în mai multe 
documente de politici publice a Republicii Moldova, 
la fel de importante şi care solicită implementare cât 
mai rapidă le considerăm pe următoarele:
•	 implicarea, la toate etapele de elaborare a 

politicilor publice şi a cadrului legislativ de 
reformare a administraţiei publice locale, a 
asociaţiilor reprezentative ale autorităţilor 
publice locale (de ex., CALM) care au expertiză 
în domeniu şi care lansează periodic propuneri 
benefice pentru reformarea administraţiei 
publice locale11. Este necesară şi o mai mare 

10  Legea Nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului 
de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi 
statele membre ale acestora, pe de altă parte. Monitorul Oficial 
Nr. 185-199 din 18.07.2014. 
11  Viorel Furdui. Propunerile Congresului Autorităţilor 
Locale din Moldova (CALM) în legătură cu elaborarea 

diseminare a publicaţiei acestei asociaţii - Vocea 
Autorităţilor Locale. Deşi Comitetul Regiunilor 
al Uniunii Europene a recomandat încă din anul 
201112 consultarea şi participarea autorităţilor 
locale în procesul de negocieri pentru noul 
Acord de Asociere, acest lucru nu s-a întâmplat, 
fapt ce trebuie realizat cel puţin în faza de 
implementare a Planului de Acţiuni 2014-2016 
pentru punerea în aplicare a Acordului;

•	 evaluarea şi monitorizarea strictă, de către 
Cancelaria de Stat, a cazurilor de nerespectare 
a legislaţiei de către autorităţile publice locale şi 
instituirea sancţiunilor pentru astfel de abateri. 
Alte încălcări frecvente ţin de transparenţa 
decizională13 sau de procedurile şi termenele 
de organizare a şedinţelor consiliilor locale. 
Probabil că sunt puţine primăriile, pentru care 
consultarea cetăţenilor înseamnă cu adevărat o 
cerinţă legală, de aici şi efectele, şi atitudinea. De 
aceea, este nevoie de consolidarea capacităţilor 
şi îmbunătăţirea activităţii oficiilor teritoriale 
ale Cancelariei de Stat privind comunicarea 
şi consultarea cu aleşii locali şi funcţionarii 
publici, pentru a asigura calitatea actelor 
administrative;

•	 Realizarea unor acţiuni concrete privind 
combaterea corupţiei în administraţia publică 
locală prin verificări minuţioase, din partea 
instituţiilor competente, a situaţiilor de 
incompatibilitate a funcţiilor, conflicte de 
interese14, trafic de influenţă, declarare a averilor 
şi veniturilor, dar şi eficientizarea sistemului 
de achiziţii publice la nivel local, creşterea 
transparenţei în activitate etc. Din păcate, deşi 
majoritatea instituţiilor au adoptate Coduri 
de conduită sau deontologice, inclusiv Codul 
de conduită a funcţionarului public15, acestea 
rămân doar simple declaraţii de principii 
neaplicate;

•	 Elaborarea şi adoptarea cadrului legislativ 
privind cooperarea transfrontalieră şi statutul 
euroregiunilor, având în vedere participarea 

Programului Guvernului pentru anii 2011-2014. http://www.
calm.md/doc.php?l=ro&idc=7&id=516 
12  Avizul Comitetului Regiunilor al UE „Punerea în aplicare 
a Politicii Europene de Vecinătate şi, în special, a iniţiativei 
privind Parteneriatul Estic: modernizarea, reformele şi 
capacitatea administrativă a autorităţilor locale şi regionale 
din Republica Moldova”. 2011/C 15/09. Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene. C 15/46, 18.01.2011.
13  Legea Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 
procesul decizional. Monitorul Oficial Nr. 215-217 din 
05.12.2008.
14  Legea Nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de 
interese. Monitorul Oficial Nr. 94-96 din 30.05.2008.
15  Legea Nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită 
a funcţionarului public. Monitorul Oficial Nr. 74-75 din 
11.04.2008.
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mai multor unităţi teritorial-administrative din 
Republica Moldova în cadrul a cinci euroregiuni 
- „Dunărea de Jos”, „Prutul de Sus”, „Prut-
Siret-Nistru”, „Marea Neagră” şi „Nistru”;  - şi 
necesitatea reglementării legale a cooperării cu 
autorităţi similare din statele vecine în lumina 
legislaţiei europene şi a oportunităţilor oferite 
de programele de cooperare transfrontalieră. 
La fel, este nevoie de reglementarea juridică a 
cooperării inter-municipale dintre mai multe 
unităţi teritorial-administrative de diferite 
niveluri, întru realizarea proiectelor regionale şi 
internaţionale;

•	 Evaluarea şi îmbunătăţirea Planurilor de studii 
la specialităţile de Administraţie publică în 
cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi 
a programelor de instruire şi perfecţionare 
profesională din cadrul Academiei de 
Administrare Publică din subordinea 
Guvernului; în special, accentul să se pună 
pe aplicabilitatea şi importanţa practică a 
cursurilor, dar şi pe formarea de capacităţi şi 
abilităţi necesare în procesul de preaderare la UE. 
Este important ca Academia de Administrare 
Publică să-şi creeze antene de lucru pe zona de 
Nord şi de Sud, prin dezvoltarea parteneriatelor 
cu universităţile de la Bălţi şi Cahul;

Crearea unui mecanism eficient de lucru dintre 
autorităţile administraţiei publice locale şi servici-
ile desconcentrate din teritoriu, prin modernizarea 
managementului serviciilor publice acordate (eli-
berarea de avize, coordonări în timp optim şi fără 
deplasări şi costuri inutile ale cetăţenilor pe la mul-
tiple oficii) şi prin crearea, la nivel de raion, a unor 
centre de servicii după principiul „ghişeului unic”. 
De asemenea, integrarea în portalul www.servicii.
gov.md a fişelor ce trebuie create pentru serviciile 
publice administrative prestate de autorităţile pu-
blice locale16. În acest sens, propuneri importante 
trebuie să fie incluse şi în proiectul Codului Urba-
nismului şi Construcţiilor al Republicii Moldova;

Elaborarea unui ghid selectiv sau a unei sinteze a 
prevederilor tuturor documentelor de politici şi 
strategii de dezvoltare ale Republicii Moldova, ge-
nerale sau sectoriale, care se adresează expres cu 
sarcini către autorităţile administraţiei publice lo-
cale; în special, de evidenţiat cele care trebuie să fie 
parte integrantă a programelor de instruire în do-
meniul  Administraţiei publice ori să fie transpuse 

16  Hotărârea Guvernului Nr. 122 din 18.02.2014 cu privire 
la Programul de reformare a serviciilor publice pentru 
anii 2014-2016 şi Planul de acţiuni privind implementarea 
Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 
2014-2016. Monitorul Oficial Nr. 43-46 din 21.02.2014.

în strategiile şi planurile de lucru ale autorităţilor 
locale. Astfel, se va contribui mai mult la implemen-
tarea acestor documente;

Indiscutabil este necesară elucidarea tuturor pro-
blemelor legale şi de procedura care vizează statutul 
juridic şi modul de administrare şi evidenţă a pa-
trimoniului local, dar şi a bunurilor din domeniile 
public şi privat a unităţilor teritorial-administrati-
ve. Nu putem asigura o autonomie locală reală fără 
o bună gestionare a patrimoniului disponibil;

Crearea cadrului legal şi a mecanismelor de aplicare 
bine reglementate care să asigure posibilitatea con-
tractării, de către autorităţile publice locale, a îm-
prumuturilor (criteriile, garanţiile, limitele acestora 
etc.), ca formă de asigurare a cofinanţărilor în pro-
iectele finanţate de Uniunea Europeană şi nu numai, 
inclusiv examinarea posibilităţii operării cu conturi 
valutare şi transferuri directe prin granturi17;

Asigurarea descentralizării în ceea ce priveşte ca-
pacitatea autorităţilor locale de a-şi stabili structu-
ra instituţională, statele şi politica de personal (în 
special, evaluarea şi motivarea funcţionarilor), dar 
şi respectarea de către autorităţi a transparenţei în 
procesul de recrutare şi de promovare în funcţie, 
care să se facă pe bază de merit şi performanţă18; 

Implementarea noului sistem privind finanţele pu-
blice locale, ca parte considerabilă a reformei de 
descentralizare, precum şi îmbunătăţirea cadrului 
normativ privind dreptul autorităţilor locale de a 
institui taxe şi impozite locale, dar şi facilităţi fisca-
le; astfel, administraţia publică locală va putea să-şi 
planifice şi să-şi stabilească mai bine, în baza unor 
studii, priorităţile şi categoriile de cheltuieli nece-
sare, să creeze condiţii de stimulare a mediului de 
afaceri local, a tinerilor agenţi economici, categorii 
defavorizate etc.;

Deoarece este un proces de durată, reforma admi-
nistraţiei ţării - fie la nivel central, fie la nivel lo-
cal - nu poate fi realizată fără o voinţă politică şi o 
nouă abordare, inclusiv în ceea ce ţine de partidele 
politice. Chiar dacă se bucură de mai puţină încre-
dere din partea populaţiei (19%), rolul partidelor 
este foarte important. Mecanismul democratic face 
ca, prin intermediul procesului electoral, să fie ale-

17  A se vedea Ghidul împrumuturilor pentru administraţia 
publică locală şi situaţia existentă în ţările reprezentate în 
NALAS, 2011.
18  Legea Nr. 68 din 05.04.2012 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale de Descentralizare şi a Planului de acţiuni privind 
implementarea Strategiei Naţionale de Descentralizare pentru 
anii 2012-2015. Monitorul Oficial Nr.v143-148 din 13.07.2012.
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se organele de conducere a ţării şi aleşii locali. Toc-
mai de aceea, considerăm necesară îmbunătăţirea 
legislaţiei privind partidele politice, care să asigure 
transparenţa în activitatea lor, a legislaţiei electorale 
şi a celei privind aleşii locali. Aceasta, ca să fie fixate 
nişte criterii suplimentare de calitate pentru funcţi-
ile eligibile, dar şi pentru a spori responsabilităţile şi 
a crea mecanisme de motivare a celor care au rezul-
tate, iar activitatea lor este vizibilă şi transparentă în 
comunitate. Şi pentru că nu există sisteme electorale 
perfecte, cel actual poate fi modificat, eventual, prin 
preluarea, din diferite sisteme, a mai multor ele-
mente pe care să le aplicăm la realitatea şi mentali-
tatea locului. În aceeaşi ordine de idei, credem că ar 
fi benefică o modificare a sistemului electoral, im-
plicit introducerea obligativităţii participării la vot.

4. Concluzii şi recomandări 
O atenţie mai mare, din partea instituţiilor centrale 
ale statului, faţă de problemele autorităţilor publi-
ce locale nu doar că va facilita identificarea unor 
soluţii mai puţin costisitoare pentru promovarea 
reformelor, ci va crea o atmosferă şi un cadru de 
conlucrare şi parteneriat. Acest lucru este necesar, 
pentru ca orice colectivitate locală sau reprezen-
tant al unităţilor teritorial-administrative să ştie 
că sunt parte a guvernării ţării. Integrarea euro-
peană, cu toate implicaţiile şi eforturile pe care le 
presupune, este opţiunea ce ar trebui să coalizeze 
societatea. După semnarea Acordului de Asociere, 
Uniunea Europeană trebuie să fie mai intransigen-
tă în ceea ce priveşte implementarea reformelor de 
către Republica Moldova. În acest sens, va fi creată 
şi o Comisie specială de monitorizare a reformelor, 
din reprezentanţi ai Bruxellesului şi ai Chişinăului, 
care vor analiza modul de realizare a reformelor şi 
ce trebuie de făcut pentru avansarea lor.
Pentru a înţelege mai bine rolul diferiţilor actori 
în procesul de integrare europeană este nevoie de 
o schimbare a mentalităţii, astfel încât societatea 
să perceapă aceste reforme nu doar ca pe o cerinţă 
din partea UE sau a altor instituţii internaţionale, 
ci ca pe nişte etape necesare pentru a ne moderniza 
şi dezvolta ţara. Iar noi trebuie doar să valorificăm 
cu înţelepciune oportunităţile tuturor formelor de 
asistenţă oferită de Uniunea Europeană, de ţările 
comunitare sau de Statele Unite ale Americii, pen-
tru a crea condiţii mai bune de viaţă în propriile 
noastre comunităţi.
Un rol important în acest proces îl au autorităţile 
publice locale, care nu doar că sunt cel mai aproa-
pe de cetăţeni şi de necesităţile lor, dar şi se bucură 
de cea mai mare încredere în rândul comunităţilor 
care le-au mandatat şi care, drept urmare, au şi cele 

mai mari aşteptări de la ei. Însă, din cauza nivelului 
scăzut al culturii politice, iar uneori în lipsa aces-
teia, mulţi cetăţeni nu cunosc de competenţa cui 
este o problemă sau alta. Astfel, pentru ei, de toate 
problemele este responsabilă prima autoritate, cu 
care au contact direct, adică primarul sau secreta-
rul primăriei. De aceea, locul şi rolul administraţiei 
publice locale în procesul de aliniere la standardele 
UE poate fi definitoriu, iar atunci când administra-
ţia în sine va fi reformată, cetăţeanul va înţelege şi 
îşi va asuma propriul său rol în acest proces. Ţinem 
să accentuăm, totodată, că administraţia locală este 
cea care execută, pe teritoriul unei anumite unităţi 
teritorial-administrative, legislaţia ţării, în toate do-
meniile - respectiv, în funcţie de buna implementa-
re a cadrului normativ, depinde în mare parte suc-
cesul reformelor sau asigurarea finalităţii lor pentru 
beneficiarul final, cetăţeanul. Aceasta se referă, în 
egală măsură, la infrastructură şi dezvoltare econo-
mică, drepturile omului şi asistenţa socială şi medi-
cală, cultură, tineret, educaţie, sport, ecologie etc. 
Delegarea de drepturi şi de resurse către autorităţile 
publice locale, ca urmare a procesului de descentra-
lizare, îi va responsabiliza şi disciplina pe aleşii locali 
- în special, pe primari, de la care se va cere viziune 
pe termen lung de dezvoltare a localităţilor. Este ne-
cesar ca autorităţile publice locale să fie competente 
şi transparente în procesul decizional şi, mai ales, la 
gestionarea banilor publici. O sarcină importantă 
pentru factorii de decizie este şi crearea unui climat 
favorabil de afaceri şi investiţii publice în infrastruc-
tura de drumuri locale19. Unul dintre domeniile-che-
ie în cooperarea Republicii Moldova cu UE, dar şi al 
politicii interne, este dezvoltarea regională. 

Procesul de descentralizare este strâns legat de 
politica de dezvoltare regională, iar autonomia locală 
„va spori capacităţile instituţionale ale autorităţilor 
publice locale pentru implementarea politicilor 
de dezvoltare regională”20. Deşi este mai dificil să 
credem că în viitorul apropiat va fi lansată reforma de 
organizare teritorial-administrativă, este indubitabilă 
necesitatea ei, şi nu doar pentru a eficientiza costurile 
şi a asigura o reală capacitate administrativă tuturor 
localităţilor, dar şi pentru a permite elaborarea unor 
proiecte investiţionale mai mari în planul dezvoltării 
teritoriale şi de polarizare a acestei dezvoltări. În 
acelaşi timp, cu cât mai mari sunt administraţiile 
publice locale, cu atât mai puţin dependente politic şi 
financiar sunt acestea de autoritatea publică centrală, 
ceea ce este un factor important în asigurarea eficienţei 

19  Legea Nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei 
Naţionale de Dezvoltare „Moldova 2020”. Monitorul Oficial 
Nr. 245-247 din 30.11.2012.
20  Hotărârea Guvernului Nr. 685 din 04.09.2013 cu privire la 
aprobarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională pentru 
anii 2013-2015. Monitorul Oficial Nr. 198-204 din 13.09.2013.
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primăriilor21. Autorităţile locale au nevoie de resurse 
financiare importante în faza de pregătire a studiilor 
de fezabilitate, a proiectelor tehnice şi a cererilor de 
finanţare pentru valorificarea oportunităţilor de 
finanţare, de aceea, trebuie să-şi planifice aceste 
resurse în procesul de elaborare a bugetelor şi să 
prognozeze veniturile şi cheltuielile pentru o perioadă 
mai mare decât exerciţiul financiar anual.
Şi pentru a răspunde sarcinii acestui studiu, vom 
evidenţia câteva recomandări şi direcţii de acţiune 
care să amplifice rolului administraţiei publice 
locale în procesul de integrare europeană:
	Informarea, consultarea şi motivarea 

autorităţilor publice locale de a participa 
la concursurile de granturi (ex. Fondul 
Naţional de Dezvoltare Regională; asistenţa 
pentru dezvoltarea regională oferită de către 
România, Cehia, Polonia, Germania şi alte 
state; Programele de cooperare transfrontalieră 
România - Republica Moldova - Ucraina pentru 
anii 2014-2020; Programul Uniunii Europene 
de Suport pentru Cooperare teritorială în cadrul 
Parteneriatului Estic 2015-2016; Implicarea 
în procesul de programare şi, ulterior, de 
promovare a Programului Transnațional 
„Dunărea 2014-2020” etc.).;

	Transparenţa şi participarea în procesul 
decizional şi de administrare a finanţelor 
publice trebuie să devină un mod de a fi a 
autorităţilor publice locale. Cetăţenii trebuie să 
fie implicaţi chiar dacă, de cele mai multe ori, 
ei sunt subestimaţi. Rolul şi responsabilitatea 
aleşilor locali în acest proces sunt definitorii. 
Utilizarea mecanismelor legale, în special, 
prin solicitarea de informaţii publice22 şi 
responsabilizarea aleşilor locali prin solicitarea 
de la aceştia a dărilor de seamă, rapoarte de 
activitate, participarea la şedinţele consiliilor 
locale, organizarea de audieri şi consultări 
publice etc.;

	Formarea unor echipe bine instruite 
în domeniul integrării europene şi al 
managementului proiectelor, remunerate 
corespunzător, care să activeze în cadrul 
primăriilor şi mai ales la nivelul administraţiilor 
raionale ca structuri instituţionalizate (ex. 
direcţii, secţii, birouri), care vor asigura 
creşterea capacităţilor autorităţilor publice 
locale de absorbţie a fondurilor europene. O 
prioritate şi pentru administraţie, dar şi pentru 

21  Adrian Lupuşor, Adrian Babin. Eficienţa autorităţilor 
publice locale din Republica Moldova: importanţa şi factorii 
determinanţi. Expert-Grup. Chişinău, 2011. http://www.
expert-grup.org/old/library_upld/d323.pdf 
22  Legea Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la 
informaţie. Monitorul Oficial Nr. 88-90 din 28.07.2000.

partidele politice care propulsează aleşi locali şi 
funcţionari în diferite funcţii, ar trebui să fie şi 
studierea limbilor de circulaţie internaţională, 
în special, engleza. Dacă tot tindem să 
devenim membri ai Uniunii Europene, aceasta 
presupune şi participarea în cadrul instituţiilor 
europene, comunicarea şi interacţiunea la toate 
nivelurile, iar pentru aceasta, avem deja nevoie 
de specialişti care nu doar să fie înalt calificaţi 
în domeniul respectiv, ci să cunoască şi limbile 
oficiale de comunicare în instituţiile europene;

	Stabilirea sau îmbunătăţirea colaborării 
autorităţilor publice locale cu diferite instituţii 
şi donatori, precum Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, reprezentanţele 
diplomatice ale ţării noastre în UE sau misiunile 
străine acreditate la Chişinău. Aici considerăm 
oportună organizarea anuală a unui forum pe 
tema colaborării teritoriale şi transfrontaliere, 
înfrăţirea localităţilor, proiecte şi posibilităţi de 
finanţare pentru autorităţile locale, promovarea 
ţării şi a relaţiilor de colaborare dintre 
colectivităţile locale din Republica Moldova şi 
cele din statele membre ale Uniunii Europene;

	Elaborarea şi implementarea unor programe 
şi strategii de dezvoltare locală şi regională, 
dar şi a planurilor urbanistice şi de amenajare 
a teritoriului; actualizarea acestor documente, 
acolo unde este cazul, inclusiv prin stabilirea 
unor obiective clare legate de asigurarea 
eficienţei energetice în comunitate; dezvoltarea 
unor parteneriate public-private pentru 
gestionarea mai eficientă a patrimoniului local;

	Îmbunătăţirea colaborării şi asocierii 
autorităţilor publice locale de ambele niveluri, 
prin semnarea de Acorduri privind realizarea 
unor proiecte sau servicii publice de interes 
comun23, cu stabilirea clară a surselor de 
finanţare, a competenţelor şi termenelor de 
realizare a acestor acorduri. Sunt benefice 
realizarea de consorţii şi grupuri de autorităţi 
locale care îşi analizează opţiunile de susţinere 
reciprocă, promovarea şi integrarea acestor 
priorităţi la nivel de raion sau regiune, prin 
intermediul consilierilor sau al reprezentanţilor 
în Consiliile Regionale de Dezvoltare; 

	Dezvoltarea parteneriatelor dintre 
autorităţile publice locale şi ONG-uri. Este un 
fapt evident că localităţile în care activează mai 
multe organizaţii neguvernamentale valorifică 
mai multe oportunităţi atât din punctul de 
vedere al fondurilor la care pot fi eligibile 
diferite categorii de candidaţi, cât şi din cel al 

23  Art. 5 al Legii privind descentralizarea administrativă, 
art. 6 al Legii Nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia 
publică locală
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rezultatelor obţinute acolo unde există o bună 
colaborare dintre administraţia publică locală 
şi ONG-uri. Un avantaj în dezvoltarea lor îl au 
autorităţile publice care au deja dezvoltate relaţii 
de colaborare şi cu mediul academic, acesta din 
urmă având capacităţi de a furniza expertiză în 
diverse domenii;

	Creşterea vizibilităţii şi a guvernării 
electronice a administraţiei publice locale, în 
special, la nivel de raioane şi oraşe, reflectată pe 
paginile web. Astăzi sunt foarte multe pagini 
electronice neactualizate, fără informaţii 
disponibile în limba de stat sau fără alte criterii 
ce nu sunt respectate în conformitate cu 
legislaţia în vigoare24. Pentru multe autorităţi 
publice comunicarea electronică mai este un 
lux, adresele de e-mail publicate în multe cazuri 
sunt nefuncţionale sau nu se verifică. Cert este 
că, în situaţia în care multe autorităţi preferă 
să mai utilizeze fax-ul, iar unii primari nu au, 
elementar, o adresă electronică şi nu văd cu 
ochi buni noile tehnologii, nu putem vorbi de 
operativitate şi eficienţă în comunicare, inclusiv 
în materie de propuneri sau de solicitare de 
informaţii? Din păcate, şi la nivel guvernamental, 
nu o dată se preferă comunicarea pe adresele 
personale ale funcţionarilor, în detrimentul 
paginilor web oficiale.;

	Crearea portofoliilor de proiecte investiţionale 
pentru fiecare localitate. Autorităţile locale, 
mai ales cele din mediul urban, ar trebui să-şi 
creeze un portofoliu cu prezentări argumentate 
ale proiectelor investiţionale necesare în 
localitate, cu răspunsuri privind condiţiile 
oferite, contribuţiile, raportul cost-beneficiu şi 
impactul pe termen lung pentru toate părţile 
implicate, lista cu fişele sau conceptele de proiecte 
fezabile, ţinând cont şi de priorităţile raionale 
şi regionale în acele domenii. Trebuie de folosit 
cu perseverenţă toate oportunităţile (forumuri, 
mese rotunde, întruniri cu reprezentanţii 
misiunilor diplomatice, ai diverse companii 
private şi ai donatorilor) pentru promovarea 
acestor proiecte. Deşi este uşor să vorbim 
de parteneriate public-private, principalele 
obstacole ale acestora sunt lipsa încrederii între 
părţi, lipsa stabilităţii şi previziunii economice, 
şi lipsa unor condiţii fiscale şi reguli clare în 
privinţa gestionării patrimoniului. Trebuie 
de acordat o mai mare atenţie unor studii de 
fezabilitate calitative pentru a analiza la modul 
realist unde pot fi create parcuri industriale sau 
incubatoare de afaceri şi unde nu. Or, acestea 
sunt investiţii prea mari, care uneori nu se 

24  Hotărârea Guvernului Nr. 188 din 03.04.2012 privind 
paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în 
reţeaua Internet.

justifică prin spaţii imense fără rezidenţi şi 
perspective;

	Organizarea, de către autorităţi, a unor sesiuni 
de instruire pe tematici europene pentru aleşii 
locali şi funcţionarii din cadrul instituţiilor 
publice şi, în parteneriat cu societatea civilă, 
a campaniilor de informare în localităţi. 
Prezentarea situaţiei din diferite state membre 
ale UE, în domenii concrete, le poate oferi 
factorilor de decizie exemple elocvente şi direcţii 
clare spre care trebuie să tindă şi comunităţile 
din Republica Moldova, iar vizitele de studiu 
şi preluarea experienţei ţărilor din Uniunea 
Europeană ne pot explica şi în ce mod pot fi 
făcute aceste lucruri. La fel, este important de 
asigurat vizibilitatea proiectelor în comunitate, 
mai ales acolo unde ele sunt realizate cu fonduri 
europene. Oamenii trebuie să cunoască pentru 
ce şi cum sunt alocaţi banii donatorilor. 

Evident că aceste propuneri sunt eficiente acolo, 
unde şi autorităţile publice locale sunt pro-europene 
prin convingere şi dau dovadă de suficientă voinţă 
politică. În caz contrar, atunci când, bunăoară, 
administraţia locală pledează pentru aderarea la 
Uniunea Vamală Rusia - Belarus -  Kazahstan (ex. 
Primăria şi Consiliul Orăşenesc Cahul sau UTA 
Gagauz-Yeri), eforturile guvernamentale sunt 
diminuate sau chiar reduse la zero. În pofida acestor 
situaţii, cetăţenii Republicii Moldova trebuie să 
vadă că integrarea europeană nu înseamnă doar 
discuţii despre politici publice, strategii şi planuri 
de acţiuni, ci şi efecte reale asupra infrastructurii 
drumurilor, calităţii şi costurilor serviciilor 
publice prestate, un loc stabil de muncă, teama de 
pedeapsă pentru încălcarea legii etc. În ansamblu, 
realizând consecvent propunerile prezentate, avem 
convingerea că, în timp, vom avea o administraţie 
modernă, respectată de societate pentru calitatea 
actului guvernării locale, capabilă să transpună 
în viaţă acquis-ul comunitar, să fie creativă 
şi perseverentă în promovarea şi asigurarea 
progresului şi bunăstării cetăţenilor.
Nicolae DANDIŞ a coordonat mai multe proiecte 
locale şi regionale privind informarea în domeniul 
integrării europene şi educaţiei civice. Este licenţiat 
în Ştiinţe Administrative şi Istorie; Master în 
Managementul programelor şi politicilor europene. 
Este Directorul Centrului „Pro-Europa” din 
Cahul; Preşedinte al Asociaţiei pentru Cooperare 
şi Comunicare Democratică „Dialog”; lector la 
Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” şi la Extensiunea 
din Cahul a Universităţii „Dunărea de Jos” din 
Galaţi. Are expertiză şi mai multe publicaţii în 
domeniul administraţiei publice şi politicilor 
europene, dar şi experienţă în calitate de consilier 
orăşenesc.
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*Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundaţiei Est-Europene, 
din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin 
autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al 
Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. 

Asociaţia pentru Politica Externă (APE) este o organizaţie non-guvernamentală activitatea căreia este 
dedicată susţinerii procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, promovării 
reformelor democratice şi a soluţionării politice a problemei transnistrene în contextual integrării europene 
a ţării.

Asociaţia pentru Politica Externă (APE)
Str. Sciusev, 64, Chişinău, MD-2012
Republica Moldova
Tel.: +373 22 22.44.30; +373 22 21.09.86
Fax: +373 22 21.09.86
E-mail: office@ape.md
www.ape.md
www.europa.md
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