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Majoritatea experiențelor internaționale, europene 
și regionale de implementare a reformelor 
administrației publice locale, demonstrează că 
acest tip de reforme sunt printre cele mai dificile 
de realizat, în mod special atunci când este vizat 
aspectul teritorial. Spre deosebire de alte reforme, 
această reformă vizează fiecare cetățean în parte, 
trezind emoții în rândul acestora, dar și atingând 
interesele elitelor politice la nivel local. Prin urmare, 
pentru a realiza o reformă a administrației publice 
locale de succes, durabilă și cu un impact cât mai 
pozitiv este necesară o analiză foarte detaliată a 
situației curente. Aceasta trebuie să identifice clar 
problemele cu care se confruntă administrația publică 
locală, dar și cetățenii din aceste localități. A stabili clar 
obiectivele care se doresc a fi atinse. A examina toate 
alternativele posibile. Identifica partenerii și promotorii 
unei astfel de reforme. A stabili criteriile primare care 
vor sta la bază reformei. Evaluarea costurilor și 
impactului. Definirea unei strategii de consultare și 
comunicare a reformei. Toate acestea sunt aspecte 
tehnice, dar sunt importante pentru a asigura cea mai 
importantă fază într-o astfel de reformă – 
implementarea. 
O parte din cele enumerate mai sus au fost realizate 
deja în Republica Moldova. În mod special ceea ce 
vizează analiza situației curente cu identificarea unor 
posibile scenarii de reformă, acestea fiind detaliate în 
mai multe studii pe parcursul a ultimelor 10 ani. De 
asemenea subiectul reformei administrației publice 
locale a fost discutat pe mai multe platforme, 
rămânând a  trece la următorii pași. În continuare vom 
prezenta 14 pași pentru reforma APL și recomandări 
cheie pentru realizarea acesteia. 

 

 
NOTĂ ANALITICĂ IPRE nr. 1/2022 

 

 

Prezenta notă analitică a fost elaborată în 
cadrul proiectului IPRE „Analize Tematice a 
politicilor publice”, realizat cu susținerea 
Fundației Konrad Adenauer (KAS) în 

Republica Moldova. Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin 
autorilor și nu reflectă neapărat opinia KAS. 

 

 
14 PAȘI PENTRU O REFORMĂ A 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DE 
SUCCES  

Autor: Adrian ERMURACHI 
Chișinău, 21 martie 2022 

 

RECOMANDĂRI-CHEIE: 
• Valorificarea studiilor și analizelor existente. 

Opțiunea de a realiza încă un studiu complex cu 
privire la situația curentă ar însemnă pierderea a 
încă cel puțin 6-12 luni, care în mare măsură nu 
va schimba tendințele, dar nici nu va genera o 
voință mai mare de a realiza această reformă. 

 
• Crearea unei coaliții pentru susținerea 

reformei. Responsabilitatea de a realiza această 
reformă nu poate cădea doar pe umerii 
Guvernului sau Parlamentului. Așadar, lărgirea 
celor care se implică și susțin această reformă 
este importantă pentru succesul acesteia. 

 
• Păstrarea modelului simetric de 

descentralizare. Revenirea asupra modelului 
simetric sau asimetric de descentralizare în 
procesul de reformare a administrației publice 
locale ar însemna de a reduce la zero tot efortul 
depus în ultimii 10 ani în acest domeniu. 

 
• Aplicarea unui model de amalgamare mixtă. 

În realitățile Republicii Moldova, amalgamarea 
mixtă poate avea una din cele mai mari șanse de 
succes, dacă aceasta va îmbrățișa o susținere 
largă la nivel politicieni și societate. 

 
• Identificarea sau crearea unei entități 

responsabile de implementarea reformei. 
Implementarea reformei va necesita un efort 
substanțial, în acest sens fiind necesar de 
identificat o echipă responsabilă exclusiv de 
acest proces. 
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CONTEXTUL GENERAL 

Structura administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova rămâne a fi una din cele mai fragmentate 
din Europa. La o populație mai mică de 3 milioane 
de locuitori, avem 898 de primării, 32 de raioane și o 
unitate teritorială autonomă. Deși pragul minim 
admis de lege pentru formarea unei unități 
administrativ-teritoriale este de 1500 de locuitori, cel 
puțin o treime din unități administrativ-teritoriale deja 
nu mai întrunesc acest criteriu. Chișinăul 
concentrează 2/3 din economia Republicii Moldova, 
având o tendință de concentrare și mai mare, ceea 
ce afectează substanțial dezvoltarea economică la 
nivel regional și local, precum și calitatea vieții în 
zonele rurale. Capacitatea financiară și 
administrativă în localitățile cu o populație sub 1500 
de locuitori este de 2 ori și respectiv de 2,5 ori mai 
mică decât în localitățile cu 5000 de locuitori. Acest 
fapt arată dependența dintre capacitatea fiscală, 
precum și dintre cheltuielile administrative și 
mărimea unităților administrativ teritoriale.  

Toate aceste provocări, dar și altele care vizează 
administrația publică locală au fost discutate și 
examinate de nenumărate ori în ultimii 10 ani, iar 
necesitatea realizării unei reforme a administrației 
publice locale complexe, care să includă și aspectul 
teritorial a fost enunțat de mai multe ori la nivel de 
experți, politicieni, societate civilă, mediul academic, 
etc. De realizarea unei reforme administrativ 
teritoriale în termen mediu-lung s-a ținut cont și la 
elaborarea Strategiei naționale de descentralizare 
pentru anii 2012–2018, care inițial a fost planificată 
a fi implementată până în anul 2015, ulterior fiind 
extinsă până în anul 2018. Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-2020 a trasat 
drept obiectiv specific consolidarea capacităților 
administrative prin reducerea fragmentării 
structurii administrativ-teritoriale.  

Cu toate acestea, avansarea pe marginea acestui 
subiect a fost lentă, fără a fi atinse careva finalități și 
fără a fi conturată și asumată o viziune clară cu 
privire la o eventuală reformă a administrației publice 
locale.  

PAȘII UNEI REFORME APL DE SUCCES 

Experiența reformei administrației publice locale din 
anul 1998, atunci când numărul autorităților publice 
locale de nivelul II a fost redus de circa 4 ori, iar 
autoritățile publice locale de nivelul I cu circa 1/3, s-
a pomenit într-o ”contrareformă” în anul 2001, 
revenind la modelul vechi, demonstrează odată în 
plus că un proces de reformă durabilă trebuie să 
includă etape bine-definite de pregătire, 
implementare și cu respectarea elementelor cheie, 
cu am ar fi comunicarea sau asigurarea autonomiei 
locale. 

În anul 2004, Comitetul de Miniștri al Consiliului 
Europei, ținând cont de Carta Europeană a 
Autonomiei Locale și bazându-se pe experiențele 
statelor membre în realizarea reformelor 
administrativ teritoriale, a adoptat Recomandarea 
Rec (2004)12 către statele membre privind 
procesele de reformă a hotarelor și/sau a structurii 
autorităților locale și regionale. Aceasta recomandă 
guvernelor statelor membre, în cazul în care se 
angajează în reforme ale hotarelor și/sau structurii 
autorităților locale și/sau regionale: 

• se pregătesc temeinic, pentru a identifica și ține 
seama de condițiile legale și practice aplicabile; 

• să asigure existența unor proceduri decizionale 
bine concepute, bazate pe un bun dialog 
instituțional; 

• să elaboreze un plan pas cu pas și să atribuie în 
mod clar responsabilitățile, inclusiv conducerea 
pentru implementarea reformei, precum și să 
asigure monitorizarea consecventă a acesteia; 

• să efectueze o evaluare amplă și imparțială a 
rezultatelor și să informeze autoritățile locale 
și/sau regionale relevante. 

Pe lângă Consiliul Europei, de acest subiect s-au 
preocupat și alte organisme internaționale, printre 
acestea fiind Organizația pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (OECD) și Uniunea 
Europeană. O sinteză a acestor recomandări a fost 
realizată sub egida Consiliului Europei în parteneriat 
cu Uniunea Europeană cu titlul „Territorial Reforms 
in Europe: Does Size Matters?”. 
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Astfel, reieșind din experiențele și analizele 
enumerate supra, pentru realizarea unei reforme a 
administrației publice locale care să fie 
implementată cu succes, dar și pentru a nu o expune 
riscului de a compromisă, ar trebui întreprinși 
următorii pași: 

1. Analiza situației curente; 
2. Stabilirea obiectivelor reformei; 
3. Examinarea și discutarea scenariilor 

alternative; 
4. Stabilirea criteriilor pentru realizarea reformei; 
5. Pregătirea simulărilor pentru scenariile 

examinate; 
6. Crearea unei coaliții de susținere a reformei; 
7. Elaborarea soluțiilor pentru atenuarea efectelor 

secundare ale reformei; 
8. Elaborarea unei strategii de comunicare și 

organizarea unui proces complex de 
consultare; 

9. Elaborarea unui plan de implementare a 
reformei; 

10. Elaborarea unei metodologii de activitate pentru 
perioada tranzitorie; 

11. Asigurarea unei sinergii cu alte politici care sunt 
corelate cu această reformă; 

12. Decizia finală; 
13. Implementarea; 
14. Monitorizarea și evaluarea. 

Vom prezenta în continuare esența celor 14 pași 
cheie pentru realizarea reformei APL.  

Analiza situației curente 

Singurul progres tangibil care a fost atins în 
domeniul reformei administrației publice locale în 
ultimii 10 ani este anume analiza situației curente. 
Acest subiect a fost analizat atât de autoritățile 
publice, societate civilă, parteneri de dezvoltare, cât 
și de mediul academic. Cea mai recentă și complexă 
analiză este Studiul privind scenariile de reformă 
administrativ-teritorială elaborat cu suportul Agenției 
de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în 
anul 2018. Datele și tendințele reflectate în acesta în 
continuare rămân a fi de actualitate.  

Potrivit cadrului normativ, pentru formarea unei 
unități administrativ-teritoriale numărul populației 
trebuie să fie de cel puțin 1500 de locuitori. La 
momentul actual, 30 % de unitățile administrativ 
teritoriale deja nu întrunesc acest criteriu. Totodată, 
circa 90% din unitățile administrativ teritoriale au o 
populație mai mică de 5000 de locuitori. De 
asemenea, este relevant de ținut cont de 
repartizarea geografică a populației, unde peste 700 
mii de locutori, dintr-un total mai mic de 3 mil. 
locuiește în municipiul Chișinău. Prin urmare, ceea 
ce caracterizează administrația publică locală de 
nivelul I este fragmentarea foarte mare a acestora, 
aceasta afectând la rândul său capacitatea 
administrativă, capacitatea fiscală, precum și 
calitatea serviciilor furnizate cetățenilor. 

 
Figura: Numărul și ponderea UAT de nivelul I în funcție de numărul populației 
Sursa: Studiul privind scenariile de reformă administrativ-teritorială elaborat cu 
suportul GIZ. 

Cât privește capacitatea administrativă a autorităților 
publice locale de nivelul I, potrivit cadrului normativ, 
aceasta se consideră adecvată pentru o autoritate 
publică locală, dacă cheltuielile administrative ale 
acesteia nu depășesc 30% din suma totală a 
veniturilor proprii, criteriu care majoritatea absolută 
nu-l întrunesc.  

Pe lângă capacitatea administrativă, capacitatea 
fiscală, la fel, este afectată de fragmentarea 
excesivă a unităților administrativ teritoriale. În 
mediu, o localitate cu până la 1500 de locuitori are o 
capacitate fiscală de 2 ori mai mică decât o localitate 
cu peste 5000 de locuitori. Aceeași tendință este 
valabilă și pentru cheltuielile administrative, unde 
în localitățile cu puțini locuitori, cheltuielile 
administrative raportate la cap de locutor sunt de 2,5 
ori mai mari decât în localitățile mai mari.  
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Toate aceste date denotă o tendință negativă în 
dezvoltarea autorităților publice locale și obligă 
factorii decizionali în luarea deciziilor care ar asigura 
o dezvoltare durabilă a autorităților publice locale. 

Pentru a asigura consolidarea autorităților publice 
locale și nemijlocit a autonomiei locale, sunt două 
elemente cheie care trebuie să cunoască o 
traiectorie clară și care trebuie să fie însoțită de 
măsuri coerente, alături de structura administrativ 
teritorială și anume: (i) descentralizarea 
competențelor și (ii) descentralizarea financiară, 
care la rândul lor pot oferi o viziune mai clară de viitor 
cu privire numărul, tipul, precum și criteriile minime 
pentru o unitate administrativ-teritorială. Odată 
stabilit modelul de descentralizare a competențelor, 
acesta urmează a fi strâns corelat cu descentralizare 
financiară, pentru a asigura autoritatea publică 
locale cu suficiente resurse în realizarea sarcinilor 
ne-i revin. 

Provocarea majoră a autorităților publice locale la 
momentul actual este realizarea eficientă a 
competențelor obținute în procesul descentralizării. 
În acest sens, pentru descentralizarea 
competențelor, există două modele mari care se 
aplică la nivel mondial – descentralizarea simetrică 
și descentralizarea asimetrică. În cazul 
descentralizării simetrice, toate autoritățile publice 
locale de același nivel, indiferent de numărul de 
populație, capacitate fiscală sau administrativă 
beneficiază de același număr de competențe. În 
cazul descentralizării asimetrice competențele sunt 
alocate diferențiat între autoritățile publice locale 
chiar de același nivel. 

Subiectul descentralizării simetrice sau asimetrice a 
stat la baza elaborării Strategiei naționale de 
descentralizare pentru anii 2012–2018, încă în anul 
2010. La acea etapă a avut loc o dezbatere largă 
dintre toți actorii vizați, autoritățile publice centrale, 
autoritățile publice locale, Congresul Autorităților 
Locale din Moldova, experți independenți, societate 
civilă, etc, unde au fost discutate aprofundat 
beneficiile și costurile ambelor modele de 
descentralizare (simetric sau asimetric).  

Concluzia unanimă a dezbaterilor a fost că 
Republica Moldova urmează să aplice modelul de 
descentralizare simetric și toate politicile care se vor 
dezvolta în viitor în domeniu, inclusiv Strategia 
națională de descentralizare pentru anii 2012–2018 
să fie conceptualizată în jurul modelului simetric de 
descentralizare. Pentru durabilitatea acestui model, 
în perspectivă urmând să fie realizată și reforma 
teritorial-administrativă. 

Viziunea de descentralizare asimetrică a constituit 
baza viitoarelor politici în domeniu, una din cele mai 
importante măsuri în acest sens fiind instituirea, 
începând cu anul 2015, a unui nou sistem de 
formare a veniturilor locale, care a constituit o etapă 
în procesul de consolidare a autonomiei financiare a 
autorităților publice locale, inclusiv prin creșterea 
predictibilității în procesul de programare și execuție 
bugetară. 

Însă, lipsa unor măsuri suplimentare pentru 
consolidarea sistemului simetric de descentralizare, 
inclusiv lipsa unor acțiuni cu privire la reforma 
administrativ teritorială, suplimentar la măsurile de 
descentralizare, a adâncit problema disparităților 
economice, financiare, precum și de capacitate 
administrativă. La rândul său, aceasta ducând și la 
un acces diferențiat al cetățenilor la servicii.  

Astfel, deși au fost realizate un număr larg de 
analize, au fost întreprinși mulți pași în vederea 
consolidării autonomiei locale având la baza modelul 
descentralizării simetrice, fără avansarea la capitolul 
structurii administrativ-teritoriale, pune în dificultate 
ieșirea din acest cerc vicios în care se află 
dezvoltarea locală la moment actual. 

Totodată, în eventualitatea în care se revine asupra 
modelului de descentralizare și se decide de a 
merge pe modelul descentralizării asimetrice, toate 
analizele măsurile întreprinse în ultimii 10 ani își 
pierd relevanță. Aceasta ar crea o provocare 
suplimentară în realizarea unei reforme a 
administrației publice locale eficiente, durabile și 
într-un termen rezonabil. 
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Stabilirea obiectivelor reformei 

Similar oricărei reforme, stabilirea corectă a 
obiectivelor este un element esențial în succesul 
acesteia. Astfel, următorul pas după diagnosticarea 
corectă a stării de fapt în domeniul administrației 
publice locale este identificarea obiectivului final al 
reformei.  

Obiectivul unei eventuale reforme a administrației 
publice locale a fost subiectul platformelor de discuții 
de-a lungul anilor, fără a fi identificat un consens în 
acest sens. Totodată, reieșind din șirul de provocări 
cu care se confruntă autoritățile publice locale și 
implicit cetățenii, un obiectiv de compromis la nivel 
general și acceptabil pentru toți actorii vizați ar putea 
fi ”creșterea calității vieții cetățenilor”. Acesta la 
rândul său poate fi însoțit de un șir de obiective 
specifice, cum ar fi: (i) servicii publice mai calitative, 
(ii) capacități administrative și fiscale mai înalte, (iii) 
consolidarea democrației locale. 

Examinarea și discutarea scenariilor alternative 

Discutarea unor opțiuni alternative reformei 
administrației publice locale și reorganizării 
administrativ-teritoriale este importantă pentru 
decidenții finale. Una din opțiunile alternative 
reformei administrației publice locale este 
asigurarea unei cooperări inter-municipale între mai 
multe autorități publice locale, pentru a compensa 
capacitățile reduse pe care le au fiecare separat. 

Deși cooperarea inter-municipală este aplicată în 
Republica Moldova de mai mulți ani, aceasta nu a 
fost aplicată în contextul unei alternative pentru 
reforma administrației publice locale, ci pentru a 
putea a avea o opțiune suplimentară în prestarea 
serviciilor la nivel local.  

În același timp, în momentul în care se va ajunge la 
discutarea scenariilor alternative pentru reforma 
administrației publice locale, lecții învățate în 
domeniul cooperării municipale sunt și care 
demonstrează că această nu este o formă viabilă și 
alternativă reformei, spre deosebire Franța, unde 
acest model este aplicat cu succes.  

Stabilirea criteriilor pentru realizarea reformei 

Un următor pas este stabilirea criteriilor pentru 
realizarea reformei administrației publice locale. 
Indiferent dacă în procesul de realizare a reformei 
administrației publice locale se examinează 
posibilitatea unei amalgamări voluntare sau 
normative, pentru oricare dintre acestea trebuie să 
fie stabilite un șir de criterii stricte, care ar genera 
dezvoltarea durabilă a noii localități.  

Un număr minim de criterii care trebuie să fie 
introduse sunt numărul populație, distanța de la 
centrul administrativ, populația așezării centrale și 
după caz, capacitatea fiscală. Este de menționat că 
atât Studiul privind scenariile de reformă 
administrativ-teritorială elaborat în 2018, cât și 
studiile realizate anterior propun anumite scenarii de 
reformă, bazate pe un șir de criterii stricte, care pot 
constitui bază pentru viitoarele decizii. Evident că la 
stabilirea criteriilor, trebuie să se țină cont și de 
aspectul etnic, religios sau istoric, care pot influența 
mult mersul reformei. 

Pregătirea simulărilor pentru scenariile 
examinate 

Realizarea unor simulări vor oferi o imagine mult mai 
clară cu privire la ceea ce ar urma să se întâmple 
după realizarea reformei și în ce măsură rezultate 
acesteia vor contribui la atingerea obiectivelor 
setate. De asemenea, simulările vor oferi o 
claritate cu privire la alte intervenții de politici 
conexe ce trebuie realizate, cum ar fi politicile fiscale 
sau de gestionare a resurselor umane.Realizarea 
simulărilor vor contribui atât pentru autori reformei 
de a verifica dacă conceptul propus este viabil și va 
aduce rezultatele scontate, cât și va contribui la 
convingerea actorilor externi în măsurile ce se 
propun a fi realizate. 

Crearea unei coaliții de susținere a reformei 

Deși aceasta este etapa a șasea în acest set 
cronologic de etape, obținerea unui suport larg în 
realizarea reformei este crucială pentru succesul 
acesteia, dar și pentru a fi sigur că în termen mediu-
lung aceasta nu va ajunge într-o ”contrareformă”, 
similar situației Republicii Moldova din anii 2000. 
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Reforma administrației publice locale este probabil 
una din cele mai nepopulare reforme care pot fi 
realizate într-o țară, iar atragerea a cât mai mulți 
actori în susținerea acesteia crește direct 
proporțional succesul implementării și atingerii 
obiectivelor finale. Un rol important în crearea unei 
coaliții de reformă, pe lângă societatea civilă sau 
autoritățile publice locale, îl joacă partidele de 
opoziție. Deși aceasta complică foarte mult procesul 
de realizare a reformei, totuși putem remarca 
experiența Danemarcei și Finlandei care a reușit să 
scoată subiectul reformei administrației publice 
locale în afara luptelor politici și să ajungă la o 
viziune comună a partidelor de la guvernare cu cele 
din opoziție referitor la model. 

Elaborarea soluțiilor pentru atenuarea efectelor 
secundare ale reformei 

Regula generală este că o reformă, rar când ar putea 
satisface pe toată lumea. Reforma administrației 
publice locale nu este o excepție în acest sens. Prin 
urmare, este necesar în procesul de pregătire a 
reformei de venit și cu un șir de politici care ar 
atenua impactul reducerii numărului de unități 
administrativ teritoriale, cum ar fi măsuri pentru 
persoanele care vor rămâne fără loc de muncă. 

O altă măsură care trebuie realizată este asigurarea 
accesului la servicii publice în localitățile care nu vor 
mai avea primărie în localitatea sa. Aici o soluție 
poate fi crearea de sedii secundare ale primăriilor 
sau ghișee unice după modelul Centrelor Universale 
de Prestare a Serviciilor Publice, care la momentul 
actual se pilotează în mai multe localități, ceea ce ar 
scuti cetățeanul de a se deplasa în altă localitate 
decât cea unde locuiește. 

Elaborarea unei strategii de comunicare și 
organizarea unui proces complex de consultare 

Un alt element cheie în succesul reformei este 
comunicarea, iar elaborarea unei strategii cu măsuri 
coerente este imperios necesară. Aceasta la rândul 
său urmată de un proces complex de consultare și 
comunicare cu toți actorii vizați, autorități publice 
locale, societate civilă, cetățeni, mediu de afaceri, 
etc. Procesul de consultare nu poate fi unul simplu, 

acesta trebuie în mod obligatoriu să discute motivele 
reformei și impactul acesteia, rezultatele care se 
estimează a fi atinse, precum și riscurile estimate. 

Elaborarea unui plan de implementare a reformei 

Elaborarea unui plan de implementare a reformei 
este un element sine-qua-non în realizarea reformei. 
Cât privește modul de realizare a reformei, aceasta 
poate fi voluntară sau normativă. Cel mai ușor este 
realizarea acesteia normativ, însă și cea mai expusă 
riscului de a nu fi susținută atât imediat cât și pe 
termen lung.   

Realizarea amalgamării voluntare va fi percepută 
mai pozitiv, însă aceasta va lua foarte mult și este 
foarte dependentă stimulente. Prin urmare, o soluție 
optimă ar putea fi modelul mixt, unde amalgamarea 
voluntară  se aplică într-o anumită perioadă de timp, 
ulterior aceasta fiind obligatorie. 

Elaborarea unei metodologii de activitate pentru 
perioada tranzitorie 

Practica demonstrează că perioadele tranzitorii în 
astfel de reforme prezinte cele mai mari riscuri, în 
mod special din punct de vedere al gestionării 
bugetului și patrimoniului. Prin urmare, fiecare 
detaliu al perioadei tranzitorii trebuie stabilit 
foarte exact, de la faptul cum are loc transferul de 
resurse umane de la vechile autorități publice locale 
la cele noi create, până la modul cu are loc procesul 
de predare-primire a patrimoniului. 

De asemenea, ținând cont că realizarea acestei 
reforme va necesita un efort suplimentar atât la nivel 
central cât și la nivel local, precum și o ghidare 
metodologică continuă, se consideră oportun de a 
mandata o entitate publică sau o subdiviziune 
din cadrul unei entități publice care să fie 
responsabilă de ghidarea și realizarea întregului 
proces de reformă a administrației publice locale.  

Asigurarea unei sinergii cu alte politici care sunt 
corelate cu această reformă 

Așa cum s-a menționat mai sus, reforma 
administrației publice locale nu poate fi limitată doar 
la aspectul teritorial, aceasta trebuie să fi însoțită de 
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un șir de alte măsuri de politici, care ar consolida 
veniturile, ar crește autonomia locală și ar duce la o 
dezvoltare durabilă la nivel local. După realizarea cu 
succes a tuturor etapelor de mai sus, într-un final se 
formalizează decizia și se lansează procesul de 
implementare, care în mod ideal ar trebui să fie 
strâns corelat cu ciclurile electorale. Totodată, 
similar oricărei reforme, procesul de monitorizare și 
evaluare este important pentru a vedea dacă 
procesul este implementat conform celor planificate 
și rezultatele sunt conform așteptărilor. 

CONCLUZII  

În condițiile actuale, realizarea unei reforme a 
administrației publice locale este inevitabilă, singurul 
aspect este cum va fi realizată aceasta și 
mecanismul care va fi ales pentru minimiza riscurile, 
precum și a atinge obiectivele propuse.  

Din etapele enumerate mai sus, putem constata că 
un efort substanțial pentru realizarea reformei 
administrației publice locale a fost deja realizat, în 
mod special în partea ce vizează analiza situației 
curente și scenariile optime.  

Totodată, cât privește celelalte etape, pentru 
realizarea cu succes a acestora este extrem 
important de a fie toate realizat. Deși acestea nu 
neapărat sunt  strâns legate de ordinea cronologică 
descrisă mai sus, realizarea fiecăreia dintre ele va 
asigura o reformă durabilă. 

IPRE RECOMANDĂ URMĂTOARELE: 

1. Valorificarea studiilor și analizelor existente. 
Opțiunea de a realiza încă un studiu complex cu 
privire la situația curentă ar însemnă pierderea a 
încă cel puțin 6-12 luni, care în mare măsură nu 
va schimba tendințele, dar nici nu va genera o 
voință mai mare de a realiza această reformă. 
 

2. Crearea unei coaliții pentru susținerea 
reformei. Responsabilitatea de a realiza această 
reformă nu poate cădea doar pe umerii 
Guvernului sau Parlamentului. Așadar, lărgirea 
celor care se implică și susțin această reformă 
este importantă pentru succesul acesteia. 

 
3. Păstrarea modelului simetric de 

descentralizare. 
Revenirea asupra modelului simetric sau 
asimetric de descentralizare în procesul de 
reformare a administrației publice locale ar 
însemna de a reduce la zero tot efortul depus în 
ultimii 10 ani în acest domeniu. 
 

4. Aplicarea unui model de amalgamare mixtă. În 
realitățile Republicii Moldova, amalgamarea 
mixtă poate avea una din cele mai mari șanse de 
succes, dacă aceasta va îmbrățișa o susținere 
largă la nivel politicieni și societate. 
 

5. Identificarea sau crearea unei entități 
responsabile de implementarea reformei. 
Implementarea reformei va necesita un efort 
substanțial, în acest sens fiind necesar de 
identificat o echipă responsabilă exclusiv de 
acest proces. 



 
 

   Notă Analitică  Nr. 1/2022: 14 pașii pentru o reformă a administrației publice locale de succes 
 

 

   www.ipre.md                                                                                                                                                                                       8 

 

 
Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de analiză și 

cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera integrarea europeană a 
Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului 

cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local. 
 

IPRE este membru al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic 
(www.eap-csf.eu), co-inițiator al Forumului Think-Tank al Parteneriatului Estic lansat în 2017 la 

Chișinău, membru al Rețelei de Think Tanks privind Parteneriatul Estic lansat în 2020 (EaP Think Tank 
Network), membru al Rețelei OSCE de Think Tanks și Instituții Academice (https://osce-network.net/) și 

membru asociat al SELDI - www.seldi.net). 
 

Adresa: Str. București 90, of. 20 
Chișinău, MD-2001, Republica Moldova 

Tel.: + 373 22 788 989 
E-mail: info@ipre.md 
Web: www.ipre.md 

 


