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Descentralizarea, democrația locală și consolida-
rea autonomiei locale reprezintă unul din dome-
niile destul de controversate,  confuz și restanțier 
din cadrul procesului de reforme din Republica 
Moldova. Deși este un domeniu extrem de impor-
tant în contextul modernizării și dezvoltării țării, 
importanța acestui domeniu a fost întotdeauna 
în umbră și subestimat, în raport cu alte domenii 
precum justiția, drepturile omului, dezvoltarea 
economică etc. În rezultat, din cauza  unui sistem 
politic,  administrativ, fi nanciar, economic etc. 
extrem de centralizat, deja decenii, reformele din 
Republica Moldova nu avansează simțitor practic 
nici într-un domeniu, considerate prioritare.      

De aceea, unul din obiectivele principale ale pre-
zentului studiu, în afară de o evaluare strict tehnica 
a principalelor documente de politic sub aspectul 
realizării lor, este de a scoate în relevanță proble-
me principale de ordin conceptual și strategic, care 
în prezent se atestă în domeniul descentralizării și 
democrației locale. De a le analiza într-o anumită 
ordine logică și și critică, precum și  de a propune  
direcțiile de soluționare a acestor probleme tutu-
ror celor interesați și în primul rând, instituțiilor 
statului responsabile de acest domeniu.  

În special, în studiu sunt abordate următoarele 
probleme fundamentale actuale: 

- Evaluarea generală a implementării princi-
palelor documente de politici din domeniu 
descentralizării/democrației locale;

- Procesul de implicare, consultare și dialog 
instituțional între autoritățile centrale și 
cele locale îm calitate de element funda-
mental pentru succesul reformelor; 

- Statutul alesului local și diminuarea lui în 
ultima perioadă de timp;  

- Controlul administrativ excesiv asupra 
APL: accentuarea și rolul său în împiedi-
carea activității normale a APL;

- Structura, statele de personal și salarizarea 
în cadrul APL: cauzele și barierele prin-

cipale în asigurarea APL cu specialiști 
califi cați; 

- Reforma administrativ – teritorială: locul ei 
în reformarea sistemului APL

- Evaluarea tehnică a principalelor documente 
de politici in vigoare din domeniul descen-
tralizări și democrației locale: Strategia des-
centralizării/planul ei de acțiuni, Strategia 
Reformei Administrației Centrale/planul ei 
de acțiuni și Foia de parcurs  (anexele 1-3). 

De asemenea, studiul conține un șir de anexe, care 
cuprind principalele documente (rezoluții, reco-
mandări) ale Consiliului Europei care comple-
tează imaginea privind situația din domeniul dat. 
Precum și sunt anexate mai multe documente ale 
CALM, care conțin propunerile concrete privind 
redresarea situației pe majoritatea domeniilor pro-
blematice constatate atât în prezentul raport, cât 
și în rapoartele respective a Consiliului Europei. 

Studiul dat este realizat de către  grupă de experți 
ai CALM, participanți activi ai procesului deci-
zional din ultimii 15 ani din domeniul dat, care 
activează nemijlocit și de muți ani în domeniul 
dat, inclusiv la nivel științifi c și academic. 

Prezenta lucrare depășește cadrul unui simplu ra-
port tehnic de monitorizare, deoarece încearcă să 
analizeze în profunzime, în mod critic dar obiec-
tiv problemele și cauzele apariției lor, oferind tu-
turor celor interesați, dar in principal autorităților 
statului, o imagine obiectivă și profundă asupra 
situației existente în domeniul democrației loca-
le din Republica Moldova. 

Sperăm că concluziile, recomandările și propu-
nerile elaborate de către autorii acestui studiu, 
vor fi  tratate în modul  adecvat și vor fi  luate în 
considerație de către factorii decizionali pentru a 
fi  elaborate și adoptate cele mai adecvate decizii 
în vederea depășirii tuturor problemelor cronice 
cu care se confrunta acest domeniu și de a asi-
gura avansarea, continuitatea și sustenabilitate 
 reformelor din acest domeniu.

I. SUMAR 
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Edifi carea unui sistem de administrație publică 
centrală și locală modern și efi cient, reprezintă 
una din prioritățile fundamentale  ale Republicii 
Moldova. Sistemul actual de administrație publi-
că dovedindu-se a fi  unul total depășit, extrem de 
politizat și absolut inefectiv. Iar blocajele/incapa-
citatea/inefi ciența vădită în implementarea cores-
punzătoare a reformelor care durează deja dece-
nii, precum și modul cum au reacționat inistuțiile 
statului la deverse provocări/probleme majore din 
ultimul timp (de ex. furtul miliardului, privatizări 
dubioase, referendumuri etc. ), confrimă cu lux 
de amănunte că în Republica Moldova sistemul 
administrativ este unul absolut nefuncțional și ne-
cesită o reclădire profundă, din temelie. 

Trebuie de menționat  că în perioada de referinșță 
s-au întreprins unele evoluții  în domeniul refor-
mei administrației publice centrale, iar scopul 
declarat fi ind consolidarea efi cienței, profesiona-
lismului și a capacităților administrației publice; 
sporirea motivației  și atractivității funcției pu-
blice, precum și reducerea infl uenței politice în 
cadrul sistemului administrației publice. În acest 
sens, ministerele au fost reduse de la 16 la 9, mai 
multe servicii publice/agenții au fost comasate 
sub umbrela Agenției Servicii Publice (nou cre-
ate) și au fost introduse funcțiile neafi liate politic 
ale Secretarilor Generali și Secretarilor de Stat 
(șef de minister și șef de sector).  Începerea re-
formei administrației publice centrale reprezintă 
un fapt salutabil însă, efectele acestor reforme ur-
mând să apară și să fi e evaluate în timp.  Totodată, 
o obiecție importantă care poate fi  adusă proce-
sului dat de reformă a administrației centrale, în 
contextul prezentului raport, poate servi faptul că 
există importante neajunsuri privind transparența 
și implicarea largă a tuturor actorilor interesați în 
procesul de luare a deciziilor din domeniul dat (de 
exmplul APL/CALM și reprezentanții săi). De 
asemenea, în cadrul acestui proces de reformă, se 
pare că nu s-a luat în considerație principiul des-
centralizării, prevăzut expres în aceeași Strategie 
privind reforma administrației publice.    

În același timp, o altă latură a refomei admini-
strației publice – cea locală, trezește îngrijorare, 
incertitudine și confuzie. În acest sens, situația 
democrației locale și descentralizării, alături de 
justiție, drepturile omului si libertatea mass-me-
dia, a fost și rămâne  unul din cele mai importante 
domenii, în care sistematic s-au constatat proble-
me și restanțe majore în raport cu angajamentele 
Republicii Moldova  pe plan intern (implementa-
rea documentelor de politici) și extern, implemen-
tarea recomandărilor partenerilor de dezvoltare. 
Iar reacția autorităților statului a fost întotdeauna 
mai mult una formală și declarativă. 

În acest sens, pe parcrusul ultimilor 6 ani, pe 
domeniul descentralizării și autonomiei loca-
le au fost adoptate o serie de acte normative și 
de politici extrem de importante. În specal, pot 
fi  menționate: Strategia Națională de Descen-
tralizare 2012-2018 (adoptată prin Legea nr. 68 
din 2012 și modifi cată în anul 2016); Foaia de 
parcurs în vederea realizării Recomandării 322 
al Congresului Autorităților Locale și Regiona-
le al Consiliului Europei (semnată între Guvern 
și Consiliul Europei la 08.07.2016) și Strategia 
Reformei Administrației Publice (aprobată de 
guvern pe data de 25.07.2016).

Adoptarea acestor documente, precum și anu-
mite realizări în domeniul descentralizării, care 
au avut loc în rezultatul unei deschideri recipro-
ce și cooperări între Guvern și CALM pe par-
cursul anului 2016, a avut un efect benefi c și a 
fost apreciat mult atât pe plan intern, cât și pe 
plan extern. Aceste progrese au creat o speranță 
și a unui fundament conceptual/vizionar ne-
cesar pentru continuarea cu succes a reforme-
lor în domeniul dat și recuperare a restanțelor 
acumulate în implementarea documentelor/an-
gajamentelor menționate mai sus. Mai mult ca 
atât, putem afi rma că spre sfârșitul anului 2016 
și începutul anului 2017 (februarie), Republi-
ca Moldova, la capitolul progrese în domeniul 
demcrației locale, putea fi  considerată un succes 

 II. INTRODUCERE
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și exmeplu, la nivel regional și în cadrul țărilor 
parteneriatului estic.  

Însă, începând cu al doilea trimestru al anului 
2017 se constată o schimbare radicală de atitudi-
ne și deteriorare semifi cativă a situației genera-
le din APL, blocaj în relația APC-APL/CALM, 
lipsa de consecvență și continuitate din partea 
autorităților competente ale statului privind re-
cuperarea restanțelor și implementarea angaja-
mentelor pe domeniul descentralizării și auto-
nomiei locale, presiuni asupra aleșilor locali și 
reprezentanților lor, etc. De fapt, se constată că 
tot elanul și progresele din perioada anterioară 
practic au fost spulberate prin acțiuni și blocarea 
tuturor proceselor de descentralizare. Iar, pe ma-
joritatea domeniilor ale democrației și autonomi-
ei locale, în perioada examinată se atestă regrese 
sau restanțe importante în astfel de domenii pre-
cum: statutul alesului local, consolidarea autono-
miei fi nanciare, controlul administrativ, dialogul 
insituționalizat etc. Acest fapt este confi rmat și de 
către ultimele rapoarte/rezoluții ale Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului 
Europei (CALRCE) privind situația democrației 
locale din 2017 și 2018. În acest sens este sem-
nifi cativ și merită toată atenția faptul că diverse 
aspecte ale situației democrației locale din Repu-
blica Moldova au devenit o preocupare și îngri-
jorare a structurilor Consiliului Europei și obiec-
tul mai multor rapoarte/rezoluții consecutive din 
ultimul timp, anume datorită evoluțiilor negaive 
ce au avut loc pe parcursul ultimei perioade. 

Această deteriorare a situației și schimbare ra-
dicală de atitudine față de procesul de descen-
tralizare și reforma APL pare că se încadrează 
în contextului politic și internațional complicat, 
în care a ajuns Republica Moldov în anul 2017, 
drept urmare a schimbării sistemului electoral și 
acutizării luptei politice în perspectiva alegerilor 
parlamentare din 2018.  Drept  urmare a trecerii 
la sistemul electoral mixt, pe de o parte, rolul și 
importanța administrației publice locale a cres-
cut esențial, fi ind intensifi cat controlul admi-
nistrativ, politic, fi nanciar, judiciar etc., asupra 

acesteia. Pe de altă parte, toate reformele, anga-
jamentele și măsurile care urmau să consolideze 
democrația și autonomia locală din Republica 
Moldova, deja tradițional (metodă folosită de 
toate guvernările anterioare) au fost lăsate în um-
bră și chiar blocate,  deoarece implementarea lor 
efectivă conducea spre consolidarea autonomiei 
locale, întărirea autoritățile locale, care deveneau 
mai  independente și mai puternice din punct de 
vedere organizatoric și fi nanciar. Ceea ce în fi -
nal reducea din posibilitatea presiunilor și con-
trolului  politic și administrativ asupra aleșilor 
locali. Acest control politic și administrativ, cum 
se constată în ultimele rapoarte ale Consiliului 
Europei, în Republica Moldova fi ind unul exce-
siv (recomandarea 322/2012) și care blocează 
dezvoltarea/inițiativa locală (n.a).  

Astfel, în prezent se constată că termenele de im-
plementare a documentelor de politici, reforme-
lor/angajamentelor asumate de către Republica 
Moldvoa în mare parte deja au expirat sau expi-
ră în anul 2018. Este semnifi cativ și cracteristic 
pentru Republica Moldova faptul că și documen-
tele de politici care au fost prelungite ca termen 
de aplicare, din cauza că nu au fost implementate 
nici 50% (fapt confi rmat ofi cial) și așa și rămân 
în continuare neimplemente în cea mai mare par-
te. În acest sens, sunt acumulate restanțe noi și 
majore la implementarea documentelor respecti-
ve de politici și a reformelor necesare în dome-
niul democrației locale și descentralizării. Spre 
exemplu, Strategia Națională de Descentralizare, 
adoptată în anul 2012 și prelungită în anul 2016 
expiră în anul 2018, cu șanse mici de a fi  dusă 
până la capăt. La rândul său, foaia de parcurs pri-
vind implementarea Rcomandării 322 a CALR-
CE, semnată în anul 2016, este deja depășită în 
totalitate ca termene de realizare. Plus, majori-
tatea acțiunilor prevăzute de Strategia refomei 
administrației publice, pe domeniul reformei 
APL de asemenea sunt în întârziere.  

Această situație  afectează negativ starea ge-
nerală a lucrurilor din APL, precum și  efortu-
rile autorităților statului în vederea restabilirii 
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credibilității și imaginii Republicii Moldova  
în raport cu partenerii de dezvoltare. De aceea, 
actualmente se impune, de rând cu restabilirea 
unei comunicări efective și instituționalizate 
permanente, de a identifi ca și analiza profund 
problemele principale care împiedică avansarea 
procesului de consolidare a autonomiei locale și 
refomei APL, precum și de a întreprinde acțiuni 
concrete de soluționare a lor. 

Totodată, trebuie de menționat că în ultima peri-
oadă de timp (februarie-martie 2018) se observă 
unele tendințe pozitive și deschidere din partea 
Guvernului în ceea ce privește restabilirea comu-
nicării  și dialogului instituționalizat cu CALM,  
în calitate de reprezentant al autorităților locale 
din Repulbica Moldova. În acest sens, a avut loc 
o ședință comună a Guvermuui cu consiliul de 
administrare al CALM și a început o comunicare 
sistematică, inclusiv prin crearea unui grup de lu-
cru comun intersectorial și revigorarea activității 
comisiei paritare. Acest fapt este salutabil deoa-
rece, pe de o parte, cele mai bune rezultate pe 
domeniul democrației locale au fost dobândite 
anume în perioada anului 2016, atunci când a 
existat o comunicare destul de bună între Guvern 
și CALM. Totodată, anume lipsa de dialog și co-
municare efectivă dintre Guvern și CALM, din ul-

tima perioadă, a condus la apariția unor blocaje și 
degradarea situației din domeniul dat.  Acest fapt 
a afectat negativ deopotrivă, starea lucrurilor în 
APL,  realizarea documentelor de politici și anga-
jamentelor internaționale, dar și imaginea Repu-
blicii Moldova pe plan intern și extern. 

Prin urmare, scopul prezentului raport este de 
a scoate în evidență și de a analiza principalele 
probleme și restanțe acumulate în ultima peri-
oadă de timp, ale procesului de descentralizare 
și consolidare a autonomiei locale din Republi-
ca Moldova, prin prisma experienței acumulate 
și implicării plenare directe a autorilor în toate 
procesele ce au loc în acest domeniu, precum și 
prin monitorizarea realizării implementării prin-
cipalelor documente de politici naționale și an-
gajamente internaționale asumate de autoritățile 
Republicii Moldova. Pentru ca în fi nal să ofere 
autorităților statului, partenerilor de dezvoltare, 
societății și tuturor celor interesați de domeniul 
dat, o imagine obiectivă aspura situației existen-
te pe domeniul democrației locale și a propune 
direcții/măsuri concrete, în vederea depășirii 
situației existente, recuperării restanțelor acumu-
late și avansare în procesul de descentralizare și 
consolidare a unei auonomii locale reale în Re-
publica Moldova. 
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Comunicarea și dialogul instituțional efectiv între 
Guvernarea Centrală și cea Locală reprezintă unul 
din elementele fundamentale, care trebuie să asigu-
re un proces solid,  continuu și efectiv  al reforme-
lor și de implementare a documentelor de politici 
și tuturor angajamentelor externe, din domeniul 
descentralizării și consolidării autonomiei locale. 
Principalul factor al democrației locale sunt anume 
relațiile dintre nivelurile administrației publice - lo-
cale și centrale. Acesta este un punct crucial pentru 
înțelegerea importanței dialogului național între 
administrațiile publice centrale și locale.

De asemenea, obligaţia de consultare a autorităților 
locale și a asociațiilor lor reprezentative a fost 
consacrată atât în convenţii internaţionale, cât şi 
în legislaţia naţională a Republicii Moldova. Car-
ta Europeană a Autonomiei Locale, ratifi cată de 
către Republica Moldova în 1997 și în vigoare 
din 1 februarie 1998, prevede la articolul 4, pct. 
6, că colectivităţile locale trebuie să fi e consul-
tate, pe cât posibil, în timp  util şi de o manieră 
adecvată în cursul procesului de planifi care şi de 
luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le 
privesc direct. Referitor la resursele fi nanciare ale 
colectivităţilor locale, art. 9, pct. 6, stipulează că 
autoritățile locale trebuie să fi e consultate de o 
manieră adecvată asupra modalităţilor de atribu-
ire a resurselor redistribuite ce le revin. În acest 
context, trebuie menționată și rezoluția Congresu-
lui Autorităților Locale și regionale a Consiliului 
Europei nr. 328 din 2012, care oferă o interpreta-
rea foarte clară și necesară a prevederilor Cartei, 
privind sensul, conținutul și formele unei consul-
tării efective între Guvern și Autoritățile Locale.  

La rândul său, obligaţia de a consulta autorităţi-
le locale şi structurile lor asociative este expres 
prevăzută şi de legislaţia Republicii Moldova: 

• Legea cu privire la descentralizarea ad-
ministrativă nr. 435-XVI  din  28.12.2006 
(art. 3,8, 16)

III. PROCESUL DE CONSULTARE/AVIZARE  
ȘI DIALOGUL INSTITUȚIONALIZAT 

• Legea privind administraţia publică locală 
nr. 436-XVI  din  28.12.2006: art. 6 și 81) 

• Legea cu privire la fi nanţele publice locale 
nr. 397-XV din 16.10.2003 (art. 3) 

Însă, în pofi da normelor și prevederilor lega-
le menționate mai sus, constatăm defi ciențe în 
aplicarea corespunzătoare conform literei și mai 
ales a spiritului acestor norme fundamentale 
naționale și internaționale, fi ind în continuare 
constatate cazuri când se elaborează politici și/
sau se adoptă acte normative de o importanță 
majoră pentru administrația locală, fără ca să fi e 
consultate și implicate efectiv autoritățile locale 
și CALM, în calitate de reprezentantul acestora.

Cu regret, pe parcursul întregii perioade de 
independență a Republicii Moldova, un dialog 
real, efectiv, instituționalizat, permanent, în sen-
sul Cartei Europene a Autonomiei Locale și bu-
nelor practici, între puterea centrală și cea locală, 
a lipsit cu desăvârșire. În mare parte, un astfel 
de dialog fi ind formal și mimat, iar importanța 
lui pentru calitatea procesului decizional așa și 
a rămas neînțeleasă de către guvernanți.  Co-
municarea între puterea centrală și cea locală în 
Republica Moldova a purtat un caracter nesiste-
mic, ocazional, haotic și foarte mult a depins de 
relații/elemente subiective ale factorilor de deci-
zie de la putere.   

O excepție pozitivă de la constatarea de mai sus, 
poate fi  cosiderat anul 2016, care din punct de 
vedere al deshiderii pentru dialog și comunica-
re din partea Guvenrului a fost unul destul de 
promițător. Anume datorită acestui fapt, anul 
2016 poate fi  considerat unul din cele mai de 
succes, fi ind adoptate mai multe decizii de ordin 
startegic și conceptual fără precedent. De exem-
plu: acordarea dreptului CALM de a participa 
la ședinețele Guvernului, acordarea dreptului 
APL de a schimba destinația terenurilor agrico-
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le, recunoașterea dreptului APL de a se adresa 
la Curtea Consituțională și de a contesta actele 
normative ale Parlamentului și Guvernului, care 
încalcă principiile autonomiei locale; descentra-
lizarea parțială a fondului rutier; semnarea trila-
trală (Guvern, CALM și Consiliul Europei a foii 
de parcurs privind  implementarea Recomandă-
rii 322/2012 a Congresului Autrităților Locale și 
Regionale al Consiliului Europei, etc.   

Însă, începând cu anul 2017 situația s-a schimbat 
drastic și chiar s-a înregistrat un regres semnifi -
cativ în acest domeniu. De la relații de cooperare 
promițătoare și care au dat efecte bune, pe par-
cursul anului 2016 și începutul anului 2017 s-a 
ajuns în perioada imediat următoare practic la 
blocarea comunicării instituționalizate, neglija-
rea totală a inițiativelor și propunerilor CALM și 
chiar încercări de a discredita CALM și condu-
cerea CALM prin campanii organizate în mass-
media afi liată unor cercuri guvernamentale (în-
cepând cu luna iunie 2017).

Una din cauzele deteriorării comunicării între 
Guvernare și CALM poate fi  considerată schim-
barea sistemului electoral și creșterea rolului 
administrației publice locale în cadrul noului 
sistem electoral mixt, precum și a necesității 
unui control politic și administrativ mai accen-
tuat asupra APL. În acest sens, CALM fi ind un 
promotor fi del al politicilor de descentralizare 
și de reducere a oricărui control asupra APL, 
în conformitate cu litera și spiritul principiilor 
constituționale ale autonomiei locale și descen-
tralizării.  

O altă cauză a deteriorării dialogului între pute-
rea centrală și CALM poate fi  considerată reacția 
și poziția principială a CALM în problema in-
tentării masive a dosarelor penale, arestărilor și 
altor forme de intimidări a aleșilor locali, care 
s-au intensifi cat pe parcursul anului 2017. Prin-
tre cele mai răsunătoare: cazul primarilor de Ta-
raclia, Basarabeasca, Cimișlia și mun. Chșinău, 
precum și cazul președintelui raionului Dubăsari. 
În această situație CALM, conform mandatului 
său, a trebuit să ia o poziție fermă referitoare la 

aceste cazuri, precum și să informeze principalii 
parteneri internaționali despre aceste cazuri. 

Plus la acestea, în perioada respectivă CALM 
și-a expus îngrijorarea profundă privind refoma 
administrativ-teritorială anunțată de Guvern și 
elaborată în grabă, fără o sufi cientă transparență 
și fără consultare largă a APL și a tuturor actori-
lor interesați. 

Toate cele menționate mai sus ridică mari între-
bări privind efi cacitatea, continuitatea și sustena-
bilitatea mecanismului existent de dialog, pre-
cum și compatibilității lui cu standardele Uniunii 
Europene și a Consiliului Europei. 

În special, printre elementele concrete și pro-
blematice principale care au afectat și afectează 
negativ edifi carea unui mecanim de comunicare 
efectiv și sustenabil se constată:

1. Formatele legale de consultare între Gu-
vern și CALM/APL au fost neglijate în to-
talitate și/sau nu au fost puse în aplicare 
în modul curespunzător. 

Astfel, comisia paritară, care este principalul in-
strument prevăzut de Lege, care urma să asigu-
re  comunicarea și dialogul insituționalizat între 
Guvern și APL, nu a funcționat. Pe parcursul 
anului 2017 această structură esențială nu a fost 
convocată niciodată. În pofi da faptului că anume 
anul 2017 a fost unul decisiv în vederea asigu-
rării implementării strategiei descentralizării și 
altor angajamente din domeniul descentralizării 
și consolidării autonomiei locale. Este ca nici-
odată necesară o comunicare efectivă pentru a 
discuta și stabili de comun acord acțiunile con-
crete și prioritare care urmau a fi  realizate până 
la sfârșitul anului 2018 (anul când expiră majori-
tatea documentelor și angajamentelor).  

Mai mult ca atât, recent a apărut o inițiativă de 
a lichida în fond această comisie, iar atribuțiile 
ei să fi e transferate către o altă structură - Con-
siliul Național pentru Reforma Administrației 
Publice.  Ceea ce în opinia CALM reprezintă un 
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regres enorm, care generează îngrijorări profun-
de. Deoarce, procesul de descentrallizare este 
unul foarte complex și continuu, progresiv, care 
evoluează odată cu extinderea capacităţii admi-
nistrative a unităţilor administrativ-teritoriale, 
în vederea gestionării efi ciente a serviciilor pu-
blice afl ate în responsabilitatea acestora. Acest 
proces depășește cu mult cadrul unei reforme 
a administrației publice și de aceea necesită un 
format de dialog permanent între autoritățile lo-
cale și cele centrale pe marginea a multiplelor și 
diverselor aspecte de ordin organizatoric, social, 
fi naciar, economic etc. 

De aceea, prin lichidarea comisiei paritare, 
de fapt are loc diluarea și diminuarea  rolului 
autorităților publice locale și asociațiilor sale 
reprezentative, prin această ”operațiune” juri-
dică,  fi ind  eliminate/neutralizate instrumentul 
real de realizare a  principiului parității și cola-
borării între autoritățile centrale și cele locale, 
precum și neglijarea altor principii legale fun-
damentale ale autonomiei locale, precum cel 
ale colaborării și și lipsei de subordonare între 
autoritățile centrale și locale. Prin substituirea 
comisiei paritare cu Consiliul respectiv, care 
este dominat de autoritățile centrale, este evi-
dentă transformarea dialogului într-un mono-
log, în care opinia reprezentanților APL nu va 
mai avea nici o putere. În opinia CALM, acestă 
intenție reprezintă un regres enorm pe domeniul 
democrației locale și descentralizării, lăsând în 
urmă un gol legislativ și insituțional enorm în 
ceea ce privește asigurarea unui mecanim real, 
permanent și viabil de dialog între autoritățile 
centrale și locale, în baza principiilor de cola-
borare și paritate.  

Totuși, trebuie de menionat că, în urma discuțiilor 
din ultima perioadă de timp între Guvern și 
CALM, guvernul și-a manifestat disponibili-
tatea de a-și revizui această poziție, de a forma 
un grup de lucru pentru comunicarea operativă 
și de a păstra Comisia Paritară, fi ind revizuit în 
comun cu CALM statutul, componența și modul 
de funncționare a ei, astfel ca această structură să 
devină una cu adevărat funcțională.  

2. Modul de consultare și implicare a 
CALM/APL în procesul decizional 

De multe ori autoritățile locale și CALM afl ă 
despre adoptarea unor acte, documente de poli-
tici și modifi cări operate doar atunci când actul 
normativ este publicat pe site-ul Parlamentu-
lui sau deja în monitorul ofi cial, cînd este deja 
prea târziu de e mai schimba în mod radical ceva 
în conceptul și structura actului normativ.

Însă, o astfel de abordare din partea autorităților 
centrale, contravine principiilor și cadrului legal 
(național și internațional) care guvernează dome-
niul democrației locale și APL, inclusiv sensul și 
normele Cartei Europene a Autonomiei Locale 
ce se referă la consultarea efectivă. 

În general, problemele legate de implicarea și 
consultarea efectivă a autorităților publice locale 
și ale CALM-ului pot fi  clasifi cate în următoare-
le categorii: 

a) Excluderea și desconsiderarea reprezen-
tanților CALM/.APL în cadrul procesului de-
cizional național și de elaborarea de politici 
și acte normative. De exemplu, recenta refor-
mă a administrației publice centrale a fost adop-
tată fără o consultare și participare din partea 
CALM/APL. De asemenea, nici un reprezentant 
al CALM/APL nu participă de la etapele inițiale 
la elaborarea cadrului legal privind noul sistem 
de salarizare, domeniul gestionat de Ministe-
rul Finanțelor. În rezultat, aceste documente, în 
forma actuală, conțin mai multe lacune și scă-
pări la capitolul administrație locală și aplicarea 
principiului de descentralizare. În aceeași ordine 
de idei, menționăm că pe lângă Guvern și alte 
autorități central, există o serie de comitete, con-
silii, structuri (interministeriale, de coordonare, 
etc.) care sunt responsabile de elaborarea politi-
cilor și direcțiilor de politici care vizează direct 
APL, dar în cadrul cărora nu participă nici într-
o forma CALM/APL. Astfel, sunt continuate 
practicile de elaborare a unor politici, fără a fi  
implicați și întrebați în modul corespunzător cei 
pe care aceste politici și acte le vizează.     
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b) Confundarea transparenței deciziona-
le cu obligația legală de a consulta efectiv și 
în modul corespunzător autoritățile locale 
și asociațiile sale reprezentative.  De regulă, 
reprezentanții administrației centrale aduc ca ar-
gument plasarea pe situl său a anumitor proiecte 
de acte, considerând ca acest lucru este echiva-
lent cu consultarea.  Însă, în cazul dat este o con-
fundare a transparenței decizionale cu obligația 
expresă a Legii de a consulta autoritățile locale 
și asociațiile sale reprezentative. Plasarea/ publi-
carea pe site a informației sau proiectelor de acte 
nicidecum nu poate fi  considerată drept consul-
tare, deoarece, Carta Europeană a Autonomiei 
Locale, Rezoluția nr. 328/2012 a CALRCE, Le-
gea privind administrația publică locală, Legea 
descentralizării administrative menționate mai 
sus, expres prevăd că consultarea trebuie să fi e 
efectivă, în modul corespunzător și în termene 
utile! Mai mult ca atât, art. 8 din Legea privind 
descentralizarea administrativă prevede expres 
obligația Cancelariei de stat și a autorităților cen-
trale de a organiza astfel de consultări.

Astfel, cum menționează și experții Consiliului 
Europei, consultarea autorităților locale nu ar tre-
bui să se limiteze la a cere un simplu aviz. Pentru 
a asigura o consultare reală, Legea ar trebui să se 
concentreze pe criteriile stabilite de Carta Euro-
peană a autonomiei locale, adică a se prevedea 
o perioadă de timp rezonabilă pentru consulta-
re, o procedură formală de consultare și care să 
se aplice tuturor problemelor abordate de către 
guvern care prezintă interes pentru colectivitățile 
locale. 

c) Consultarea formală a CALM-ului și a 
autorităților locale. În asemenea cazuri, chiar 
dacă opinia CALM este cerută, de cele mai mul-
te ori argumentele sănătoase pe care le aduce 
asociația în avizele sale sunt în mod nemoti-
vat omise și nu sunt măcar incluse în tabele de 
divergențe care să ajungă pe mesele deputaților 
și în comisiile speciale ale Parlamentului. 

În același context, deși administrația publică 
centrală continuă practica de a solicita opiniile 

CALM, în mod normal sunt stabilite termene 
destul de scurte de la 3 până la 5 zile (deși simi-
lare cu instituțiile/ministerele guvernamentale). 
Datorită specifi cului său organizațional și proce-
durilor interne de consultare a mebrilor, CALM 
nu reușește să consulte membrii săi într-un timp 
atât de scurt în conformitate cu practicile stabi-
lite – prin expedierea pachetului de informații 
relevant tuturor membrilor (peste 800) prin care 
se solicită opinia lor. Având în vedere numărul 
mare de autorități locale, numărul de domenii 
și competențe, este rațional ca ele să fi e consul-
tate pentru o perioadă ceva mai lungă de timp, 
decât procedura obișnuită în cadrul autorităților 
centrale, în plus, și includerea autorităților loca-
le și a structurilor asociative din stadiul inițial și 
permiterea autorităților locale și structurilor lor 
asociative să aibă un proiect legislativ alternativ, 
care să țină seama de principiul subsidiarității, de 
nevoile și interesele locale. 

În același timp, continuă și chiar se consolidea-
ză practici destul de răspândite, când instituțiile 
administrației publice centrale evită trimiterea 
proiectelor fi nale de acte normative care au un 
impact mare asupra administrației publice loca-
le și apoi este destul de difi cil de apreciat care 
măsuri și acte au fost aprobate și care opinii ale 
autorităților locale au fost luate în considerare și 
care nu.

În rezultat, efortul logistic, uman și fi nanci-
ar enorm pus la elaborarea actelor respecti-
ve este pus în pericol prin adoptarea de acte 
normațive/legislative vulnerabile sub aspectul 
constituționalității prin prisma principiilor auto-
nomiei locale și descentralizării.  

d) Consultarea are loc la o etapă fi nală a pro-
cesului legislativ sau de luare a deciziilor. 
Astfel APL sunt consultate la etapa pre-fi nală, 
atunci când conceptul şi documentul de poli-
tici sau act normativ este deja elaborat. Astfel 
CALM, după consultarea APL membre, dă avize 
la diferite proiecte de legi şi acte normative.  De 
regulă, sunt luate în consideraţie doar propuneri 
neesenţiale şi la etapa fi nală sunt promovate în 
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temei interesele autorităţilor centrale şi structu-
rilor subordonate acestora. Ca exemplu ar servi 
proiectele Legii cu privire la sistemul de adrese, 
privind serviciul de pompieri și salvatori, privind 
monumentele de for public, etc.

În același context, de cele mai multe ori avizul 
CALM este  cerut deja de comisia de specialitate 
din parlament, sau în cel mai bun caz de către 
Cancelaria de stat, când proiectul legii este deja 
aprobat de guvern. CALM consideră că asociația 
și autoritățile publice locale trebuie să fi e impli-
cate în procesul de luare a deciziilor și de elabo-
rare a proiectelor de acte normative chiar de la 
faza inițială, prin discuții prealabile, includerea 
în componența grupurilor de lucru, etc.

e) Lipsa în genere a oricărei forme de implica-
re și consultare a opiniei  APL. În aceste cazuri, 
așa cum s-a menționat și mai sus, opinia APL 
este ignorată în genere, CALM și membrii săi 
afl ând despre existența unor acte normative de o 
importanță majoră pentru APL doar atunci când 
actul normativ este publicat în Monitorul Ofi cial 
sau pe site-ul Parlamentului. Spre exemplu, re-
forma recentă a guvernului, trezoreriior, inspec-
toratelor fi scale, instanțelor judecătorești etc., 
care sunt de o importanță majoră pentru APL, nu 
a fost consultată sub nici o formă cu CALM și 
autoritățile locale. 

În același context, anumite acte legislative destul 
de importante nu sunt aduse în atenția CALM, 
iar despre Legile aprobate în fi nal, CALM afl ă de 
la unii din deputați (de obicei foști primari). De 
exemplu, proiectul de lege privind întreprinderi-
le de stat și municipale, proiectul de lege privind 
serviciul situațiilor exceptionale, etc. CALM își 
prezintă opiniile, dar din cauza obiecțiilor con-

ceptuale și a lipsei de timp, a reușit să intervină 
doar în etapa fi nală a examinării în comisiile par-
lamentare.

f) Adoptarea actelor legislative de către comi-
siile parlamentare de specialitate, fără a im-
plica și consulta în modul corespunzător opi-
nia CALM și autorităților locale.

De fapt se constată că, cu unele excepții, la nivel 
Parlamentar lipsește o practică adecvată de con-
sultare și implicare a CALM/APL în dezbaterea 
proeictelor ce vizează drepturile și interesele lor. 
În acest sens, majoritatea comisiilor parlamen-
tare nu implică și nu consultă nici într-o formă 
autoritățile publice locale și CALM în activitatea 
sa de examinare a actelor legislative. Aceasta în 
pofi da faptului că majoritatea actelor legislative 
care sunt examinate în comisii vizează direct sau 
indirect autoritățile locale, indiferent de dome-
niile de specialitate: social, economic, fi nanciar, 
cultural etc.  Considerăm că implicarea CALM și 
reprezentanților APL în modul corespunzător și 
în termene utile ar contribui esențial la calitatea 
procesului legislativ și ajustarea viitoarelor acte 
legislative, la principiile și cadrul legislativ în vi-
goare din domeniul administrației publice locale 
și descentralizării.  

Prin urmare, reieșind din cele menționate, există 
defi cienţe în ceea ce priveşte informarea şi con-
sultarea efectivă de către autorităţile centrale a 
autorităţilor publice locale, în timp util şi de la 
etapa iniţială în procesul de planifi care şi de lu-
are a deciziilor, inclusiv prin structurile lor aso-
ciative, atunci când problemele și soluțiile sunt 
conceptualizate, asupra oricăror chestiuni ce le 
privesc în mod direct ori sânt legate de procesul 
descentralizării administrative.
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Pentru a-și exercita în modul corespunzător 
mandatul și atribuțiile sale legale, aleșii locali 
trebuie să benefi cieze de un statut juridic adec-
vat și anumite garanții legale. În Republica Mol-
dova, pe parcursul ultimilor decenii, tradițional 
administrația publică locală în general,iar  aleșii 
locali, în special, au benefi ciat de o infl uență 
și poziție destul de puternică, la nivelul 
comunităților locale. 

Aceasta datorită, pe de o parte, adoptării unui 
cadru legal destul de avansat în domeniul dat, 
inclusiv Consituției (1994), a Cartei Europene a 
Autonomiei Locale, fără careva excepții (1997), 
precum și mai multor Legi care au dezvoltat 
prevederile Consituției și Cartei Europene. Pe 
de altă parte, până nu demult, primarii, erau 
unica autoritate publică aleasă direct de către 
populație, ceea ce consituie un factor suplimen-
tar în consolidarea statutului lor de autoritatea 
publică și ales local.

Trebuie de menșionat că autoritățle publice lo-
cale (primarii) au benefi ciat și benefi ciază în 
continuare de cea mai mare încredere din par-
tea cetățenilor, alături de  biserică, în pofi da unor 
neajunsuri majore la capitolul autonomie locală 
administrativă, organizatorică și fi nanciară, cu 
care se confruntă tradițional sistemul de APL în 
Republica Moldova ( a se vedea mai jos). 

Administrația Pulbică Locală și aleșii locali, 
în toate timpurile, au fost obiectul unui in-
teres deosebit din partea clasei politice și  a 
tuturor guvenărilor, datorită infl uenței sale di-
recte asupra populației și importanței sale/ în 
primul rând din punct de vedere electoral. În 
acest sens, puterea centrală, folosind întodeau-
na diverse metode de infl uență/presiune asupra 
aleșilor locali:     

Însă, în ultima perioadă de timp, situația aleșilor 
locali din Republica Moldova s-a agravat 
simțitor, cunoscând mai multe tendițe ingrijoră-
toare și negative, atît din punct de vedere teori-

IV. STATUTUL ALESULUI LOCAL 
etic, cât și mai ales cel practic. Îngrijorările au 
fost împărtășite și de către structurile Consiliului 
Europei (CALRCE), prin recentele rapoarte și 
rezoluții. 

Principalele involuții ale statutului alesului local 
pot fi  clasifi cate în câteva categorii: 

- Modifi carea cadrului legal prin care, în 
funcțiile de conducător al APL au acces 
persoanele care nu au deținut statut de ales 
local și nu au participat la alegerile locale;

- Intentarea dosarelor penale și arestarea/sus-
pendarea aleșilor locali 

- Folosirea organelor de control și judiciare 
în calitate de instrument de presiune asu-
pra aleșilor locali

a) Diminuarea statutului președintelui raio-
nului.

Astfel, la 21 iulie 2017, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat în lectură fi nală Legea care 
prevede că președinții raioanelor pot fi  aleși din 
numărul persoanelor care nu fac parte din mem-
brii consiliului raional. Conform acestor norme, 
în funcția de  președinte al raionului deja poate 
fi  numită o persoană care nu a participat la ale-
gerile locale și nu a avut statut de ales local. 
Această Lege a deschis ușa pentru diminuarea 
importanței statutului de conducător al APL de 
nivelu II, in calitate de ales local. A adus o mai 
mare politizare/dependență a funcției respecti-
ve și generează în prezent o confuzie totală în 
ceea ce privește natura și conținutul statutului 
de ales local, conducător al APL de nivelul II. 
Aceste modifi cări ale legislaiei, în mare parte, 
au fost trecute cu vederea de către publicul larg 
și majoritatea actorilor, deși ele sunt extrem 
de periculoase și evident contrare principiilor 
constituționale ale autonomiei locale, descen-
tralizări, democrației locale, eligibilității și sta-
tului de drept. 
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b) Suspendarea primarului și alegerea noii 
conduceri. Cazul mun. Chisinău 

O altă formă de diminuare a statutului de ales lo-
cal reprezintă cazul primarului mun. Chișinău, 
Dorin Chirtoacă, care a fost arestat și ulterior 
suspendat din funcția de primar general al mun. 
Chișinău, fără ca pe parcrusul deja aproape a 
unui an să existe vreo decizie judecătorescă 
care ar demonstra vinovăția sa în faptele incri-
minate. În acest sens, de fapt avem o stuație, 
când o persoană aleasă direct de sute de mii de 
cetățeni este blocată în exrectitarea mandatu-
lui său, fi ind încălcat și principiul prezumției 
nevinovăției. Mai mult ca atât, în pofi da fap-
tului că a fost organizat și un referendum pri-
vind demiterea primarului mun Chișinău care 
a eșuat, situația nu s-a schimbat, Dl. Chirtoacă, 
fi ind împiedicat de fapt să revină în funcție. În 
rezultat, dl. Chirtoacă și-a anunțat decizia de a 
demisiona din funcție, din cauza imposibilității 
de a-și exercita în continuare mandatul, urmând 
ca în mun. Chișinău să fi e organizate alegeri an-
cicipate în conformitate cu Legea.

Cazul mun. Chișinău a adus în vizor și alte pro-
bleme fundamentale ce țin de democrația locală 
și statutul alesului local, care au ajuns în vizo-
rul Consiliului Europei (CoE) și Comisiei de la 
Veneția. În special, în afară de modul de înlătu-
rare prin suspendare a primarului mun. Chișinău, 
structurile specializate ale CoE au fost îngrijora-
te de modul cum a fost inerpretată Legea în cazul 
numirii, înlocuitorului său - primarului intermar. 
Principalele cotroverse fi ind generate de urmă-
toarele fapte: 

- Dacă o persoană care nu a fost aleasă poate 
deține și funcția de primar ineterimar?  

- Dacă un viceprimar al cărui mandat a expi-
rat poate deține funcția de primar intermar 
și poate numi în funcția de primar interi-
mar un alt viceprimar?

c) Folosirea organelor judiciare în calitate de 
instrumente de presiune. Intentarea dosarelor 
penale și arestarea aleșilor locali.

În Republica Moldova, aceste instrumente de 
presiune asupre aleșilor locali au fost folosite 
practic de toate guvernările din ultimul deceniu. 
Acesta fi ind un instrument de presiune extrem de 
perfi d, antiuman și foarte efi cient, în condițiile 
unei societăți cu un sistem democratic fragil, 
unde drepturile elementare ale omului nu sunt 
respectate, cu un sistem administrativ centralizat 
și extrem de politizat, precum și cu un nivel ex-
trem de jos de credibilitate și efi ciență privind 
sistemul judiciar. Deoarce, în cazul relei voințe, 
folosirea acestor metode perimite o hărțuire și 
chiar distrugere a oricărei persoanalități inco-
mode din anumite motive: subiective sau poli-
tice, fi ind de regulă afectată viața, sănătatea și 
bunăstarea, nu numai direct a aleșilor locali, dar 
în multe cazuri și a celor apropiați.  

În ultima perioadă de timp, acest fenomen a luat 
o amploare îngrijorătoare. 

Deși nu există date exprese privind numărul do-
sarelor intentate, iar majoritatea covărșitoare a 
aleșilor locali nu pot vorbi deschis, deoarece nu 
au nici o încredere că vor fi  apărați de către justiția 
din Republica Moldova totuși, din surse neofi ciale 
și din comunicarea cu aleșii locali, rezultă că în 
privința majorității primarilor și/sau președinților 
de raion, practic sunt sau au fost intentate dosare 
penale. Totodată, o confi rmare a unor nereguli pe 
această direcție, reprezintă și faptul că cel puțin 
1/3 din aleșiii locali (primari, președinți de raioa-
ne, consilieri) și-au schimbat afi lierea politică.   

Printre temeiurile cel mai des folosite și cu o le-
geritate îngrijorătoare, în procesul de intentare a 
dosarelor penale față de alșii locali sunt: abuzul 
în serviciu, depășirea atribuțiilor și neglijența. 
Prevederile date ale codului penal care pot și 
sunt interpretate în mod foarte larg și în baza așa 
numitei ”bănuieli rezonabile”, pot fi  aplicate ori-
cărui conducător al APL/ales local sau funcționar 
public care activează în cadrul APL. 
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Printre cele mai relevante și sonore exemple din 
ultimii ani, în sesnul celor menționate mai sus, 
pot fi  menționate: 

- Arestul la domiciliu, suspendarea funcției, 
urmărirea penală a primarului municipiului 
Chișinău, Dorin Chirtoacă, vicepreședinte 
al Congresului Autorităților Locale și Regi-
onale a Consiliului Europei, vicepreședinte 
al Congresului Autorităților Locale din 
Moldova.

- Acțiuni similare – urmărirea penală a 
celorlalți doi membri ai Delegației Repu-
blicii Moldova la Congresul Autorităților 
Locale și Regionale al Consiliului Euro-
pei – Dl. Gheorghe Raileanu, Primarul or. 
Cimislia, vice-președinte al Congresului 
Autorităților Locale din Moldova și Dl. Gri-
gore Policinschi, președintele r. Dubăsari, 
vicepreședinte al Congresului Autorităților 
Locale din Moldova. Dl. Policinschi a fost 
reținut pentru interogări de către Centrul 
Național Anticorupție, chiar la aeroport, în-
torcându-se din vacanță. În ziua următoare 
el a fost eliberat, dar cu impunerea măsurii 
prevenitive de a nu părăsi  țara.

- Un caz deosebit de alarmant ce s-a întâmplat 
în perioada de raportare, reprezintă cazul pri-
marului or. Basarabeasca, care a fost acuzat 
că nu a intervenit într-un caz de abuz sexu-
al asupra copilului din partea părintelui său. 
Autoritățile locale din primul nivel din Mol-
dova, nu dispun de competențe proprii și in-
strumente reale în domeniul protecției sociale 
sau ale ordinii publice. Competențele lor fi ind 
în fond, unele delegate. În acest sens, nici ser-
viciile de asistență sociale, nici poliția, nu sunt 
subordonate direct sau indirect primarului. În 
același timp, primarul este acuzat de poliție și 
de procuratură - exact de acele structuri a că-
ror competență este de a interveni în astfel de 
chestiuni. În rezultat, primarul care nu a avut 
antecedente penale și care are familie și copii, 
a fost arestat într-un mod demonstrativ, cu zeci 
de mascați, pentru 30 de zile.  

- Un alt caz relevant care a bulversat întreaga 
societate și a generat reacții negative din par-
tea partenerilor de dezvoltare ai Republicii 
Moldova, în acest context, reprezintă cazul 
primarului or. Taraclia, care a avut loc în anul 
2016.  Primarul fi ind învinuit că a ordonat 
tăierea unor arbuști uscați cu încălcarea unor 
norme legale. În baza acestor invinuiri, a fost 
intentat un dosar penal, iar primarul ales din 
primul tur cu votul a circa 60% de locuitori, a 
fost suspendat din funcție și nevoit să umble 
prin instanțele de judecată circa 2 ani ca să-și 
demonstreze nevonovăția. 

d) Rolul organelor de control în calitate de im-
pedimente a dezvoltării locale și instrumente 
de presiune

Problema organelor de control și presiunii exer-
citate de ele asupra mediului de afaceri și a altor 
actori din societate  a  fost și rămâne un subiect 
extrem de actual și important. În acest sens Gu-
vernul a întreprins anumite măsuri în vederea 
reformării orgenelor de control și  reducerii pre-
siunii lor, în special asupra mediului de afaceri.  

Însă, această problemă este la fel de gravă sau și 
mai gravă în raport cu autoritățile locale. În Re-
publica Moldova acest sistem de control se con-
stată a fi  în totalitate depășit care, în mare parte, a 
păstrat metodele și abordările din sistemul sovie-
tic totalitar. Iar în condițiile unui defi cit enorm de 
cadre și capacități administrative, controlul exce-
siv asupra APL aduce prejudicii enorme statutului 
alesului local, funcionalității APL și consituie un 
impediment enorm în dezvoltarea locală. 

În prezent, există o sumedenie de organe de con-
trol, cu competențe generale și speciale de a veri-
fi ca diferite aspecte ale activității APL din dome-
niul: adminsitrativ, fi nanciar, mediu, construcții, 
achizții publice, social etc.  Din acest punct de 
vedere, APL din Republica Moldova sunt une-
le din cele mai controlate insituții/organizații. În 
același timp, capacitatea insituțională a APL de 
a se apăra și a corespunde tuturor rigoriilor este 
extrem de limitată din cauza unui sistem de orga-
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nizare, salarizare și cadre extrem de centralizat, 
politizat și depășit. Sub acest aspect, APL sunt 
limitate în dreptul de a avea o politică proprie de 
cadre, salarială etc. 

Mai mulți reprezentanți ai APL, semnalând 
situații când activitatea lor practic este blocată 
din cauză unor controale pemanente la care sunt 
supuse, diverse organe de control perindându-se 
în continuu pe la primării/consilii raionale. 

Printre problemele principale abordate în acest 
domeniu sunt:

- Cadrul legal confuz și imprecis în domeniul 
controlului asupra activității APL;

- Numărul mare de organe de control cu 
competențe care se dublează;

- Capacitatea instituțională redusă a APL de 
a se apăra, sistemul centralizat și depășit 
în domeniul politicii de cadre și salari-
zare; lipsa de specialiști/juriști califi cați, 
interdicții din partea organelor de con-
trol de a angaja avocați sau companii de 
asistență juridică, etc.

- Lipsa unor reguli și termene clare de reali-
zare a acestor controale și/sau neaplicare 
a lor;

- Interpretările abuzive și incompetența con-
trolorilor în domeniul APL;

- Cerințele exagerate care depășesc limitele 
obiectului/tematica controlului și ameste-
cul în alte domenii de activitate a APL;

- Relizarea controalelor în baza unor  teme-
iuri superfi ciale și formale; 

-  Tărăgănarea realizării controalelor; 

- Lipsa de responsabilitate din partea organe-
lor de control pentru actele de control abu-
zive, blocarea activității APL și cazurile 
pierdute în judecată. 

Prin urmare, este evidentă necesitatea unor ana-
lize profunde și reforme adecvate în acest dome-

niu, astfel ca sistemul de control să fi e moderni-
zat și efectiv. Să devină mult mai simplu, efectiv 
și să nu blocheze activitatea APL, dar și dezvol-
tarea locală.  

În fi ne, trebuie de menționat că la capitolul sta-
tutul alesului local și situației din democrația 
locală  din Republica Moldova, recent au  
fost elaborate mai multe rapoarte, adoptată o 
rezoluție a Congresului Autorităților Locale și 
Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), 
care a cerut și examinarea acestui caz de către 
Comsia de la Veneția (Rezoluția nr. 440/2017)  
și urmează a fi  adoptat încă o rezoluție (în mar-
tie 2018). În special, în documentele respecti-
ve se constată:

a) mai multe încălcări ale Cartei identifi cate 
în Rezoluția 420 (2017), care sunt încă va-
labile, în special în ceea ce privește artico-
lul 8 alineatul (3), articolul 3 alineatul (2) și 
articolul 7 alineatul (1), în ceea ce privește 
condițiile de suspendare a primarului ge-
neral al Chișinăului și consecințele pe care 
această situație le are asupra disfuncționării 
guvernanței locale în capitală; 

b) lipsa în legislație a unui temei juridic clar 
pentru a suspenda un reprezentant ales lo-
cal, care derivă și din dispozițiile contra-
dictorii din dreptul intern; același lucru 
prevalează în ceea ce privește referendu-
mul local de rechemare și condițiile pentru 
primăria suspendată la campanie;

c) faptul că un număr mare de cazuri de 
urmăriri penale au fost efectuate împo-
triva aleșilor locali invocându-se lupta 
anticorupție și care pare că depășeste stan-
dardele europene;

d) deteriorarea situației generale a democrației 
locale din Republica Moldova, în raport cu 
ultimul raport de monitorizare al Congre-
sului adoptat în 2012.

e) lipsa unui dialog corespunzător între Gu-
vern și APL/CALM
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Corespunderea resurselor fi nanciare şi materiale 
alocate APL cu volumul şi natura competenţelor 
ce le sunt atribuite, respectiv asigurarea și con-
solidarea autonomiei fi nanciare pentru a asigu-
ra îndeplinirea efi cientă a acestora, reprezintă o 
problemă majoră în Republica Moldova.

Una din problemele și restanțele principale din 
domeniul descentralizării și consolidării autono-
miei locale a fost și rămâne implementarea eta-
pei CONSOLIDAREA BAZEI FISCALE, din 
cadrul reformei fi nanțelor publice locale, inițiate 
în 2015.  Chiar dacă pe parcursul anilor 2016 
și parțial 2017 au fost realizate unele măsuri în 
domeniul fi nanțelor locale, ele nu au schimbat 
situația într-un mod esențial în ceea ce privește 
creșterea gradului de autonomie fi nanciră și con-
solidare a bazei fi scale locale.  

În special, constatăm că pe parcursul anului 2016 
au fost adoptate unele acte normative importante 
prin care APL au obținut dreptul de a schimba 
destinația terenurilor agricole, de a se adreasa 
la curtea consituțională, de a iniția evaluarea 
bunurilor imobile, de a stabili cote mai ridicate 
la impozitarea bunurilor imobile, de a decide în 
privința acordării scutirilor de la impozite pen-
tru unele categorii de persone.  De asemenea, în 
această perioada a fost adoptată, o  cvazidescen-
tralizare limitată/parțială a resurselor destinate 
infrastructurii drumurilor, iar în 2018, acordarea 
orașelor cu statut de municipiu a unor cote mări-
te din impozitul pe venitul persoanelor fi zice ( de 
la 20 la 35%) .

Însă, cum s-a menționat mai sus, în pofi da 
acestor măsuri, adoptate pe parcursul anului 
2016 și începutul anului 2017, totuși se con-
stată că majoritatea acestor măsuri au purtat 
mai mult un caracter limitat, izolat, sporadic 
și fără un impact general important de sistem 
în domeniul consoldiării autonomiei locale fi -
nanciare. În mare parte, măsurile menționate 

V. DSECENTRALIZAREA 
ȘI AUTONOMIA FINANCIARĂ

mai sus au reprezentat o anumită ajustare/co-
relare obligatorie, necesară și demult cerută a 
cadrului legal fi naciar/fi scal cu principiile  și 
cadrul legal din domeniul descentralizării și 
autonomiei locale.

Totodată, dacă analizăm situația autonomiei fi -
nanciare în fond, pe parcursul ultimilor ani, prin 
prisma criteriilor de bază de apreciere a gradului 
de autonomie locală fi nancairă: mărimea venitu-
rilor proprii  în cadrul bugetelor locale și gradu-
lui libertății de a folosi resursele bugetare, obser-
văm că în în fond are loc un proces de reducere 
a autonomiei locale fi nanciare. În acest sens și în 
mod special se constată:

1. Principalele documente fi nancaire ale sta-
tului pentru anul 2018, politica fi scală și va-
mală, precum și bugetul de stat pentru anul 
2018, nu au fost corelate cu documentele de 
politici și angajamentele autorităților în do-
meniul descentralizării și consolidării augto-
nomiei locale.

La momentul actual, obligațiile și anagajamen-
tele autorităților Republicii Moldova, rezultă din 
următoarele documente de politici și acorduri 
internaționale in vigoare: 

- Strategia Națională de Descentralizare și 
Planul de acțiuni pentru 2012-2018 (adop-
tate prin Legea nr. 68 din 2012 și modifi ca-
tă/prelungită în anul 2016); 

- Recomandarea nr. 322 a Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al Consi-
liului Europei (din 2012) 

- Foaia de parcurs privind implementarea Re-
comandării nr. 322, semnată între Guvern 
și Consiliul Europei la 08.07.2016)

- Strategia Reformei Administrației Publice 
(aprobată de guvern pe data de 25.07.2016).
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Toate aceste acte normaive, documente de 
politici și angajamente, conțin obligații și 
acțiuni concrete în domeniul descentralizării 
financiare și consolidării bazei fiscale a bu-
getelor locale. 

Astfel, de exemplu, conform 2.1.-2.3 din Stra-
tegia naţională de descentralizare şi Planul de 
acţiuni privind implementarea Strategiei naţio-
nale de descentralizare pentru anii 2012–2018, 
aprobate prin Legea nr. 68 din 05.04.2012 și mo-
difi cată prin Legea nr. 168 din 15.07.2016 este 
prevăzut „consolidarea bazei de venituri locale 
proprii ale APL şi a autonomiei de decizie asu-
pra lor”; „reformarea sistemului de transferuri 
şi impozite partajate, statuarea acestuia pe baze 
obiective şi previzibile, cu separarea bugetelor 
APL de nivelul întâi şi nivelul al doilea, pentru 
a asigura un nivel cel puţin minim de servicii, 
cu condiţia ca sistemul să nu descurajeze efortul 
fi scal propriu şi utilizarea raţională a resurselor”; 
„consolidarea autonomiei şi a managementului 
fi nanciar la nivelul APL, cu garantarea discipli-
nei fi nanciare, creşterea transparenţei şi partici-
pării publice”.  

La fel, pct. 96 din Strategia privind reforma 
administrației publice pentru anii 2016-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 911 din 
25.07.2016 şi Planul de acțiuni la Strategia pri-
vind reforma administrației publice pentru anii 
2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1351 din 15.12.2016 prevede că „impac-
tul general scontat al modifi cărilor operate la 
Legea privind fi nanţele publice locale şi Co-
dul fi scal rezidă în (i) consolidarea, lărgirea şi 
creşterea semnifi cativă a autonomiei locale, în 
fundamentarea şi administrarea sistemului de 
venituri proprii; 

(ii) stimularea colectării veniturilor proprii 
de către autorităţile publice locale; 

(iii) transparenţă, predictibilitate şi stabili-
tate; 

(iv) indicatori de autonomie fi nanciară – 
îmbunătăţire semnifi cativă.

Astfel se impune crearea unui mecanism prin 
care competenţa să fi e atribuită odată cu alocarea 
resurselor fi nanciare sufi ciente (cum ar fi  pachet 
de lege ce se referă si la competenţă şi la resur-
sele necesare concrete).”.  Pct. 33 din Strategia 
respectivă prevede „dezvoltarea şi consolidarea 
bazei de venituri proprii ale autorităţilor publice 
locale şi a autonomiei de decizie asupra lor”.

Aceleaşi aspecte sunt elucidate în Recomanda-
rea 322 al Congresului Autorităților Locale și 
Regionale al Consiliului Europei din 22.03.2012 
şi Foaia de parcurs privind implementarea Re-
comandării 322 și a angajamentelor Republicii 
Moldova în domeniul democrației locale, sem-
nată de către Consiliul Europei, Guvernul Repu-
blicii Moldova și CALM, la 8 iulie 2016.

Termenul de realizare a majorității  acestor 
acțiunilor deja a expirat și se consituie în restanțe 
importante atât pe plan intern, cât și pe cel extern în 
raport cu partenerii Republicii Moldova.  Astfel, de 
exemplu, majoritatea acțiunilor prevăzute de Foaia 
de parcurs urmau a fi  realizate în anii 2016-2017. 
De asemenea, deja urmau a fi  realizate majoritatea 
acțiunilor prevăzute de Strategia Națională de Des-
cnetralizare, care expiră în anul 2018. 

În acest context, din analiza proiectului legii 
bugetului de stat, precum și a politici fi scale și 
vamale pentru anul 2018, constatăm cu regret, 
lipsa cu desăvârșire a corelării acestor docu-
mente fi nanciare cu documentele de politici și 
angajamentele Guvernului menționate mai sus, 
din domeniul descentralizării și autonomiei/
democrației locale. 

Cu alte cuvinte, aceste două cele mai importan-
te documente fi nanciare ale statului, nu prevăd 
careva măsuri concrete îndreptată spre consoli-
darea autonomiei fi nanciare, veniturilor proprii 
și realizarea documentelor de politici menționate 
mai sus. Aceasta în pofi da faptului că anume în 
anul 2018 expira teremenul Strategiei Naționale 
de Deescentralizare cu Planul său de Acțiuni 
(care a fost deja prelungit odată) și alte docu-
mente/angajamente asumate de Republica Mol-
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dova în domeniul descnetralizării și consolidării 
democrației locale. 

Poziția dată a autorităților statului responsbile de 
acest domeniu, lipsa de reacție, viziune și soluții 
la acest capitol, nu poate trezi decât îngrijorare și 
chiar mirare. Cu atât mai mult ca, anume în anul 
2018 urmează a fi  elaborat raportul pe țară și 
adoptată rezoluția Consiliului Europei pe situația 
democrației locale și implementarea angajamen-
gtelor Republicii Moldova în domeniul dat. Des-
centralizarea fi nancairă fi ind unul din domeniile 
principale, în care se așteaptă rezultate din par-
tea autorităților statului. Trebuie de menționat că 
CALM a venit cu un set de propuneri concrete 
privind consolidarea bazei fi scale, însă ele nu au 
fost discutate și luate în considerație. 

2. În Repubica Moldova, în loc de descentra-
izare fi nanciară exită semnele unui proces ac-
centuat de centralizare și reducere a autono-
miei locale fi nanciare reale. 

În acest sens, analiza principalelor documente 
fi nancaire ale statului pentru anul 2018, dar și a 
politicilor statului în mai multe domenii, nu nu-
mai că confi rmă cele menționate mai sus privind 
lipsa corelării între politicile fi nanciare ale sta-
tului cu cele din domeniul descentralizării, dar 
confi rmă și faptul/tendința că în Republica Mol-
dova, în loc de descentralizare fi nanciară, are loc 
un proces invers: de centralizare tot mai accen-
tuată a veniturilor, manifestat prin descreșterea/
reducere constantă a veniturilor locale proprii 
(autonome fi nanciare) și creșterea celor ale bu-
getului de stat. Toat aceste tendințe se confi rmă 
prin următoarele fapte:

a) Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 
prevede creșterea veniturilor proprii a bu-
getelor locale doar cu 1,9 % în raport cu 
4, 9% creșterea veniturilor Bugetiului de 
stat (tendință care există de mai mulți ani). 
Aceste cifre, demnonstrează foarte clar o 
tendință  negativă conform căreia decalajul 
între veniturile bugetului de stat și buge-
tele locale crește în defavoarea celor lo-

cale. De asemenea, aceasta demonstrează 
că structura actuală a veniturilor bugetelor 
locale este una total nepotrivită, depășită 
și necorelată în raport cu sistemul/cadrul 
legal actual al competențelor/atribuțiilor și 
responsabilităților puse pe umerii APL. 

b) Structura actuală a veniturilor APL și lipsa 
unor schimbări de esență în acest domeniu 
NU permite consolidarea reală a autono-
miei fi nanciare locale autorităților locale. 
Cauza principală a acestei situații este des-
conderarea totală în procesul decizional 
național actual, a documentelor de politci 
și angajamentelor mentionate mai sus din 
domeniul descentralizării și autonomiei lo-
cale, precum și tărăgănarea etapei a doua a 
reformei fi nanțelor publice locale începute 
din 2015 (etapa consolidării bazei fi scale 
locale). 

3. Continuă practicile de reducere a autono-
miei locale fi nancaire  

În perioada supusă monitorizării, se atextă o 
situație extrem de ingrijorătoare. În loc de ofe-
rire a unei viziuni cu măsuri concrete de des-
centralizare fi nanciară și consolidare a bazei 
fi scale în vederea implementării efective a do-
cumentelor de politici adoptate și angajamen-
telor internaționale asumate, constatăm chiar 
un proces invers – inițiative și masuri orientate 
spre limitarea și/sau chiar reducerea autonomiei 
locale fi nanciare. Astfel, de exemplu: Ministerul  
Finanțelor în proiectul bugetului de stat, la po-
litici vamale și fi scale a venit cu propuneri care 
limitează baza impozabilă a APL (în privinţa 
taxelor locale prin acordarea de scutiri şi facili-
tăţi suplimentare) și care limitează mecanismele 
APL de administrare a impozitelor şi taxelor lo-
cale, după cum urmează:

1) limitarea APL de nivelul I în ceea ce priveş-
te evaluarea şi reevaluarea bunurilor imo-
bile din împrumuturi contractate conform 
legii (articolul 279 alineatul (6) din Codul 
fi scal (Art. I pct. 96 din Proiectul de Lege). 
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Ulterior, la cererea CALM, această limitare 
urma a fi  exclusă; 

2) gospodăriile ţărăneşti de fermieri au fost 
scoase din domeniul de administrare a APL 
(a serviciilor de colectare a impozitelor şi 
taxelor locale ale primăriei) - articolul 286, 
etc. din Codul fi scal (Art. I pct. 102 din Pro-
iectul de Lege);

3) a fost limitată baza impozabilă a taxei locale 
pentru amenajarea teritoriului (articolul 291 
alineatul (1) din Codul fi scal (Art. I pct. 105 
din Proiectul de Lege)).  De exemplu şi între-
prinderile individuale şi persoanele ce desfă-
şoară activităţi în sectorul justiţiei pot avea 
salariaţi, în afară de fondatori şi persoana 
abilitată cu desfăşurarea activităţii în sectorul 
justiţiei.  Încă anul trecut CALM a înaintat 
noţiunea de salariat1, în scopul consolidării 
bazei fi scale privind taxa locală respectivă;

4) au fost diminuate veniturile APL prin scu-
tirea de taxele locale pentru amenajarea te-
ritoriului şi taxei pentru unităţile comerciale 
şi/sau de prestări servicii a unităţilor comer-
ciale ce activează în pieţe (Articolul 295 li-
tera g1) din Codul fi scal (Art. I pct. 109 din 
Proiectul de Lege);

5) inclusiv în contextul controlului excesiv din 
partea ofi ciilor teritoriale ale Cancelariei de 
Stat, despre care vom vorbi într- un capitol 
aparte, a fost instituită o nouă formă de con-
trol şi anume „monitorizarea” din partea Can-
celariei de Stat, cum autorităţile locale stabi-
lesc unele taxe locale (articolul 297 alineatul 
(10) din Codul fi scal (Art. I pct. 110 din Pro-
iectul de Lege).  De asemenea, CALM nu o 
dată a atenţionat despre faptul că în practică 
controlul din partea ofi ciilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat se transformă din control 
de legalitate în control de oportunitate. 

6) se tărăgănează acordarea dreptului APL 
de a constata printr-o procedură simplifi -
cată valoarea bunurilor imobile (caselor și 
locuințelor) și astfel de a consolida o sursă 
importantă de venit la bugetele locale.  În 
prezent, bunurile imobile cu destinație lo-
cativă din mediul rural nu au fost niciodată 
evaluate, iar circa 50% nu sunt nici înregis-
trate, datorită costurilor enorme a procedu-
rilor. Legea prevede posibilitatea constatării 
valorii bunurilor imobile în scop de evaluare, 
realizată de către APL. Ceea ce ar putea con-
duce la creșterea veniturilor bugetelor locale 
de circa 10 ori.  Însă, în pofi da faptului că 
CALM s-a adresat ofi cial cu propuneri con-
crete în acet sens, deja mai mult de 6 luni Mi-
nisterul Finanțelor tărăgănează oferirea unui 
rspuns și soluții concrete. 

7) continuă practica de adoptare a unor acte le-
gislative prin care anumiți agenți economici 
sunt scutiți de taxe, impozite și plăți care 
reprezintă venituri exclusive ale bugetelor 
locale (de ex. cazul MoldTelecom și accesul 
în localurile proprietate UAT). 

De asemenea, rămâne o problemă majoră (un re-
gres) asigurarea fi nanciară a domeniilor şi com-
petenţelor proprii ale APL, fapt despre care am 
menţionat şi anterior.

În legislaţia fi scală sunt stabilite scutiri de la im-
pozitele şi taxele locale pentru anumite categorii 
de persoane, adică aceste scutiri sunt instituite de 
APC, dar efectiv ele sunt venituri ratate ale APL.  
Ca regulă, APC nici nu compensează aceste pier-
deri la veniturile locale, nici nu acordă dreptul 
respectiv APL, încălcând autonomia decizională 
şi fi nanciară a APL.

Astfel se impune crearea unui mecanism prin 
care competenţa să fi e atribuită odată cu alocarea 
resurselor fi nanciare sufi ciente (cum ar fi  pachet 
de lege ce se referă si la competenţă şi la resurse-
le necesare concrete), transferurile cu destinaţie 
generală să se acordă irevocabil (cu titlu defi ni-
tiv), după cum este defi nit chiar în Legea privind 
fi nanţele publice locale.

1 Propunerea CALM: „punctul 101) din articolul 288 se propune în 
următoarea redacţie:
„101) Efectiv de salariaţi – toate persoanele fi zice angajate prin 
contract individual de muncă ori prin alte tipuri de contracte civile 
în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii pe termen 
defi nit sau indefi nit;”.
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De asemenea, rămâne o problemă majoră pre-
lungirea acțiunii fondului de compensare pentru 
următorii ani (2018-2019), până la realizarea 
angajamentelor și măsurilor de consolidare a 
bazei fi scale locale, menţionate mai sus. Potri-
vit esenței și logicii strategiei de descentralizare 
(fi nanciară), existența fondului de compensa-
re este strâns legată de realizarea concomitentă 
(simulantă) a măsurilor concrete privind conso-
lidarea bazei fi scale.  Însă, în condițiile în care 
termenul fondului a fost prelungit cu un an și 
foarte puține măsuri de consolidare a bazei fi sca-
le au fost realizate, atunci cu siguranță urmează 
ca acțiunea acestui fond să fi e prelungită în mod 
necondiționat.

4. Lipsa de viziune și soluții din partea 
autorităților vs respingerea/neglijarea propu-
nerilor concrete ale CALM 

În contextul documentelor de politici şi angaja-
mentelor menţionate, CALM, în rezultatul con-
sultărilor cu membrii săi, a înaintate propuneri 
concrete privind realizarea documentelor de po-
litici menţionate, precum şi consolidarea munici-
piilor ca potenţiali poli de creştere, în contextul 
noilor modifi cări ale legislaţiei în domeniul ad-
ministraţiei publice locale:

1. Propuneri privind proiectul Cadrului Bu-
getar pe Termen Mediu (CBTM) pentru 
perioada 2018-2020, nr. 12 din 25.05.2017;

2. Propuneri la politica bugetar-fi scală pentru 
anul 2018, nr. 92 din 27.06.2017;

3. Propuneri privind întărirea statutului şi ro-
lului municipiilor noi create în Republica 
Moldova, nr. 68din 02.06.2017

În mare parte, aceste propuneri de fapt au fost ne-
glijate și desconsiderate și fără a fi  cel puțin dis-
cutate în modul corespunzător. Aceasta în pofi da 
faptului că toate aceste propuneri și inițiative ar fi  
putut fi  discutate în cadrul Grupului de lucru co-
mun al Ministerului Finantelor cu reprezentantii 
CALM, insitutit prin Ordinul ministrului Finan-
telor nr.144 din 18.11.2016, în vederea instituirii 

unui dialog pe problemele apărute din domeniul 
fi nantelor publice locale. Insă, cu regrest, această 
structură promitățoare de dialog instituționalizat 
la nivelul Minsterului FInanțelor așa și  nu a fost 
pusă efectiv în aplicare. Pe parcursul întregului 
an 2017, acest grup nu s-a întrunit nici o dată. 
Chiar dacă CALM s-a adresat de multiple ori și 
au existat foarte multe motive de a se întruni și 
de a discuta diverse probleme.    

În același timp, Ministerul Finanţelor/Guvernul 
a prezentat în Parlament politica fi scală și vama-
lă pentru anul 2018, neglijând totalmente propu-
nerile CALM și desconsiderând toate documen-
tele și angajamentele de politici/interenaționale 
menționate mai sus. În acest sens, ministerul 
Finanțelor nu a venit cu o viziune sau soluții 
proprii pe domeniul descentralizării fi nanciare 
pentru anul 2018, în pofi da expirării în acest an 
a majorității documentelor de poitici și angaja-
mentelor internaționale asumate de Guvern în 
domeniul decentralizării și autonomiei locale. 
Aceasta fi ind o responsabilitate și obigație direc-
tă a Guvernului și Ministerului de resort. 

O astfel de abordare din partea ministerului respon-
sabil în primul rând pentru elaborarea și implemen-
tarea efectivă a documentelor de politici și anga-
jamentelor internaționale pe domeniul autonomiei 
locale este greu de explicat în situația în care anu-
me această inistuție este obligată să vină cu soluții 
concrete  iar teremenul majorității angajamentelor 
respective a expirat. Considerăm că acestă situație 
poate afecta imagnea  și pune în difi culate Guver-
nul Republicii Moldova în raport cu partenerii de 
dezvoltare și în special cu Consiliul Europei. De-
oarce, democrația locală și consolidarea autono-
miei fi nanciare – este unul din domeniile cheie a 
restanțelor/angajamentelor  Republicii Moldova în 
care s-au promis și se asteaptă progrese reale.   
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5. În Republica Moldova esența și conținutul 
autonomiei locale fi nanciare NU este cunos-
cută și este interpretată contrar sensului și 
prevederilor Cartei Europene a Autonomiei 
Locale și documentelor Consiliului Europei

O problemă fundamentală și importantă actuală 
consituie lipsa de viziune și interpretările impro-
prii din partea instituțiilor statului responsabile 
de domeniul fi nanciar, asupra esenței decentrali-
zării fi nanciare și legăturii ei strânse cu mărimea 
veniturilor proprii ale bugetelor locale.  

În acest sens, unele măsuri întreprinse cu ca-
recter mai mult simbolic, formal și de corelare/
ajustare la cadrul normativ al descentralizării, 
sunt prezentate în calitate de măsuri importante 
de descentralizare fi nanciară. De exemplu, acor-
darea dreptului APL de a schimba destinația te-
renurilor agricole, a se adresa direct la Curtea 
Constituțională sau de a iniția evaluarea bunuri-
lor imobile din cont propriu, sunt niște drepturi 
fi rești ale APL, care rezultă din sensul tuturor 
prevederilorl constituționale și legale, inclu-
siv internaționale, în vigoare pentru Republca 
Moldova încă de zeci de ani în urmă. În același 
sens, creșterea limitelor maximale a impozitu-
lui pe imobil până la 0,4% din baza impoza-
bilă nu poate fi  considerate o măsură reală de 
descentralizare fi nanciară în sesnul recoman-
dărilor Consiliului Europei, privind acordarea 
unor surse de venit suplimentare către APL  de-
oarece, nu reprezintă o sursă suplimentară, nu 
aduce schimbare de sistem și efectele ei sunt 
foarte izolate și limitate, referindu-se mai mult 
la mun. Chișinău. 

De asemenea, modifi carea mecanismului de re-
partizare a fondului rutier și a a resurselor des-
tinate infrastructurii drumurilor reprezintă un 
pas important și pozitiv. Însă, sub aspectul au-
tonomiei locale fi nanciare, această măsură nu 
se încadrează în catergoria consolidării veni-
turilor proprii. Deoarece aceste resurse, la mo-
ment sunt considerate venituri ale statului și sunt 
alocate către bugetele locale prin transferuri cu 
destinație specială, care au un regim juridic cu 

totul altul decât veniturile proprii și cu destinație 
generală, pe care APL pot să le folosească liber 
și în conformitate cu prioritățile sale.  Dacă re-
sursele pentru infrastructura drumurilor ar fi  
fost alocate prin transferuri cu destinație gene-
rală, atunci am putea vorbi cu adevărat despre 
creșeterea gradului de autonomie locală, apariția 
unei surse de venituri proprii și progrese reale pe 
această direcție. 

În aceeași ordine de idei, în mod eronat, drept 
progres în consolidarea autonomiei locale fi nan-
ciare, este interpertat faptul creșterii nominative a 
bugetelor locale într-o anumită perioadă de timp. 
Creșterea bugetelor locale din ultimii ani, în mare 
parte se referă la componența destinată acoperirii 
funcțiilor delegate și care sunt asigurate/fi nanțate 
de la bugetul de stat prin intermediul unor transfe-
ruri cu destinație specială. Cum s-a menționat mai 
sus, aceste transferuri, de regulă, nu au nimic în 
comun cu autonomia locală fi nanciară și nicide-
cum nu se încadrează în noțiunea de venituri pro-
prii ale APL. Anume, evoluțile sau involuțiile în 
domeniul veniturilor proprii ale bugetelor locale 
servesc drept acel indicator care vorbește despre 
creșterea sau reducerea gradului de autonomie lo-
cală fi nanciară. La acest capitol, cum s-a demon-
strat mai sus,  în Republica Moldova are lor un 
regres evident și descreștere a gradului de autono-
mie locală.  Cota veniturilor proprii din bugetele 
locale fi ind înlocuită prin surse venite de la buge-
tul de stat cu destinație specială.   

6. Rolul mun. Chișinău în distorsionarea deci-
ziilor și politicilor publice naționale în dome-
niul autonomiei locale fi nanciare 

Unul din aspectele problematice în avansarea 
democrației locale din Republica Moldova re-
prezintă faptul că la baza tuturor estimărilor și 
deciziilor luate pe acest domeniu se iau datele 
și informația legată de  mun. Chișinău. Ceea ce 
crează o imagine generală distorsionată și exa-
gerat de pozitivă/optimstă asupra situației rea-
le din toată țara, contrar realităților existente în 
alte localități decât mun. Chișinău. Acest lucru 
infl uențează negativ informarea corectă a fac-
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torilor de decizie și calitatea  deciziilor valabile 
pentru toate comunitățile locale din țară.

Mai mult ca atât, politicile și deciziile luate doar 
în baza situației din mun. Chișinău (pe diferite 
domenii, inclusiv pe cel fi nanciar), în mare parte 
nu sunt funcționale și rămân doar pe hîrtie. 

Aceasta deoarece mun. Chișinău, din punct de 
vedere administrativ, politic, economic, fi nan-
ciar, social, cultural etc.  reprezintă o entitate 
distinctă și absolut incomparabilă cu alte unități 
administrativ-teritoriale. Doar din punct de ve-
dere a puterii economico-fi nanciare, această 
UAT concentrează circa 70% din tot potențialul 
existent în Republica Moldova. De aceea, ela-
borarea unor sau altor politici publice pentru re-
stul comunităților locale în baza sau cu luarea în 
considerație a situației din mun. Chisinău, repre-
zintă un mare neajuns sau chiar o eroare.  

Astfel, de exemplu, stabilirea rigidă și expresă la 
timpul său a numărului de taxe locale în Codul 
fi scal, a ținut cont în mare parte doar de situația 
din Mun. Chișinău.  Majoritatea taxelor respec-
tive (în număr de 13) fi ind NEFUNCȚIONALE 
pentru restul unităților administrativ-teritoriale, 
unde sunt aplicate cel mult 3 taxe. Sau, atunci 
când Ministerul fi nanțelor aduce drept argument 
generalizator creșterea probabilă a veniturilor 
la bugetele locale de la impozitul pe bunurile 
imobile, în rezultatul creșterii cotei de impozi-
tare (de la 0,3 la 0,4), NU se ia în considerație 
că circa 90% din așa numita creștere se referă 
doar la mun. Chișinău. Pentru restul localităților, 
în mare parte, benefi ciile măsurii date fi ind ine-
xistente sau extrem de limitate.  Mai ales dacă 
ținem cont și de faptul că în toate unitățile admi-
nistrative teritoriale rurale, evaluarea bunurilor 
NU s-a realizat. Iar, în cele urbane, evaluarea a 
avut loc deja de mai bine de 10 ani.

Nu în ultimul rând, trebuie de menționat că chiar 
și datele privind creșterea veniturilor proprii a 
bugetelor locale cu 1,9%, prezentate în cadrul 
procesului de adoptare a bugetului pentru anul 
2018, prezintă distorsionat situația reală, deoa-
rece practic toată această creștere, cu siguranță, 

se datorează mun. Chișinău. Totodată, în raport 
cu tot restul unităților administrativ-teritoriale 
(fără Chisinau), creșterea respectivă fi e ca nu 
există, fi e că este nesemnifi cativă sau chiar este 
sub 0. Acest lucru confi rmă o dată în plus con-
cluziile de mai sus și anume faptul că situația în 
domeniul autonomiei locale fi nanciare nu nu-
mai că nu se îmbunătățește, dar din contra – se 
înrăutățește. De fapt, în Republica Moldova are 
loc un proces invers descentralizării și consoli-
dării autonomiei locale.

Prin urmare, este necesar de a atrage atenție la 
acest aspect și pentru a cunoaște  situația re-
ală din domeniul dat, de estimat situaia reală 
prin separarea municipiului Chisinău de restul 
unităților administrativ-teritoriale în procesul de 
elaborare/implementare  a politicilor. 

7. Descentralizarea fi nanciară amânată/tără-
gănată în permanență

Descentralizarea fi nanciară este elementul esențial 
al autonomiei locale veritabile. Anume situația din 
acest domeniu reprezintă cel mai pertinent și con-
cludent indicator pentru a constata starea reală a 
lucrurilor, voința reală a guvernanților, evoluțiile 
sau involuțiile din domenul descentralizării și 
după cum s-a menționat mai sus, tendințele la ca-
pitolul dat sunt îngrijorătoare.  

În acest sens, o  problemă fundamentală care îm-
piedică avansarea procesului de descentralizare 
și consolidare a autonomiei locale reale din Re-
publica Moldova reprezintă substituirea  consta-
tată din partea Autorităților a măsurilor/angaja-
mentelor concrete de descentralizare fi nanciară, 
cu invocarea diferitor motive pentru a tărăgăna 
implementarea lor și/sau prin măsuri declarati-
ve, confuze, discutabile pe termene lungi și fără 
relevanță practică.

În aceste sens, analizând cel puțin ultimii 15 ani, 
avem impresia că practic toate guvernările din 
Republica Moldova au reușit cu succes să oco-
lească angajamentele/recomandările/criticile din 
partea partenerilor și să deturneze procesul de 
consolidare reală a democrației/autonomiei loca-
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le prin adoptarea multiplelor strategii, Legi, foii 
de parcurs și alte documente pe termen mediul 
și lung, însă fără a le implementa efectiv și fără 
să-și asume și realizarea măsurilor concrete pe 
domeniu  descentralizării fi nanciare.  

Anume centralizarea excesivă în domeniul eco-
nomico/fi nanciar și lipsa de autonomie fi nanciară 
locală reprezintă în prezent principala problemă 
cu care se confruntă sistemul de administrație 
publică locală din Republica Moldova. Mai mult 
decât atât, din această cauză, Republica Moldova 
este un bun caz de studiu pentru toți cei interesați 
în a analiza cum poate coexista un cadru con-
ceptual și legal destul de dezvoltat și modern în 
domeniul autonomiei locale cu un grad foarte 
scăzut de autonomie locală efectivă și un sis-
tem administrativ foarte centralizat și inefectiv, 
în care practic toate resursele administrative, fi -
nanciare și economice sunt concetrate la nivelul 
autorităților centrale! 

Pe parcrusul anilor în Republica Moldova s-au 
folosit diverse metode de a tărăgăna implemen-
tarea reformelor din domeniul democrației loca-
le și descnetralizării. În special:  

a) Adoptarea la pachet a mai multor acte 
normative, Legi, strategii, planuri de 
acțiuni.....pe termene medii și lungi, însă 
fără a fi  asigurată implementarea lor și fără 
a fi  adoptate măsuri reale de descentraliza-
re fi nanciară. 

Astfel ca, pe de o parte, să fi e bifat în ochii par-
tenerilor de dezvoltare un anumit progres și rea-
lizări care ar putea fi  raportate, pe de altă parte, 
implementarea tuturor acestor documente să fi e 
posibilă cât mai târziu (preferabil de alte guver-
ne) sau chiar imposibilă, din cauza lipsei acope-
ririi fi nanciare. 

De exemplu, în anul 2006 au fost adoptate la pa-
chet câteva Legi importante și destul de bune: 
Legea privind descentralizarea administrativă, 
Legea APL și Legea dezvoltării regionale.  Însă a 
fost ”uitată” Legea fi nanțelor locale - un element 

fundamental care urma să prevadă resursele nece-
sare pentru implementarea efectivă a noului cadru 
legal al autonomiei locale.  În rezultat, unele din-
tre Legile menționate nu au fost puse în aplicare 
de ani de zile (Legea dezvoltării regionale), iar re-
stul Legilor au avut un efect redus și nu au putut fi  
aplicate în modul corespunzător, din cauza lipsei 
elementului fi nanciar al autonomiei locale. Aceas-
tă problemă este prezentă până astăzi. 

Un alt exemplu, mai actual, reprezintă situația im-
plementării Strategiei Naționale de Descentraliza-
re și planul de acțiuni, adoptată în anul 2012 și care 
viza perioada anilor 2012-2015.  Acest document 
care conține acțiuni și termene concrete în dome-
niul descentralizării fi nanciare a fost implementat 
într-o măsură foarte mică sau, cum recunosc chiar 
autoritățile statului, în proporție de până la 50%.  
Termenul a fost apoi prelungit până în anul 2018, 
pentru ca în prezent să fi e clar că în mare măsură 
el nu va fi  implementat nici în anul 2018.   

b) Invocarea în permenență a diferitor motive 
și scuze noi de ordin politic, administrativ,  
funcțional, structural, economic, fi nanciar, 
social etc.  prin care să fi e justifi cată ne-
implementarea documentelor de politici 
adoptate, recomandărilor partenerilor de 
dezvoltare și a angajamentelor concrete 
asumate pe domeniul democrației locale și 
descentralizării fi nanciare. 

Astfel, în prezent, pentru tărăgănarea sau neim-
plementarea tuturor angajamentelor în domenul 
consolidării autonomiei locale sunt invocate 
diverse motive: necesitatea realizării reformei 
administrației pulbice centrale, necesitatea re-
formei administrativ-teritoriale, lipsa capacității 
administrative, instituționale și fi nanciare a 
autorităților locale,  etc., în loc să fi e implemen-
tate punctual toate documentele de politici și an-
gajamentele concrete pe domeniul consolidării 
democrației și autonomiei  locale.  

 Însă, toate aceste aspecte, precum reforma ad-
ministrativ-teritorială, capacitate, etc. sunt fe-
nomene foarte complexe și necesită foarte mult 
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timp și abordare graduală pentru a fi  realizate. 
Totodată ele nu contravin una alteia. Din contra, 
după necesitate, pot și trebuie abordate conco-
mitent. Invocarea aceestor aspecte în calitate 
de motive și impedimente pentru tărăgănarea în 
continuare a procesului de descentralizare fi nan-
ciară, reprezintă o greșeală profesională și/sau o 
nedorință intenționată de a avansa pe domeniul 
descentralizării administrative și celei fi nancia-
re, în special.

Mai mult ca atât, considrăm că anume implemen-
tarea cu succes a tuturor măsurilor concrete pe 
domeniul documentelor de politici trebuie să fi e 
prioritară, deoarece poate oferi o imagine cores-
punzătoare situației reale din teritoriu și contibui 
foarte mult la identifi carea unor soluții obiective, 
efective și adecvate pentru soluționarea efectivă 
a tuturor problemelor invocate mai sus în calitate 
de impedimente pentru consolidarea autonomiei 
fi nanciare locale. 

c) Inițierea elaborării unor documente de po-
litici și reforme noi, fără a fi  implementate 
în modul corespunzător celor anterioare  

Este o metodă destul de comodă și efi cientă de a 
tărăgăna procesul de descentralizare, în general 
și a celui fi nanciar, în special. Prin această me-
todă se încearcă de a bloca implementarea unor 
reforme/angajamene, aducând drept motiv nece-
sitatea adoptării unor noi politici și reforme, con-
siderate prioritare. Astfel, de exemplu, în prezent 
se invocă reforma Administrației Publice (imple-
mentată în baza Strategiei RAP din 2016) drept 
una prioritară, în timp ce acțiunile din domeniul 
descentralizării administrative/fi nanciare sunt lă-
sate în umbră. Sau, se constată un blocaj total în 
ceea ce privește implementarea documentelor de 
politici și angajamentelor din domeniul descen-
tralizării, din cauza că în cadrul Guvernului se 
insistă și se lucreză asupra unei reforme adminis-
trativ-teritoriale. Iar acest argument este utilizat 
pe larg de către anumite instituții ale statului res-

ponsabile pentru implementarea diferitor aspecte 
ale descentralizării, drept argument pentru a NU 
realiza măsurile concrete și a nu realiza docu-
mentele de politici, adoptate inclusiv prin LEGE 
în domeniul descentralizării.  

O astfel de abordare, în opinia noastră, este 
contraproductivă și dăunătoare deopotrivă tu-
turor proceselor de refomă. Deoarce, de ex., o 
reformă a administrației publice centrale NU 
poate fi  efi cientă în condițiile când ea nu este 
abordată prin prisma principiilor descentra-
lizării (expres prevăzute și în Srategia RAP) 
și în paralel sau concomitent nu sunt realizate 
măsuri concrete de descentralizare administra-
tivă și fi nanciară.  

În rezultat, în prezent practic pe toate domeni-
ile descentralizării și democrației locale există 
restanțe mari, în pofi da faptului existenței și 
suprasaturației domeniului cu ducumente, acte, 
angajamente, planuri de acțiuni, foi de parcurs, 
cu măsuri și termene foarte concrete. Însă,  
majoritatea acestor documente sunt depășite 
și rămân nerealizate. Acest fapt este  confi r-
mat nu doar de experții naționali, dar și de cei 
internaționali, prin intermediul rapoartelor de 
monitorizare a instituțiilor Consiliului Euro-
pei. În special, sunt ilustrative în acest sens ra-
poartele/rezoluțiile Congreslui Puterilor Locale 
și Regionale al Consiliului Europei din 2005, 
2012, 2017 și 2018, în care se constată progrese 
limitate/formale și neimplementare de facto a 
angajamentelor asumate, în special, pe dome-
niul descentralizării fi nanciare.  

În consecință, procesul de descentralizare (fi -
nanciară) este practic blocat, iar imaginea Re-
publicii Moldova este afectată enorm la nivelul 
instituțiilor europene, din cauza unor astfel de 
situații și abordări. Aceste restanțe pun în situație 
complicată și conducerea actuală a Republicii 
Moldova în raport cu partenerii de dezvoltare și 
în special cu Consiliul Europei.    
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Tutela și/sau controlul administrativ excesiv asu-
pra APL reprezintă o altă restanță cronică și im-
portantă, care afectează enorm activitatea APL și 
care, pe alocuri, se transformă deja într-un con-
trol politic total. Dacă în domeniul activităţii de 
întreprinzător, autorităţile centrale întreprind ac-
ţiuni privind diminuarea poverii administrative a 
controlului de stat (timpul controlului, ridicarea 
documentelor, efectuarea copiilor, restituirea lor, 
etc.), atunci în domeniul APL, schimbările/refor-
mele în domeniul dat se lasă așteptate. 

Aceste restanțe sunt în pofi da cadrului legal 
existent și care la prima vedere oferă anumite 
garanții împotriva abuzului din partea organelor 
de control. 

În conformitate cu articolul 6 (3) din Legea pri-
vind administrația publică locală (...). "Relația 
dintre autoritățile centrale și locale se bazează pe 
principiile autonomiei, legalității, transparenței și 
cooperării în soluționarea problemelor comune. 
Între autoritățile centrale și locale, între autoritățile 
de nivelul întâi și autoritățile de nivelul doi, nu 
există relații de subordonare, cu excepția cazuri-
lor prevăzute de Lege. Orice control administrativ 
asupra activității autorităților locale nu ar trebui să 
urmărească alte scopuri decât respectarea legii și 
a principiilor constituționale. Controlul de opor-
tunitate nu poate viza decât acele împuterniciri 
delegate în conformitate cu Legea ".  La rândul 
său, Legea privind descentralizarea administrati-
vă în art. 7 (2) instituie principiul neamestecului 
autorităților publice centrale în realizarea com-
petenţelor autorităților publice locale, stabilind 
expres că ”în defi nirea responsabilităţilor structu-
rilor lor teritoriale, autorităţile administraţiei pu-
blice centrale asigură evitarea oricăror imixtiuni 
în responsabilităţile care ţin de realizarea compe-
tenţelor autorităţilor publice locale.”

În ciuda acestor prevederi legale, situația nu s-a 
îmbunătățit, ba din contra - cunoaște o înrăutățire, 

VI. TUTELA ȘI CONTROLUL ADMINISTRATIV 
ASUPRA APL

în perioada analizată. În ultima perioadă de timp, 
acest control s-a accentuat primind niște forme 
descalifi cante. Cancelaria de Stat, Curtea de 
Conturi, Consiliul Concurenței, Procuratura, Ju-
decătoriile și alte organe de control sau judiciare, 
se perindă prin primării în căutarea unor teme-
iuri de a sancționa reprezentanții APL, tratând cu 
dispreț și umilință aleșii locali și blocând activi-
tatea normală a APL. Unele primării, cu lunile 
și anii nu scapă de controale, iar primarii sunt 
impuși să bată drumurile judecătoriilor și altor 
instanțe în căutarea adevărului. 

Toate acestea se întâmplă de regulă tot din 
cauza unui cadrul normativ foarte confuz și 
contradictoriu, neconsultat și necorelat cu ca-
drul constituțional și legal din APL, lucru de 
care este responsabil Parlamentul și Guvernul! 
Avem impresia că, în condițiile și așa foarte 
complicate de activitate a APL, în loc de a aju-
ta și acționa în colaborare și armonie cu APL 
în folosul țării, tot aparatul de stat este îndrep-
tat împotriva autorităților locale. În special, 
este vorba de organele de control, anchetă și 
judiciare  ale statului, care acționează în mul-
te cazuri în lipsa cunoștințelor elementare ale 
cadrului constituțional/legal din domeniul au-
tonomiei locale; interpretând în mod total ne-
potrivit și abuziv cadrul legal; în lipsa oricărui 
respect pentru funcția și statutul de ales direct al 
comunităților locale și, în majoritatea cazurilor, 
cu încălcarea prezumției nevinovăției și dreptu-
rilor fundamentale ale omului la libertate, viață, 
sănătate, demnitate etc.  Primarii, președinții 
de raioane și alți funcționari din APL incomozi 
sunt tratați în mod ”special”, cu umilință și lip-
să de respect, fi indu-le afectată public onoarea 
și demnitatea de aleși locali, prin aplicarea ex-
cesivă și, de regulă, nemotivată a măsurilor de 
reținere, arest, suspendare, tărăgănare a exami-
nării cazurilor în judecată etc. Organele judicia-
re acționează de regulă în mod vădit demonstra-
tiv și aplicând măsurile excepționale preventive 
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(lipsirea de libertate), cu un singur scop - de a 
intimida, umili și distruge personalitățile publi-
ce din cadrul APL.

Această stare a lucrurilor este constatată ofi cial și 
de către Consiliul Europei în rapoarte, rezoluții și 
alte documente adoptate în perioada 2012-2016. 

Printre porblemele și recomandările concrete 
identifi cate de către raportorii internaționali la 
acest capitol sunt : 

a) Tutela (administrativă –n.a.) rămâne un su-
biect sensibil și întâlnim de fapt destul de 
puţine inovații semnifi cative în acest sens.

b) lipsa reglementărilor pentru controalele de 
efi ciență, uneori efectuate la propria discreție 
de către administrația publică centrală, cu 
privire la modul în care administrația publi-
că locală își exercită competențele delegate 
acestora de către stat;

În acest sens, experții Consiliului Europei au re-
comandat: 

a) reducerea controlului asupra APL, astfel 
încît să se permită administrarea propri-
ilor afaceri, în conformitate cu art. 8(3) 
al Cartei, care prevede că: ”Controlul ad-
ministrativ asupra activității autorităților 
administrației publice locale trebuie exer-
citat cu respectarea unei proporționalități 
între amploarea intervenției autorității de 
control și importanța intereselor pe care 
aceasta înțelege să le protejeze. ”;

b) diminuarea tutelei asupra colectvităţilor 
locale și modifi carea legislației privind 
controlul de oportunitate, pentru a permite 
acestora să-şi gestioneze efectiv propriile 
afaceri ;

c) de a modifi ca legislația privind controalele 
de oportunitate pentru a le supraveghea și 
limita, în special prin defi nirea cu precizie, 
prin criterii, a cazurilor în care pot fi  efec-
tuate aceste controale ;

d) interzicerea în practică a amestecului 
raioanelor sau a administrațiilor finan-
ciare în toate activitățile administraţi-
ilor publice locale de primul nivel, în 
special în procesul de adoptare a buge-
telor locale ;

e) trebuie pus capăt defi nitiv amestecului din 
partea organelor de control administativ 
sau de fi nanţe în aspectele interne privind 
structura internă a colectivităţilor locale;

f) este esențial să se revizuiască, în gene-
ral, mecanismele de control ale legalităţii, 
pentru a le reda echitabil și transparent(cu 
publicarea rapoartelor de control) pentru 
toate colectivităţile locale.

Constatările și recomnandările menționate mai 
sus ale Consiiului Europei au fost efectuate 
încă în perioada anilor  2012 (Recomandarea 
322/2012) și 2016 (Foaia de parcurs). Însă, în 
prezent, analizând situația în domeniul dat, pu-
tem constata cu certitudine că, majoritatea aces-
tor probleme și recomandări nu au fost imple-
mentate. Mai mult ca atât, în perioadă analizată, 
(2017), putem constata procese inverse, acest 
control s-a accentuat, primind niște forme des-
califi cante, devenind un impediment enorm în 
activitatea APL, blocând inițiativa la nivel local 
și creând o atmosferă de incertitudine și chiar 
intimidare generală în APL.

Impresia generală este că obiectivul principal al 
sistemului actual  de control al statului este ori-
entat preponderent spre o tutelă execesivă asupra 
administrației locale, creștere a presiunii admi-
nistrative asupra APL și chiar blocare a activității 
ei. Aceasta, în loc de a sprijini și ajuta APL, în 
condițiile unor defi ciențe enorme insituționale, 
de cadre și fi nanciare cu care se confruntă ele.  
Această situaițe este ceva absolut nefi resc și con-
trar logicii, deoarece fără o administrație locală 
efi ciență, nici administrația centrală nu-și poate 
realiza programul guvernamental și obiectivele 
propuse.  
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Printre aspectele problematice pincipale actuale 
din domeniul dat pot fi  menționate:

1) Lipsa unui cadrul legal clar și explicit, de 
reglementare a controlului administrativ 
și activității tuturor organelor de control 
în raport cu APL. Ceea ce permite inter-
pretări improprii/lărgite a cadruli legal, 
dublări de controale cu aceiași tematică și 
crează condiții pentru amestec în activita-
tea APL și abuzuri din partea organelor de 
control.

2) Lipsa de coordonare adecvată între orga-
nele de control și structurile teritoriale ale 
autorităților centrale. Din cauza număru-
lui destul de mare de organe de control, 
sunt cazuri când diverse organe de con-
trol se perindează prin APL, având același 
obiect al controului și creând incertitudine/
haos în activitatea APL. Totodată, Cance-
laria de Stat nu este consecventă în acţiuni, 
iar în ultima perioadă se observă o „tutelă” 
excesivă din partea ofi ciilor teritoriale ale 
Cancelariei de Stat, care exercită controlul 
administrativ al APL.

3) Interpretarea improprie, lărgită și deseori, 
abuzivă din partea organelor de control și 
judiciare a cadrului legal din domeniul. De 
exemplu, Cancelaria de Stat interpretează 
restrictiv prevederile legislaţiei în ceea ce 
priveşte delegarea temporară a unor atribu-
ţii de către consiliul local primarului (cum 
ar fi  stabilirea premiilor, reprezentarea, 
etc.), stabilirea lor reieşind din priorităţi-
le şi problemele de interes local. Astfel de 
interpretări, de regulă, sunt vădit contrar 
intereselor APL și principiilor efi cienței/
economiei. Ceea ce este în esenţă un ames-
tec direct în autonomia organizatorică ca 
element foarte important al autonomiei 
locale. În aceste cazuri Cancelaria de Stat, 
în loc să vină cu clarifi cări/inițiative de 
ordin legilstiv care să ușureze activitatea 
APL, a abordat o tactică simplistă – de a 
resticționa APL și/sau de a le bloca orice 

posibilitate de a fi  mai efi cienți/economi, 
prin  contestarea în instanța judiciară a ac-
telor respective.

4) Confundarea/înlocuirea controlului de le-
galitate cu cel de oportunitate.

Atât în cazul menționat mai sus, cât și în alte 
cazuri, organele de control nu fac diferență în-
tre controlul de legalitate și cel de oportunitate. 
Între aceste două forme a controlului adminis-
tativ existând diferențe fundamentale. În acest 
sens există o confuzie totală, care reprezintă o 
surse importantă în încălcarea principiilor auto-
nomiei locale din Republica Moldova. Conform 
normelor legale și tuturor principiilor naționale 
și internaționale din domeniul autonomiei loca-
le, guvernul central (prin organele sale) poate 
realiza, în principal, doar un control de legali-
tate asupra APL. Controlul de oportunitate se 
admite doar în cazul unor competențe delegate 
expres prin Lege către APL, acoperite cu re-
surse fi nanciare/insituționale SUSFIEICENTE! 
Însă, în Republica Moldova, organele statului, 
în special cele de control fi nanciar NU fac nicio 
distincție în această privință, comițând astfel un 
amestec direct în domeniile proprii și exclusive 
de competență ale APL. 

În asemenea cazuri,  inspecția fi nanciară sau 
Curtea de conturi ridică constant problema ve-
niturilor ratate ale APL din cauza că, în opinia 
lor, APL nu colectează la timp și în volumul 
deplin anumite taxe și impozite locale. Însă, 
această chestiune nu este de competența con-
trolorilor respectivi, deoarece este un  dome-
niu propriu și exclusiv de competență al APL, 
veniturile respective fi ind în exclusivitate lo-
cale, iar APL respective pot avea diverse mo-
tive/cauze pentru colectarea sau necolectarea 
acestor venituri (de ex. politici economice de 
atragere a investitorilor, lipsa de specialisti, 
imperfecțiunea cadrului legal, bunuri fără stă-
pân, costuri enorme pentru înregistrarea bunu-
rilor respective, alte probleme obiective etc.). 
Cu alte cuvinte, aceasta chestiune este în ex-
clusivitate competența APL.



31

„Situaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova”   
RAPORT DE MONITORIZARE

Aceiași situație există și în alte cazuri, când or-
ganele de control fi nanciar intervin în aspecte de 
activitate operativă, cum ar fi  angajarea persona-
lului, delegarea peste hotare a conducătorilor și 
funcționarilor din cadrul APL, procurarea anu-
mitor bunuri, delegarea de competențe de către 
consiliile locale, participrea APL  la fondarea 
unor structuri intermunicipale de dezvoltare lo-
cală (GAL-uri), etc.  De exemplu, organele fi sca-
le, în ultima perioadă, aplică restrictiv legislația 
în domeniul licențierii, pur și simplu distrug 
serviciile și așa slabe, de apă şi canalizare din 
localitățile rurale.  Astfel unor întreprinderi mici 
municipale din localitățile rurale li se stabilesc 
amenzi de sute de mii de lei pentru activitatea 
fără licență, deși legislația prevede necesitatea 
dispunerii de licență doar când serviciul este 
complet (apă și canalizare).  Plus la aceasta, este 
cunoscută situația deplorabilă din sectorul rural 
unde, dimpotrivă este necesară susținerea din 
partea statului, astfel încât serviciul și personalul 
necesar să se consolideze.  

În rezultat, activitatea normală a APL este împie-
dicată, deoarcee aceste acte de control  sunt fo-
losite de către alte organe de control pentru alte 
verifi cări, inclusiv de către organele  judiciare 
pentru intentarea de dosare penale/administrati-
ve, soluționarea cărora durează ani și consituie 
deseori o metodă de presiune în condițiile Repu-
blicii Moldova.  

5) Lărgirea arbitrară și unilaterală a limitelor/
obiectului controlalelor...

În mai multe cazuri se constată că organele de 
control, fi ind sesizate sau exericând controlul 
asupra unor aspecte/teme concrete ale activității 
APL, își permit în mod arbitrar și abuziv să 
depășească limitele tematice ale controalelor 
repsective, solicitând de la APL informație/do-
cumente care vizează cu totul alte domenii sau 
nu au legătură cu tema inițială. Acest lucru, de 
asemenea, crează incertitudine și impedimente 
în activitatea APL, care sunt impuse în acest sens 
să acorde timp și resurse suplimentare, care sunt 
și așa limitate. 

6) Impunerea unor obligații și responabilități 
disproporționale cu capacitățile insituționale 
ale APL

Unele organele sau persoane cu funcții de con-
trol impun obligații și responsabilități ce se re-
feră la termene și forma prezentării informației 
din partea  APL, fără a ține cont de capacitatea 
insituțională, fi nanciară, umană a celor din urmă.  
Astfel, un exemplu caracteristic și pentru multe 
altele instituții ale statului cu funcții de control, 
reprezintă cazul în care Consiliul Concurenței, în 
una din scrisorele sale (nr. 06/96-624 din 28.03. 
2017) a cerut tuturor APL ca, în termen de 7 zile 
să prezinte toate copiile deciziilor şi anexelor la 
decizii cu privire la aprobarea, modifi carea şi/sau 
completarea deciziilor consiliilor săteşti (comu-
nale) privind bugetele locale, precum şi privind 
aprobarea taxelor locale pe anii 2015, 2016 şi 2017 
(!?).   În lumina principiilor constituționale ale au-
tonomiei locale și angajamentelor internaționale 
ale Republicii Moldova în domeniul democrației 
locale și descentralizării,  asemenea solicitare 
constituie o povară administrativă pentru APL 
care, nu dispun de resurse sufi ciente, inclusiv 
multe acte sunt în arhivă. În același timp, la nivel 
central, dimpotrivă, există registru actelor locale, 
inclusiv informaţii ce sunt deţinute de structuri-
le teritoriale ale Cancelariei de Stat care exercită 
controlul administrativ al activității APL.  

Trebuie de menționat că în rezultatul discuțiilor care 
au avut loc între CALM și Consiliul Concurenței 
s-a ajuns la soluții de compromis. Însă, o astfel de 
practică și abordări rămân a fi  caracteristice între-
gului sistem al organelor de control în raport cu 
autoritățile locale.  Printre alte exemle semnalate 
sunt cererile unor deputați/parlamentari, în privința 
unor APL, de  a le prezenta copiile tuturor decizi-
ilor și documentelor ce vizează achizițiile publice 
pentru o perioadă de 10 ani.....?!

7) Lipsa și sau confundarea în activitatea organe-
lor de stat a unei delimitări clare între actele cu ca-
racter obligatoriu și de recomandare pentru APL 

Potrivit principiilor constituținale ale autonomiei 
locale și prevederilor art. 6 din Legea APL, în-
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tre autoritățile centrale  și cele locale NU există 
raporturi de subordonare, ci doar raporturi ba-
zate pe principiile de legalitate, transparență și 
cooperare. În acest sens Guvernul și autoritățile 
centrale NU pot adopta acte, obligatorii pentru 
APL. Dar pot adopta doar acte cu caracter de re-
comandare. 

Însă, în practică, această regulă consituțională  
fundamentală a modului de organizare și 
funcționare  a administrației publice nu este întru 
totul înțeleasă și aplicată în Republica Moldova. 

De aceea, prevederile actelor administrative gu-
vernamentale ce poartă un caracter de recoman-
dare sunt privite, în procesul controlului, ca acte 
obligatorii pentru APL (de exemplu cazul Du-
băsari, în domeniul sănătăţii, întreprinderilor de 
stat, etc.).  Respectiv, sunt pornite multe procese 
judiciare, ceea ce ia timp si resurse (şi aşa insu-
fi ciente) atât de la APL, cât şi APC, în loc să fi e 
îndreptate eforturile pentru rezolvarea probleme-
lor comunităţilor locale.

8) Lipsa oricărei responsabilități și răspunderi 
juridice din partea organelor de control și/sau a 
persoanelor care le reprezintă

În practica de toate zilele exsită mute cazuri când 
concluziile, deciziile, acțiunile și sancțiunile or-
ganelor de control impuse APL sunt contestate 
și se dovedesc a fi  NEÎNTEMEIATE ȘI ILE-
GALE.  În rezultatul acestor acțiuni, cum s-a 
menționat mai sus, este prejudiciat interesul 
public și ipiedicată activitatea normală a APL. 
Însă, există foarte rare cazuri (sau ele chiar lip-
sesc) în care un organ de control sau reprezen-
tantul său, care a comis un abuz și ilegalitate 
în raprot cu APL, să fi e atras la răspunderea ju-
ridică (penală, administrativă, disciplinară sau 
civilă/materială. Sistemul actual de atragere la 
răspundere juridică a organelor de control și 
judiciare care au comis astfel de abuzuri fi ind 
unul total nefuncțional.  Acest lucru consituie o 
problemă importantă și încurajează în continu-
are practici abuzive și abordări discriminatorii 
în raprot cu APL. 

9) Acțiunile disproporționale din partea organe-
lor de urmprire penală 

În prezent se observă o tendinţă de a efectua un 
control excesiv din partea organelor de urmărire 
penală în privinţa aleşilor locali, de regulă a pri-
marilor.  

Acest control, în special acţiunile de urmărire 
penală, poartă un caracter disproporţional şi im-
previzibil.  Ca exemplu pot servi cazul prima-
rului general al mun. Chişinău, preşedintele ra-
ionului Dubăsari, primarul or. Basarabeasca, dar 
şi altele.  Respectiv, organele de urmărire penală 
aplică măsuri de constrângere disproporționale 
cu faptele imputate.  Apariția forțelor speciale 
„mascate” pentru reținerea primarilor în locali-
tate, în primul rând lezează onoarea și demnita-
tea umană, în al doilea rând aceste „spectacole” 
afectează enorm statutul alesului local, existând 
riscul major de a infl uența negativ cariera po-
litică a alesului local resepctiv. Există riscul ca 
funcţiile elective, care deja sunt puţin atractive, 
vor deveni vacante, lucru care poate afecta grav 
promovarea intereselor colectivităţilor locale.  

De asemenea, în cazul preşedintelui raionului 
Dubăsari, organele de urmărire penală au aplicat 
măsuri de constrângere, în baza unor prevederi 
ale legislaţiei care nu erau în vigoare din dome-
niul delegării de deplasare. 

Aceleași lucru este în domeniul deșeurilor.  Re-
cent, unele procuraturi teritoriale s-au adresat 
APL în vederea obținerii autorizațiilor și do-
cumentelor necesare pentru locurile de depo-
zitare, sub presiunea de a sancționa persoane-
le responsabile de la nivel local.  Procuratura, 
conform ultimelor modifi cări ale legislației, se 
ocupă de urmărirea penală și partea acuzării în 
instanța de judecată.  Astfel există o incertitudi-
ne în privința limitelor de competență a organe-
lor menționate.

10) Acțiuni demonstrative și selective din par-
tea organelor judiciare, cu scop vădit de inti-
midare a aleșilor locali. Drept exemplu sunt 
cazurile recente ale presedintelui raionului Du-
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băsari Dl.  Grigore Policinschi și a primarului 
de Ghilauza Nicoleta Malai. În primul caz s-a 
făcut o campanie publică largă de informare 
în mass-media prin care se menționa că dosa-
rul Dlui Policinschi a fost fi nalizat și transmis 
în judecată, iar el riscă o pedeapsă de tocami 
16 ani privare de libertate. Față de primarul 
de Ghelauza, Nicoleta Malai a fost schimbată 
măsura preventivă  în mai drastică – arest cu 
plasarea în izolator.  Fără a lua în considerare 
că motivul invocat este derizoriu, că Dna Ma-
lai este o mamă la întreținerea căreia se afl ă un 
copil minor etc.  Nu este clar de ce s-a acordat 
atâta atenție publică cazului Dlui Policinschi, în 
timp ce asemenea cazuri sunt foarte multe. De 
asemenea, înăsprirea măsurii preventive față de 
primarul de Ghelauza pare suspectă, ținând cont 
de motivul și circumstanțele cazului dat. Toate 
aceste lucruri induc la constatarea unei abordări 
selective și vădit demonstrative din partea orga-
nelor judiciare, în aceste cazuri. 

11) Printre alte probleme ale controlului admi-
nistrtativ pot fi  menționate lipsa capacităților 
insituționale/umane corespunzătoare la nivelul 
organelor de control (studii, personal, salariza-
re etc.). De asemenea, diminuarea funcției legale 
obligatorii de acordare a asistenței cosultative 
prealabile din partea organelor de control admin-
strativ  către  APL, în raport cu funcția de control. 

Prin urmare, luând în considerație cele consta-
tate mai sus și în conformitate cu recomandările 
experților Consiliului Europei, în prezent este ne-
cesar de a revizui esența și modul de funcționare 
a controlului administrativ asupra APL din Re-
publica Moldov, în vederea reducerii tutelei  ad-
ministrative excesive și aducerii sistemului orga-
nelor de control din partea statului la standardele 
țărilor democratice europene.  Controlul APL, 
care este în principal unul de legalitate, nu ar tre-
bui să se transforme într-un control politic sau de 
oportunitate din partea structurilor centrale.
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În perioada de raportare, în administrația publică 
a apărut, cu o nouă intensitate, problema state-
lor de personal, politicii de cadre și remunerare 
a personalului din APL. Situația în domeniul sta-
telor de persoanel și salarizării este una extrem 
de gravă, atât la nivelul administrației centrale, 
dar în special în cadrul administraţiei publice 
locale (APL). Politica de remunerare a perso-
nalului în administrația publică locală devine 
nu doar o chestiune de reformă, ci o problemă 
a supraviețuirii a întregului sistem administrativ. 
O amenințare reală devine "depopularea" gene-
rală a administrației publice locale, fl uctuațiile 
imense de personal, lipsa resurselor umane, a 
posibilităților de angajare și a motivației.

Una din cauzele principale ale gradului înalt 
de corupție, calității reduse a cadrului de po-
litici/legal și gradului extrem de scăzut de im-
plementare a tuturor politicilor/cadrului legal/
reformelor reprezintă sistemul actual extrem de 
depășit și nemotivant al salarizării în domeniul 
administrației publice locale.  Acest sistem con-
travine spiritului și normelor exprese a tuturor 
documentelor naționale și internaționale din 
domeniul autonomiei locale și descentralizării 
în vigoare. Această stare de lucruri dureză deja 
de zeci de ani și nu este adusă în concordață cu 
realitățile actuale. 

În acest sens s-a expus și Consiliul Europei, 
prin Recomandarea 322/2012 mențioând în ca-
litate de problemă - libertatea limitată a APL 
din Republica Moldova, în ceea ce privește re-
crutarea și stabilirea condițiilor de remunera-
re a funcționarilor administrației publice loca-
le și existența discriminării în ceea ce privește 
condițiile de salarizare dintre funcționarii de la 
nivel local cu cei de la nivel central. Iar la ca-
pitolul recomandare a cerut autorităților statului 
de a proteja/recunoaște dreptul APL de a decide 
pe cont propriu politica de personal şi eliminarea 
discriminării în legislația națională a funcţionari-

VII. ORGANIZAREA, STRUCTURA, STATELE 
DE PERSONAL ȘI SALARIZAREA ÎN APL

lor publici din APL cu privire la statutul şi remu-
nerarea funcționarilor din administrația publică 
de nivel național și a funcționarilor APL.

Astfel, la capitolul problemele principale putem 
constata că în prezent continuă practica de apro-
bare a statelor de personal ale APL din partea 
Guvernului (Cancelariei de stat), conform unor 
prevedri legale confuze și contradictorii, care 
conravin cadrului legal național și internațional 
expres din domeniul autonomiei locale. Practica 
dată, nesoluționată deja de apropae zece ani, con-
travine prevederilor exprese ale Cartei Europene 
a Autonomiei Locale, Recomandărilor Consiliu-
lui Europei și Legii privind administrația publi-
că locală. În conformitate cu aceste documente, 
organigrama și statele de personal, sunt aprobate 
de către autoritățile locale deliberative (consilii-
le locale), la propunerea celei executive (primar 
sau președinte de raion).   

Majoritatea conducătorilor instituțiilor din sub-
ordine și chiar unii funcționari din cadrul APL 
au salarii mai mari decât conducătorul APL 
(primarul), situație anormală dacă o raportăm 
la responsabilitate și atribuții.  Plus la aceas-
ta, legislația din domeniul organizării concur-
surilor și confl ictului de interese este necon-
formă cu realitățile din teritoriu și lipsa acută 
de specialiști. Astfel, atestăm un sistem exce-
siv de centralizat de recrutare și remunerare, 
posibilități limitate a APL în ceea ce privește 
angajarea și stabilirea condițiilor/stimulente-
lor materiale pentru angajarea funcționarilor 
administrației publice locale și existența discri-
minării în ceea ce privește condițiile de sala-
rizare dintre funcționarii administraţiei publice 
centrale (APC) și APL (conform Rezoluției nr. 
322/2012 al CALRCE).

Totodată, în ultimii ani, volumul de muncă și 
responsabilitățile în APL au crescut enorm. Par-
lamentul și Guvernul au adoptat non stop acte 
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normative prin care impun obligații APL, însă 
fără careva acoperire fi nanciară. Plus la toate, 
de regulă, pentru fi ecare încălcare sunt stabilite 
sancțiuni enorme și disproporționale, în raport 
cu nivelul remunerației. 

Trebuie de menționat că această problemă este 
una generală, de sistem și se referă la toate APL 
din Republica Moldova, indiferent de mărimea 
lor sau de capaciatatea/potențialul lor adminis-
trativ, economic, fi nanciar etc. Chiar dacă sunt 
destul de multe APL-uri care posedă venituri 
sufi ciente, ele nu-și pot permite o politică sa-
larială corespunzătoare, din cauza multiplelor 
bariere și interpertări legale, aplicate de către 
organele fi nanciare și de control ale statului.  
Acest sistem blochează crearea unui mediu 
concurențial și atragerea și/sau menținerea 
cadrelor pregătite în domeniul administrației 
publice locale. Daca într-o perioadă scurtă de 
timp nu se vor produce schimbări majore pe 
aceasta direcție și în administrația publică loca-
lă nu vor fi  atrași specialiști, atunci orice efort 
spre implementarea reformelor ambițioase va 
fi  sortit eșecului și puținele oportunități exis-
tente în prezent vor fi  ratate.

In anul 2017 guvernul a întreprins unele în-
cercări izolate de a ameliora situația dată prin 
acordarea funcționarilor publici a dreptului de 
a fi  angajați în proiecte internaționale și de a 
primi o remunerație pertinentă. Acest lucru însă 
nu se referă la persoanele cu funcții de demi-
nitate publică (conducărorii APL), iar efectul 
general al acestei măsuri este destul de limitat, 
deoarece există foarte puține posibilități legate 
de proiecte în Moldova, activitățile didactice și 
pedagogice, reprezintă o preocupare pentru un 
număr foarte limitat de funcționari publici sau 
aleși locali.

Unul dintre obstacolele invocate de autorități 
în calea soluționării problemelor actuale ar fi  
poziția FMI.  În sine, acest lucru este destul de 
controvesat și discutabil. Republica Moldova nu 
este deloc o țară foarte îndatorată, unul dintre 
motivele majore pentru multe cazuri de corupție, 

fraudă și deturnare este exact nivelul redus de re-
munerare din administrația publică. Pe de altgă 
parte, în cazul în care se adeverete o astfel de 
poziție explicită a FMI în raport cu APL, atunci 
apare o mare problemă a compatibilității unor 
astfel de poziții cu Consituția, Carta Europeană a 
Autonomiei Locale și cadrul legal în vigoare din 
domenul APL și descentralizării. 

Totuși, înclinăm să credem că poziția FMI, 
invocată deseori de către autoritățile cen-
trale în calitate de barieră pentru creșterea 
remunerației la nivelul APL, este mai degrabă 
o interpretare lărgită care nu întru totul co-
respunde sensului și poziției reale a FMI pe 
această dimensiune. 

Autoritățile locale, conform legii, benefi ciază 
de autonomie organizațională, fi nanciară și pa-
trimonială, iar salarizarea reprezintă un element 
al organizării activităţii şi nu poate fi  rupt din 
acest context, deoarece creează distorsiuni, de 
cele mai multe ori negative, în activitatea efi -
cientă a unor sau altor entităţi publice.  Con-
ceptul salarizării ar urma să pornească anume 
de la această „axiomă” sau „postulat”. Cu atât 
mai mult, că tot în aceeși ordine de idei s-a ex-
pus și Consliul Europei, prin toate rapoartele și 
recomandările sale pe parcursul ultimilor ani în 
domenul democrației locale.   Problemele lega-
te de limitarea libertății de a stabili statele de 
personal și nivelul salarizării în APL  sunt con-
stant invocate ca fi ind unele de bază.     

În prezent, în cadrul Ministerului Finanțelor se 
lucrează la elaborarea unui nou sistem unitar 
de salarizare. Se vorbește despre punerea lui în 
aplicare începând cu anul 2019. Însă, în lipsa de 
informație și fără implicarea corespunzătoare a 
CALM/APL în procesul de elaborare a acestui 
sistem, există un risc mare că și la elabrarea no-
ului sistem de remunerare, principiile descen-
tralizării și autonomiei locale nu vor fi  luate în 
considerație. 

În acest context CALM a venit cu un şir de pro-
puneri concrete de ordin conceptual și tehnic, în-
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dreptate spre îmbunătățească situației  și care au 
fost expediate Guvernului.  Conform acestor pro-
puneri, în domeniul politicii de cadre și salariză-
rii este necesar de a avea un sistem descentralizat 
de remunerație și state de personal, cel puțin la 
nivelul APL, pentru a fi , în sfârşit, în „armonie” 
cu prevederile constituționale şi internaționale în 

domeniu. De asemenea, CALM a venit în acest 
sens cu propuneri legislative concrete, iar în 
parteneriat cu Adunarea Populară a UTA Gaguz 
Yeri a venit  chiar cu un proiect de Lege, care să 
acorde o mai mare libertate APL să stabilească o 
remunerare mai mare funcționarilor proprii din 
contul veniturilor proprii. 
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În contextul reformei administrației publice, în 
Republica Moldvova au început  discuții privind 
necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale. 

O reformă extrem de importantă, complexă și sen-
sibilă pentru întreagă societate din cadrul unui stat. 
Republica Moldova a trecut prin astfel de reforme, 
care nu pot fi  considerate reușite. Din experiența 
Republicii Moldova această reformă, pe cât de im-
portantă, pe atât și de controversată, a lăsat urme 
extrem de negative asupra dezvoltării sistemului de 
administrație publică localăă și dezvoltare locală 
în genere. Dezamăgirile și amintirile negative lă-
sate de reformele anterioare din 1998 și din 2001 
sunt păstrate în memoria colectivă a populației și 
a reprezintanților APL până în prezent. Unele din 
cauzele principale ale eșecului pot fi  considerate: 
politizarea excesivă, graba în procesul de elabora-
re și implementare a reformei, lipsa unor discuții 
largi în societate și drept urmare lipsa unui consens 
larg social și politic care să asigure sustenabilitatea 
reformei; lipsa unor consultări adecvate cu APL și 
asociațiile sale reprezentative, lipsa unor evaluări și 
analize de impact la fi ecare etapă, etc. 

În opinia noastră, cel mai mare neajuns/scăpare a 
reformei respective a fost faptul că foarte multe 
comunități locale și oameni au fost pur și simplu 
uitați, din punct de vedere al serviciilor publice, 
fi ind nevoiți să umble pe drumuri în căutarea ser-
viciilor vitale. În aceali timp, multe localități, in-
clusiv urbane, au început să degradeze din cauza 
reorganizării/lichidării/centralizării a majorității 
serviciilor publice. 

Drept consecință, o reformă necesară, importantă 
și susținută de partenerii de dezvoltare ai RM la 
nivel de idee (reforma AT din 1998) a devenit un 
eșec major, fi ind discreditată și anulată printr-o 
contrareformă din 2001. Plus la aceasta, insucce-
sul acestei reforme, în fond, a condus la blocarea 
modernizării și dezvoltării sistemului de APL, 
precum și a întregului proces de descentralizare 
și consolidare a autonomiei locale, iar Republi-

VIII. REFORMA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ca Moldova a început să fi e o sursă permanentă 
de îngrijorări la nivelul Consiliului Europei, pe 
tema situației democrației locale.  

De asemenea, trebuie să constatăm cu mirare că 
până în prezent nu există studii și analize com-
prehensive care ar realiza o evaluare profundă și 
complexă a reformei din 1998 și antireformei din 
2001, care ar stabili explicit și obiectiv efectele 
reformei resepctive, cauzele eșecului, lacunele, 
neajunsurile și impactul lor asupra întregului pro-
ces de reformare a APL din Republica Moldova.  

În aceste condiții, orice discuții privind o nouă 
reformă AT, fără o evaluare prealabilă, complexă 
și profundă a reformelor anterioare și mai ales a 
neajunsurilor lor sub aspect istoric, conceptual, 
organizatoric, economic, fi nanciar, social, admi-
nistrativ etc., rdică mari semne de întrebare și 
poate prejudicia enorm procesul de elaborare și 
implementare a reformei respective.  

Mai mult ca atât, constatăm cu regret că lecțiile 
reformelor anterioare nu se iau în considerație, 
iar aceleași greșeli și abordări practic în întregi-
me se repetă. Problema reformei admnistrativ-te-
ritoriale este abordată într-un cerc foarte îngust, 
în mod unilateral și netrasparent. 

Astfel, în perioada de referință, la capitolul dat, 
prin dispozitia Prim ministrului nr. 127-d din 13 
septembrie 2016, a fost creat un grup de lucru pri-
vind Reforma Administrativ Teritorială. Însă, acest 
grup, pe parcursul 1,5 ani s-a întrunit doar în câteva 
ședințe, fără a începe efectiv discuțiile reformei.

De asemenea, a avut loc o dezbatere lărgită cu 
participarea Guvernului, CALM/APL, partene-
rilor de dezvoltare și a experților, organizată de 
Cancelaria de Stat în perioada 11-12 aprilie 2017, 
în localitatea Holercani, cu participarea principa-
lilor actori și a experților internaționali. Această 
ședință avea drept obiectiv discuții inițiale pri-
vind cauzele, necesitatea, obiectivele, modelele 
posibile și alte aspecte conceptuale ale reformei. 
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Totuși, în mare parte, în cadrul acestei ședințe 
s-a încercat din partea Guvernului și unor parte-
neri de dezvoltare, impunerea/promovarea unor 
anumite opțiuni de reformă, bazându-se pe pre-
mise și experiențe extrem de discutabile, precum 
și fără să existe sufi cient timp de a analiza toate 
opițiunile posibile sub aspectul avantajelor, dez-
avantajelor și soluțiilor.În special, în baza unor 
studii/analize anterioare, au fost discutate două 
opțiuni prin care se propune o reducere forțată 
și radicală a primăriilor (de la 898 la circa 300 și 
chiar 100 de unități), iar a treia se referă la amal-
gamare/optimizare teritorială voluntară. 

De asemenea, în cadrul acestui eveniment au par-
ticipat experți din țări care au realizat astfel de re-
forme sau care au particicpat la astfel de reforme. 
Însă, evoluțiile lor și exemplele de țări aduse, nu 
au fost deloc convingătoare, deoarece, prezentau 
informație ce nu corespundea realităților R. Mol-
dova și reprezentau țări în care reformele fi e că abia 
au început (Ucraina), fi e că reformele respective 
nu pot fi  considerate ca succes (Albania) și chiar 
țări în care astfel de reforme nu au avut loc (Slo-
vacia). Printre alte exemple de țări au fost aduse 
Franța (în care nu a avut loc reforma, dar prezintă 
un model interesant de cooperare intermunicipa-
lă) și Letonia (ca model de reformă etapizată și cu 
un mecanim interesant de stimulare economico/
fi nanciară a amalgamări municipalităților.  

Cu regret, în loc ca acest eveniment să devină un 
punct de pornire a discuțiilor pe marginea refor-
mei APL, inclusiv celei AT, în rezultatul acestei 
ședințe s-a întrerupt orice dialog între Guvern și 
CALM pe acest subiect, dar și pe altele. Reforma 
dată a intrat în umbră și incertitudine totală, fără 
ca cei mai interesați și vizați direct de această 
reformă (CALM/APL) să cunoască ceva. 

Deocamdată nu există informații clare cu privire 
la deciziile luate de Guvern pe această dimen-
siune,  din cauza lipsei toale de transparență pe 
această chestiune. Totodată, în ultima perioadă 
de timp  se observă o anumită schimbare în dis-
cursul Prim-ministrului pe acest subiect, care a 
devenit mai prudent, invocând complexitatea 

acesteia, precum și neceistatea  de a asigura un 
șir de condiții prealabile în comunitățile locale, 
pentru a fi  siguri că în urma refomei nu vor suferi 
cetățenii, iar serviciile nu se vor îndepărta. 

De asemenea, un factor actual important care 
face ca această reformă să ajungă la moment în 
umbră este că Moldova intră în doi ani consecu-
tivi electorali - 2018 anul alegerilor parlamentare 
și 2019 anul alegerilor locale. Reforma adminis-
trativ-teritoorială este una extrem de sensibi-
lă din punct de vedere politic. Totuși, în unele 
cercuri guvernamentale se vehiculează că îndată 
după alegerile parlamentare se va trece la reali-
zarea acestei reforme. 

Astfel, printre problemele și neajunsurile în do-
meniul reformei AT pot fi  menționate: 

- lipsa unor viziuni complexe, bine închega-
te și conectate la necesitățile, realitățile și 
experiența Republicii Moldova;

- abordări superfi ciale, izolate și selective, fără 
a ține cont de complexitatea tuturor aspecte-
lor și efectelor unei astfel de reforme: econo-
mic, fi nanciar, social, istoric, cultural, admi-
nistrativ, etnic etc. 

- confundarea reformei AT cu o reformă com-
plexă a APL. Organizarea administrativ-te-
ritorială fi ind doar un element și acela ex-
trem de discutabil/controversat, sub aspect 
al priorității, formei și conținutului;  

- preluare/impunerea mecanică a unor modele/
exemple de reformă din țări/sisteme de drept 
incomparabile ca istorie, mentalitate, nivelul 
de dezvoltare, tradiții democratice, potențial 
economic/fi nanciar, etc.;  

- lipsa unor dezbateri largi în societate între 
actorii principali, precum și a unui consens 
larg politic și social;

- lipsa consultării corespunzătoare cu CALM/
APL, 

- presiunea unor parteneri de dezvoltare și gra-
ba în procesul de implementare;
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- lipsa evaluărilor și analizelor de impact a 
opțiunilor discutate;

- politizarea excesivă a reformei, din cauza lip-
sei dezbaterilor și netransparenței în proce-
sul de elaborare a modelului unei reforme;

- abordări unilaterale și încercări de a impune o 
anumită viziune cu forța. 

La rândul său, în perioada iunie-octomrie 2017, 
CALM a organizat un proces larg de consultare a 
membrilor săi în circa 20 de raioane, cu privire la 
reforma administrativ-teritorială și în scopul dez-
voltării propriului model de reformă complexă 
a  APL., inclusiv cu elemente importante/etape 
de consolidare/recalibrare. În rezultatul acestor 
consultări, la care au participat circa 500 de pri-
mari, președinți de raioane și alți reprezentanți ai 
APL, CALM a defi ntivat conceptul și viziunea 
unui model de reformă numit DACIA. Care se 
bazează pe trei elemente de bază refelectate în 
denumire ca prioritare: Descentralizare Admi-
nistratvă (DA), Cooperare intermunicipală (CI) 
și Amalgamare voluntară (A).    

În opinia CALM, pentru Republica Moldova la 
etapa actuală este extrem de important și prio-
ritar de a continua procesul de descentralizare 
administrativă, de a recupera toate restanțele în 
domeniul dat și de a implementa efectiv toate 
documentele de politici din domeniul descen-
tralizării organizaționale, fi nanciare, patrimoni-
ale, sectoriale etc. În același timp, este necesar 
de a crea condiții legale, instituționale și fi nan-
ciare adecvate pentru dezvoltarea diferitor for-
me de cooperare intermunicipală, inclusiv cu 
mecanisme fi nanciare de stimulare. De aseme-
nea, în această perioadă este necesar de a stimu-
la amalgamarea benevolă a unităților adminis-
tratv-teritoriale, prin crearea unui cadru legal, 
insituțional și fi nanciar corespunzător, inclusiv 
prin asigurarea unor fonduri importante de sti-
mulare a acestui proces.

Modelul de reformă a APL propus de CALM 
este unul complex și cuprinzător, incluzând mai 
multe direcții importante, strâns legate și in-

terdependente. Acest model propune o aborda-
re vizionară, etapizată, conectată la realitățile/
necesitățile reale ale sistemului APL din Mol-
dova și mai puțin sensibilă, care poate permite 
atingerea unui consens general necesar pentru 
asigurarea sustenabilității și continuității refor-
melor în acest domeniu. În special, se propun 
următoarele direcții principale: 

a) Optimizarea/recalibrarea teritorială a ser-
viciilor publice. În cadrul acestei direcții se 
propune revizuirea locului, rolului și statu-
tului UTA de nivelul 2  (raioane), crearea 
cadrului necesar pentru stimularea amal-
gamării voluntare, cooperării intermunici-
pale, dezvoltarea și punerea în aplicare a 
concepției polilor de creștere și dezvolta-
rea insituției de delegare a competențelor/
serviciilor din partea unor UAT-uri către 
altele. 

b) Implementarea măsurilor de descentrali-
zare/consolidare a autonomiei fi nanciare 
și creșterea veniturilor bugetelor locale în 
conformitate cu recomandările Consiliului 
Europei și propunerile elaborate de CALM 
și înaintate Guvernului ( a se vedea anexa 
nr. 8 )

c) Măsuri de descentralizare organizațională 
în domeniul statelor de personal și salari-
zării care să asigure dreptul și libertatea 
deplină a APL de a avea politici proprii de 
cadre, în conformitate cu specifi cul terito-
riului administrat și posibiitățile economi-
co/fi nanciare proprii. 

d) Măsuri de reducere a controlulului politic 
și administrativ asupra APL . În prezent, 
sistemul  de control administrativ, poli-
tic, fi nanciar etc. este unul excesiv și total 
depășit, consituind o barieră enormă în ac-
tivitatea APL și dezvoltarea locală. 

Modelul dat urmează a fi  defi nitivat și completat 
cu propuneri concrete de modifi cări legislative și 
un calendar de punere în aplicare a lui. 
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1. Descentralizarea, consolidarea demo-
crației/autonomiei locale și implementarea 
documentelor de politici în domeniul dat, 
în perioada de referință, nu a constituit o 
prioritate pentru autoritățile din Repu-
blica Moldova. Autoritățile statului au fost 
concentrate pe alte subiecte, considerate mai 
importante precum reforma administrației 
publice centrale, modificarea sistemului elec-
toral etc. În rezultat, pe acest domeniu s-au 
acumulat restanțe majore. Iar unele acțiuni 
care au fost întreprinse au purtat mai mult un 
caracter izolat, nesistemic și cu impact limitat 
asupra situației generale.   

2. În Republica Moldova sunt în vigoare 
un număr destul de mare de documente 
de politici, acte normative și angajamente 
internaționale care prevăd măsuri/acțiuni/
termene concrete în domeniul descentrali-
zării și consolidării autonomiei/democrației 
locale. Pe parcursul ultimilor 6 ani au fost ad-
opte strategii, Legi, recomandări ale Consiliu-
lui Europei, foaie de parcurs etc. Însă, majori-
tatea acestor acte și angajamente rămân de ani 
de zile neimplementate. De asemenea, cadrul 
legal sectorial în mare parte nu este corelat cu 
cel din domeniul APL/descentralizării, adoptat 
în ultimii 10 ani. Confuziile și contradicțiile 
legale generate de această necorelare consti-
tuie un impediment considerabil în activitatea 
APL, denaturează situația reală din APL și este 
o sursă importantă a presiunilor asupra APL 
din partea organelor de control/judiciare.  Mai 
mult ca atât, se constată că la nivelul majorității 
autorităților și instituțiilor publice centrale res-
ponsabile de elaborarea cadrului de politici/
normativ, precum și organele judiciare, nu se 
cunoaște și nu se aplică în modul corespunză-
tor Carta Europeană a Autonomiei Locale în 
calitate de principalul document/angajament 
internațional în domeniul democrației locale, 
inclusiv rezoluțiile/recomandările Consiliu-
lui Europei. Această situație împiedică dez-

IX. CONCLUZII GENERALE
voltarea unui cadru normativ și afectează în 
permanență imaginea Republicii Moldova la 
nivel internațional. 

3. În Republica Moldova, la momentul actu-
al, nu există un cadrul instituțional ajustat și 
efectiv, care ar asigura stabilitatea, continui-
tatea și sustenabilitatea reformelor în dome-
niul descentralizării și consolidării autono-
miei locale. În rezultat, majoritatea acțiunilor 
pe domeniul dat, poartă un carcater nesistemic, 
haotic și selectiv. În acest sens, insituțiile res-
ponsabile direct de domeniul democrației/auto-
nomiei locale, ori  sunt extrem de limitate în re-
surse și capcități, ori ele nu există deloc (la nivel 
de Parlament). Iata de ce, în acest domeniu con-
statăm cu regularitate perioade când există anu-
mite progrese și tendințe optimiste (de ex. anul 
2012, cand a fost adoptată Strategia Națională 
de Descentralizare sau anul 2016, atunci când 
au fost adoptate mai multe măsuri importante 
pentru autonomia locală). Pentru ca apoi să ur-
meze perioade cu acțiuni/măsuri absolut contra-
re celor aneterioare și care deteriorează brusc 
situație, iar uneori chiar aruncă starea lucruri-
lor în urmă cu mulți ani (anul 2013, când nu se 
dorea adoptarea și punerea în aplicare a noului 
sistem de fi nanțe locale sau anul 2017, marcat 
de arestări, presiuni, blocarea reformelor și alte 
semne îngrijorătoare. 

4. Situația generală în domeniul autonomi-
ei locale și descentralizării din Republica 
Moldova în perioada de referință  (2017) 
nu a cunoscut progrese esențiale, cu une-
le excepții. Iar pe mai multe dimensiuni și 
direcții, sunt constatate regrese importante. 
În prezent, practic întreg procesul de descen-
tralizare și consolidare a autonomiei locale 
din Republica Moldova este blocat și în afa-
ra priorităților guvernamentale, acumulând 
restanțe la implementarea documentelor de 
politici și angajamente internaționale. Printre 
cele mai problematice domenii fiind: deterio-
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rarea dialogului cu APL/CALM, accentuarea 
controlului administrativ, judiciar și politic 
asupra APL, lipsa măsurilor concrete și rea-
le  de descentralizare financiară, situația gra-
vă în domeniul politicii de cadre și salarizare 
din APL, etc. Agravarea generală a situației 
în domeniul democrației locale a fost consta-
tată și prin ultimele rezoluții ale Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliu-
lui Europei (CALRCE).   

5. Dialogul instituționalizat și comunicarea 
între Guvern și APL/CALM, în perioada 
de referință, s-a deteriorat semnificativ. De 
la relații de cooperare promițătoare și care au 
dat rezultate bune pe parcursul anului 2016 
și începutul anului 2017, în perioada ime-
diat următoare s-a ajuns practic la blocarea 
comunicării instituționalizate, neglijarea to-
tală a inițiativelor și propunerilor CALM și 
chiar încercări de a discredita CALM și con-
ducerea CALM, prin campanii organizate în 
anumite mass-media. Deteriorarea dialogu-
lui între puterea centrală și cea locală poate 
fi considerată una din cauzele principale ale 
regresului general în domeniul democrației 
locale, acumulării restanțelor semnificative și 
blocării implementării tuturor documentelor/
angajamentelor  de politici adoptate/asumate 
în ultimii ani.   

6. Implementarea noi formule de reparti-
zare a resurselor destinate fondului rutier 
și creșterea cotei de defalcare a impozitului 
pe venitul persoanelor fi zice pentru orașele 
care au obținut recent statut de municipiu 
(de  la 20 la 35%) pot fi  considerate unele 
dintre puținele realizări pozitive în domeniul 
autonomiei locale din perioada dată. Totuși, 
aceste realizări sunt relative și cu efecte destul 
de limitate asupra situației generale a autonomi-
ei locale fi nanciare,  deoarece resursele pentru 
infrastructura drumurilor nu sunt considerate 
venituri proprii ale APL și nu cresc gradul de 
autonomie locală fi nanciară, iar măsura creșterii 
defalcărilor de la impozitul pe venitul persoa-

nelor fi zice se referă doar la un aspect îngust al 
statutului de municipiu și cu impact pentru un 
număr limitat de orașe.

7. Principalele documente de politici și an-
gajamente din domeniul descentralizării și 
autonomiei locale au expirat și rămân neim-
plementate în mare parte. Majoritatea pre-
vederilor prevăzute în Recomandarea 322 din 
2012 a Congresului Autoraților Locale și Regi-
onale al Consiliului Europei, Foaia de parcurs, 
Strategia de descentralizare și Strategia refor-
mei administrației publice sunt deja depășite, 
fără ca să existe o viziune și certitudine clară 
privind modul de recuperare a restanțelor din 
partea statului.

8. Principalele documente fi nanciare ale 
statului pentru anul 2018, politica fi scală și 
vamală, precum și bugetul de stat pentru 
anul 2018 nu sunt corelate cu documentele 
de politici și angajamentele autorităților în 
domeniul descentralizării, consolidării auto-
nomiei/democrației locale. Ele nu prevăd nici 
o măsură concretă îndreptată spre consolidarea 
autonomiei fi nanciare, veniturilor proprii și rea-
lizarea documentelor de politici menționate mai 
sus. Deși, anume în anul 2018 expira termenul 
Strategiei Naționale de Descentralizare cu Pla-
nul său de Acțiuni (care a fost deja prelungit 
o dată), a expirat Foaia de parcurs semnată cu 
Consiliul Europei privind implementarea Re-
comandării 322 și alte documente/angajamen-
te asumate de Republica Moldova în domeniul 
descentralizării și consolidării democrației lo-
cale. Totodată, anume în anul 2018 urmează a 
fi  elaborat raportul pe țară și adoptată rezoluția 
Consiliului Europei, pe situația democrației lo-
cale și implementarea angajamentelor Republi-
cii Moldova în domeniul dat.

9. În loc de descentralizare și contrar mai 
multor declarații/documente de politici, 
în Republica Moldova, de facto, se atestă 
tendințe de CENTRALIZARE financiară 
accentuată și o dependență crescândă a 
autorităților locale de cele centrale. Cota 
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veniturilor proprii ale bugetelor locale în cali-
tate de indicator principal al gradului de des-
centralizare și autonomiei locale este într-o 
descreștere constantă. Veniturile proprii sunt 
înlocuite cu finanțări cu destinație specială. 
Structura veniturilor actuale proprii ale APL 
nu este corespunzătoare documentelor de po-
litici și angajamentelor din domeniul descen-
tralizării și consolidării autonomiei locale. 
Cele mai importante surse de venit din stat 
sunt concentrate la nivel central, iar veniturile 
proprii ale autorităților locale sunt înlocuite 
cu transferuri cu destinație specială.

10. Statutul alesului local, în perioada de 
referință, în Republica Moldova a suferit 
o deteriorare și abatere semnifi cativă de la 
standardele Consiliului Europei pe plan con-
ceptual, legal și al abordărilor față de aleșii 
locali din partea instituțiilor/organelor sta-
tului (de control și judiciare). În acest sens 
sunt relevante cazurile: primarului de Taraclia, 
Basarabeasca, mun. Chișinău, schimbarea mo-
dului de numire în funcție a președinților de 
raioane, precum și părăsirea masivă a aleșilor 
locali a unor partide și trecerea în altele. Aceas-
tă situație a stârnit îngrijorări și fi ind în vizorul 
instituțiilor Consiliului Europei, inclusiv Comi-
sia de la Veneția. 

11. Controlul administrativ excesiv asupra 
APL reprezintă a altă restanță cronică și 
importantă, care afectează enorm activi-
tatea APL și care pe alocuri se transformă 
deja într-un control politic total. În ultima 
perioadă de timp, acest control s-a accentuat 
primind niște forme descalificante, devenind 
un impediment enorm în activitatea APL, blo-
când inițiativa la nivel local și creând o at-
mosferă de incertitudine și chiar intimidare 
generală în APL. În loc să se diminueze con-
trolul, în conformitate cu recomandările Con-
siliului Europei, acesta s-a intensificat. Im-
presia generală este că la nivelul autorităților 
centrale responsabile de controlul adminis-
trativ există o înțelegere insuficientă a princi-
piilor constituționale/legale privind  statutul 

și modul de funcționare a APL, precum și a 
documentelor/recomandărilor internaționale 
din domeniul democrației locale. Acest lucru 
transformă organele de control ale statului în 
unul din principalele impedimente ale dez-
voltării locale și ceea ce este mult mai grav 
– în principala sursă de intimidare a aleșilor 
locali și blocare a inițiativei locale. Sunt ele-
mente fundamentale pe care se ține în prezent 
încrederea populației și dezvoltarea locală, în 
condițiile actuale de insuficiență cronică de 
specialiști și motivare extrem de redusă a ce-
lor ce activează în APL.    

12. Sistemul judiciar în raport cu aleșii locali/
APL, în perioada de referință,  și-a demon-
strat caracterul depășit, opresiv, abuziv cu 
elemente ale trecutului totalitar și inuman. 
Intentarea masivă de dosare penale în baza unor 
temeiuri derizorii, lipsirea abuzivă de libertate 
(arestări), percheziții și rețineri demonstrative 
ai aleșilor locali, cu folosirea mascaților, sus-
pendarea primarilor în baza unor temeiuri dis-
cutabile și derizorii, tărăgănarea anchetei și/sau 
examinării dosarelor, tratarea aleșilor locali ca 
criminali și încălcarea generalizată a prezumției 
nevinovăției,  etc. – sunt acțiuni care au afectat 
enorm statutul aleșilor locali, onoarea și dem-
nitatea lor de persoane cu funcții de demnitate 
publică, au instituit o atmosferă de intimidare 
și frică în cadrul APL, precum și au redus dras-
tic încrederea aleșilor locali în actul justiției din 
Republica Moldova.  

13. Sistemul de organizare și remunerare în 
cadrul APL este un alt domeniu important 
restanțier al democrației locale, care de ase-
menea nu a cunoscut progrese semnifi cative 
în perioada de referință. El rămâne unul to-
tal discriminatoriu, disproporțional, umilitor și 
contrar cadrului constituțional și legal al auto-
nomiei locale. Situația actuală în acest dome-
niu, afectează enorm capacitatea/motivația în 
cadrul APL, deja generează probleme enorme 
în asigurarea cu cadre califi cate a APL și riscă 
în timpul apropiat să devină un factor care va 
bloca nu numai activitatea APL, dar și imple-
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mentarea oricăror programe guvernamentale la 
nivel local. 

14. Reforma administrativ-teritorială rămâ-
ne a fi  un subiect controversat și enigmatic, 
învăluit de o lipsă totală de transparență, 
inclusiv pentru unii actori principali 
(reprezentanții APL). La moment lipsește ori-
ce viziune și concepție ofi cială din partea Gu-
vernului. Nemaivorbind de lipsa oricăror dez-
bateri și discuții între Guvern și CALM/APL 

în procesul de elaborare a concepției reformei. 
Acest lucru generează suspiciuni, interpretări și 
îngrijorări majore în privința riscului repetării 
greșelilor din trecut. În același timp, presupu-
sa reformă administrativ-teritorială este con-
fundată cu o reformă veritabilă a APL și este 
invocată drept pretext pentru a NU fi  continuat 
procesul de descentralizare în diverse domenii: 
administrativ, economic, fi nanciar, patrimonial, 
organizațional, salarial, social etc.   
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În baza celor constatate în prezentul raport 
și în scopul redresării situației în domeniul 
democrației locale, se propun următoarele 
direcții de acțiune pe termen scurt și mediu:    

1. Stabilirea și analiza complexă a cauzelor 
înrăutățirii situației în domeniul democrației 
locale, acumulării restanțelor și neimplemen-
tării documentelor de politici/angajamente 
internaționale respective. În acest sens, pre-
zentul raport realizat de CALM,  raportul re-
cent de monitorizare a implementării reformei 
administrației publice centrale, realizat de IDIS 
Viitorul și rapoartele/rezoluțiile  de ultima oră ale 
Consiliului Europei pe domeniul democrației lo-
cale, reprezintă surse obiective și comprehensive 
la edifi carea unei imagini corecte asupra situației 
actuale în domeniul dat și măsurilor urgente ce 
urmează a fi  luate de către factorii de decizie.  

2. Este necesară implementarea și punerea în 
aplicare integrală a tuturor acțiunilor/măsu-
rilor restante din Strategia Naționale de Des-
centralizare (acțiunea căreia a fost prelungită în 
2016), Recomandare 322/2012 a Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al  Consiliului 
Europei (CALRCE) și a Foii de parcurs privind 
implementarea Recomandării 322 (2016). La 
aceste documente care urmează a fi  implementa-
te, se mai adaugă și rezoluțiile recente al CALR-
CE privind cazul primarului mun.  Chișinău 
(Rezoluția din 19.10.2017) și Rezoluția din  
19.03.2018 privind situația democrației locale 
din Republica Moldova.  În acest sens, urmează 
a fi  elaborat și implementat un plan de acțiuni pe 
termen scurt, real și credibil, în vederea realizării 
unor măsuri concrete care ar constitui un semnal 
pozitiv privind conștientizarea situației de către 
autoritățile R. Moldova și determinarea lor  de a 
schimba situația.  

X. RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI 
3. Descentralizarea și consolidarea demo-
crației/autonomiei locale trebuie să fi e de-
clarate și recunoscute expres drept unele din 
prioritățile principale și reale asumate de 
către autorități, societatea civilă, partenerii 
de dezvoltare și întreaga societate. Prioritate 
nu mai puțin importantă decât justiția, statul de 
drept, drepturile omului, libertatea mass-me-
dia, etc.  Acest lucru este extrem de important 
pentru astfel de țări ca R. Moldova, cu trecut 
totalitar, sistem politico-administrativ extrem 
de centralizat și o democrație extrem de fragi-
lă. Fără o democrație/autonomie locală verita-
bilă și un sistem politic, administrativ, econo-
mic și fi nanciar descentralizat, orice efort de a 
moderniza astfel de țări ca Republica Moldova 
și de a implementa reforme în alte domenii va 
fi  lipsit de efecte și rezultate urmărite. Nu poa-
te exista o justiției reformată și/sau un sistem 
economic atractiv, în condițiile unui sistem 
administrativ și politiic excesiv de centralizat, 
în care toate resursele și deciziile sunt concen-
trate la centru și/sau în mâinile unor grupuri 
de interese înguste. De aceea, tema/subiectul 
descentralizării, alături de cel al justiției și sta-
tului de drept,  trebuie să constituie unul din 
subiectele de interes, condiționare și monitori-
zare permanentă din partea tuturor partenerilor 
de dezvoltare și actorilor interesați în avansa-
rea Republicii Moldova pe calea reformelor și 
modernizării.

4. Crearea unui cadrul instituțional adec-
vat şi efectiv la toate nivelele puterii de stat 
din Republica Moldova în scopul corelării și 
implementării efective a politicilor/angaja-
mentelor din domeniul APL, descentraliza-
re și consolidare a autonomiei locale. Lipsa 
unui astfel de cadru creează confuzii enorme 
și deopotrivă afectează foarte mult activitatea 
instituțiilor publice centrale și locale, din cau-
za multiplelor confuzii și contradicții de ordin 
legal și conceptual, care apar în procesul de ela-
borare și adoptare a cadrului normativ.  În acest 
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scop considerăm că este necesar de a fi  create 
structuri şi instituții corespunzătoare la nivel de 
Parlament, Guvern şi ministere. În special pot fi  
examinate drept opțiuni: 

a) La nivel  de Guvern: 

- Crearea pe lângă Prim-ministrul Republicii 
Moldova a unui consiliu consultativ, for-
mat din experți naționali notorii în dome-
niul dreptului public și administrativ, din 
mediul academic, științifi c, ONG relevan-
te și asistați de experți internaționali/euro-
peni. Rolul acestui consiliu ar fi  în primul 
rând de a oferi consultanță profesională 
necesară  Guvernului, înainte ca să fi e lua-
te careva decizii.  

- Revitalizarea comisiei paritare prin re-
vizuirea și consolidarea statutului, or-
ganizării, componenței  și modului de 
funcționare a ei; 

- Instituirea Ministerului al Administrației 
publice şi dezvoltării regionale, cu acor-
dare conducătorului instituției respective a 
funcției de viceprim-ministru sau:

- Demilitarizarea şi transformarea ministeru-
lui de interne, în ministerul  internelor şi 
administrației publice (administrației şi in-
ternelor) sau:

-  Instituirea funcției de viceprim ministru  pe 
problemele reformei administrației publice 
(fără portofoliu).

b) La nivel de Parlament se propune reeditarea 
comisiei speciale pentru consolidarea autono-
miei locale şi descentralizare, responsabile de 
perfecționarea și ajustarea cadrului legal din do-
meniul dat. De asemenea, urmează a fi  revăzute 
actele normative ce reglementează activitatea co-
misiilor permanente parlamentare, în vederea asi-
gurării efective a participării reprezentanților APL 
în lucrul acestor comisii și luării în considerație a 
opiniei lor la discutarea și adoptarea actelor nor-
mative care vizează drepturile și interesele APL. 

c) La nivel de Ministere şi alte autorități publice 
centrale: crearea unor grupuri de lucru (comisii, 
punct focal) pe problemele descentralizării, au-
tonomiei locale și relației cu APL.   

5. Inițierea procesului de corelare a întregu-
lui cadru normativ sectorial/de specialitate cu          
art. 109-112 al Constituției, Carta Europeană 
a Autonomiei Locale și cadrul legal în vigoa-
re din domeniul APL.  În acest sens, urmează 
a fi  inițiate discuții  largi în cadrul grupurilor 
de lucru sectoriale (după crearea lor), elabora-
te analize și studii pe fi ecare domeniu/sector și 
elaborate/aprobate proiecte de modifi care a ca-
drului normativ prin care să fi e eliminate toate 
contradicțiile existente. Plus la aceasta, elabora-
rea/aplicarea legii „ghilotinei” în privința actelor 
normative contrare principiilor autonomiei loca-
le, Cartei Europene a Autonomiei Locale, Legii 
descentralizării administrative şi Legii privind 
administrația publică locală. Precum şi care sunt 
adoptate cu încălcare principiului consultării 
obligatorii și efective/reale a autorităților locale.

6. Edifi carea unui dialog instituționalizat, 
permanent, efectiv şi real între Guvern/Par-
lament şi APL, prin intermediul asociațiilor 
reprezentative/CALM, în conformitate 
cu Rezoluția nr. 328/2012 a Congresului 
Autorităților locale și Regionale al Consiliului 
Europei (CALRCE). 

Pentru a asigura efi ciența, continuitatea și sus-
tenabilitatea procesului de descnetraizare și 
consolidare a autonomiei locale din R. Mol-
dova, este necesar edifi carea unui mecanism 
permanent, efi cient și INSITUȚIONALIZAT 
de comunicare/dialog/negocieri la nivelul în-
tregului sistem de administrație publică între 
GUVERNAREA CENTRALĂ (Guvern/Parla-
ment/alte instituții centrale) și GUVERNAREA 
LOCALĂ (în persoana CALM/APL). Dialog 
instituționalizat înseamnă că la masa negocie-
rilor se așază doi parteneri egali, susținuți din 
ambele părți de o expertiză necesară și care dis-
cută sistemic toate problemele generale, care 
vizează drepturile și interesele tuturor APL și/
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sau a întregului sistem de administrație publi-
că.  Acest dialog trebuie să fi e unul real și con-
tinuu,  să nu depindă de relații/atitudini subiec-
tive și schimbări politice/administrative la nivel 
național sau local. Un astfel de dialog trebuie să 
asigure implicare plenară și efectivă a CALM/
APL, începând cu toate etapele procesului deci-
zional național, de la etapele de conceptualizare 
și până la cele decizionale.  Esența, conținutul, 
formele și modalitățile unui dialog efectiv, în 
conformitate cu prevederile Cartei Europene a 
Autonomiei Locale sunt descrise în prezent des-
tul de clar și detaliat în Recomandarea nr. 328 al 
CALRCE. Urmează ca acestea să fi e ajustate la 
realitățile R. Moldova și doar puse în aplicare 
de către autoritățile statului.  

În acest sens, este necesar de a crea  un ast-
fel de mecanism de comunicare sistemică/
instituționalizată permanentă și cuprinzătoare  la 
nivelul întregului sistem de administrație publi-
că, inclusiv în Parlament, Guvern, Ministere și 
alte autorități/instituții publice centrale. În spe-
cial se propune în regim de urgență  revizuirea 
și consolidarea  comisiei paritare, în calitate de 
structură principală de asigurare a dialogului 
instituționalizat, permanent și efectiv între Gu-
vern și APL/CALM inclusiv prin: 

 Reglementarea detailată a procedurilor le-
gale de consultare și activitate a Comisiei, 
în baza experienței anterioare negative; 

 Instituirea pe lângă comisia paritara a unui 
grup/comitet/operativ de interacțiune for-
mat in mod paritar din secretarii de stat a tu-
turor ministerelor și reprezentanții/experții/
consultanții CALM/APL. 

 La nivel de Parlament, constituirea unui 
consiliu consultativ pe problemele APL 
pe lângă președintele Parlamentului/biroul 
permanent și modifi carea reglementărilor 
normative în vederea asigurării invitării/
participării reprezentanților CALM/APL în 
cazul discutării problemelor ce le vizează în 
mod direct sau indirect;    

 Instituirea unor grupuri de lucru tehnice și 
tematice, pe lângă fi ecare minister/instituție/
comisie parlamentară.  

 Fixarea tuturor aspectele de bază a dialogu-
lui instituționalizat în Lege/acte normative, 
iar cele tehnice si procedurale, în regula-
mente aprobate de Guvern sau Parlament.  

 Asigurarea participării CALM/APL în toa-
te structurile consultative relevante la ni-
vel național existente pe lângă autoritățile 
naționale, de ex: includerea reprezentanților 
APL în Consiliul Național pentru Reforma 
Administrației Publice, Consiliul Fondului 
Rutier, Consiliul Fondului Național Ecolo-
gic, Consiliul Național pentru dezvoltarea 
Regională,  colegiile ministerelor, etc.  

7. Principalele documente fi nanciare ale statu-
lui - politica fi scală și vamală, precum și buge-
tul de stat urmează a fi  corelate cu documen-
tele de politici și angajamentele autorităților 
în domeniul descentralizării consolidării au-
tonomiei/democrației locale. 

Ele trebuie să prevadă măsuri concrete îndrep-
tate spre consolidarea autonomiei fi nanciare, 
creșterea veniturilor proprii și realizarea efectivă  
a prevederilor documentelor de politici/angaja-
mente ale  Republicii Moldova menționate mai 
sus, în domeniul dat.  Astfel ar urma să fi e sto-
pată tendința îngrijorătoare de reducere a veni-
turilor proprii la bugetele locale și înlocuirea lor 
cu transferuri/resurse cu destinație specială, care 
limitează în prezent autonomia locală fi nanciară. 

8. Măsuri urgente de consolidare a autono-
miei fi nanciare locale și creșterea surselor de 
venituri  proprii la bugetelor locale.  

Consolidarea autonomiei fi nanciare este una din 
recomandările restante importante a Republicii 
Moldova din domeniu democrației locale. CALM  
a venit cu un set întreg de propuneri concrete pri-
vind consolidarea autonomiei locale fi nanciare și 
creșterii veniturilor proprii la bugetele locale ( a se 
vedea anexa nr. 8). Majoritatea acestor propuneri 
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rămân valabile, iar unele pot fi  implementate și 
aduce efecte scontate în regim de urgență. Prin-
tre cele mai importante măsuri care ar putea avea 
efecte benefi ce asupra situației autonomiei fi nan-
ciare în termene scurte de timp sunt: 

a) Introducerea și defi nirea expresă a  noțiunii 
de „venituri ratate” ale bugetelor locale și sta-
bilirea mecanismului compensării lor, având 
în vedere că bugetele locale se aprobă fără 
defi cit.  Însă, pe parcursul anului pot crește 
prețurile, în unele cazuri salariile, sunt acorda-
te prin Lege scutiri şi facilități care afectează 
veniturile bugetelor locale, încălcându-se ast-
fel principiile echității şi corespunderii resur-
selor cu competențele.

b) Creșterea veniturilor din impozitul pe imobil/
funciar prin:  

- asigurarea unui mecanism simplifi cat de 
constatare de către APL a costurilor bunu-
rilor imobile pentru impozitare în mediul 
rural și urban, care ar asigura în regim de 
urgență (pe parcursul anului 2018), re-
alizarea evaluării bunurilor imobile di-
rect de către APL și creșterea esențială a 
veniturilor la bugetele locale din această 
sursă(circa 10 ori);  

- acordarea dreptului APL de a constata cos-
tul (valoarea) bunurilor imobiliare (tere-
nuri, case etc.) în scop de impozitare

- acordarea dreptului APL de a stabili 
cota maximală a impozitului funciar, în 
dependență de situația din teritoriile re-
spective. 

- asigurarea indexării anuale obligatorii a 
acestui și altor impozite/taxe locale în con-
formitate cu infl ația.

c) Anularea/revizuirea modului de acordare a 
facilităților/scutirilor la impozitul pe imobil/
funciar precum şi taxele locale prin compen-
sarea venitului ratat de către bugetele locale 
și/sau transferarea competentei respective in-

tegrale către APL, care va decide independent 
categoriile care pot fi  scutite. Sistemul actual 
de facilități/scutiri stabilite unilateral de către 
Parlament și fără a compensa pierderile buge-
telor locale este unul neconstituțional, deoa-
rece afectează direct bugetele locale care sunt 
lipsite de surse de venit care aparțin în exclu-
sivitate APL și fără a li se compensa pierderile 
din contul bugetului de stat.  

d) Revizuirea statutului, apartenenței și modului 
de repartizare a taxelor pe resursele naturale. 
În opinia noastră, aceste taxe trebuie incluse 
în categoria taxelor locale fi ind încă o sursă de 
venit care, cel puțin o parte a acestora, trebuie 
să fi e virate la bugetele locale de nivelul I. 

e) Revizuirea scutirilor de la plata impozitelor, 
taxelor locale și a altor plăți (chirie) stabilite 
în mod unilateral și fără careva compensare 
de către Parlament pentru astfel de agenți eco-
nomici prosperi precum: Moldtelecom, Poșta 
Moldovei, MoldSilva și altor agenți econo-
mici de stat, precum și a întreprinderilor  Uni-
on Fenosa, MoldovaGaz etc. 

f) Revizuirea statutului, apartenenței și modului 
de repartizare a taxelor pe resursele naturale 
astfel ca ele să ajungă la bugetele locale al 
UAT de nivelul  1;

g) Revizuirea mecanismului de transferuri cu 
destinație specială pentru infrastructura drumu-
rilor locale, luând în considerație că construcția 
și întreținerea drumurilor locale  reprezintă a 
competență proprie care urmează a fi  fi nanță 
din transferuri cu destinație generală. 

Plus la aceste măsuri urgente și pe termen scurt, 
urmează a fi  începute discuțiile privind:

- Includerea în categoria veniturilor bugetelor lo-
cale/municipale a impozitului din venitul per-
soanelor juridice colectate în teritoriul respec-
tiv, pentru a asigura creșterea motivației APL 
de a dezvolta mediul de afaceri local, atragerea 
investițiilor, precum și pentru a dezvolta legătu-
ra strânsă între mediul de afaceri și APL.
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- introducerea sistemului/mecanismului de co-
lectare/virare a impozitului pe venitul persoa-
nelor fi zice la locul de domiciliu (reședință). 

9. Este necesară o expertizare, revizuire și 
interpretare ofi cială a prevederilor legale, in-
clusiv cele adoptate în anul 2017, care în ul-
tima perioadă de timp generează îngrijorări 
și confuzii privind statutul de ales local și 
modalitățile de suspendare/încetare a manda-
tului lui. 

Actualmente, în domeniul dat există îngrijorări 
serioase din partea tuturor actorilor competenți, 
privind compatibilitatea admiterii alegerii 
președinților de raioane din rândul persoanelor 
din afara consiliului raional (nealese),  desemna-
rea conducerii interimare din mun. Chișinău, fo-
losirea referendumului în calitate de instrument 
de demitere a primarului și a ușurinței cu care or-
ganele judiciare aplică una din celei mai drastice 
măsurii privative de libertate  - arestul, în raport 
cu aleșii locali. Acest subiect a ajuns în atenția 
structurilor Consiliului Europei (CALRCE) care 
a constatat mai multe încălcări a Cartei Europene 
a Autonomiei Locale și și-a expus îngrijorarea, 
urmând ca și Comisia de la Veneția să se expună 
în curând asupra acestor subiecte.   

10. Revizuirea întregului sistem de control ad-
ministrativ asupra APL în scopul ajustării lui 
la principiile constituționale ale autonomiei 
locale, reducerii tutelei administrative, dimi-
nuării exceselor și excluderii folosirii orga-
nelor de control în calitate de instrument de 
presiune asupra aleșilor locali/APL. 

Acest domeniu restanțier și cu probleme grave 
de compatibilitate cu normele democrației/auto-
nomiei locale necesită o intervenție urgentă din 
partea autorităților statului, pentru a da semnale 
pozitive de redresare a situației deoarece, alături 
de activitatea extrem de controversată a organe-
lor judiciare în raport  cu aleșii locali, anume ele 
generează probleme serioase în activitatea APL 
și afectează imaginea autorităților republicii 
Moldova la nivelul instituțiilor europene. 

    De aceea, este necesar în regim de urgență de 
revizuit cadrul normativ și instituțional din do-
meniul controlului administrativ în scopul redu-
cerii tutelei administrative prin: 

a) reglementare detaliată a controlului adminis-
trativ și activității tuturor organelor de control 
în raport cu APL, pentru a exclude posibilita-
tea interpretărilor improprii/lărgite,  cadrului 
legal, dublărilor de controale cu aceiași tema-
tică și respectiv – a reduce posibilitatea ames-
tecului și abuzurilor  din partea organelor de 
control în raport cu APL;

b) reducerea numărului de organe de control și 
asigurarea unei coordonări adecvate între or-
ganele de control și structurile teritoriale ale 
autorităților centrale. 

c) Introducerea unor practici de suspendare a 
oricărui control până la primirea unei interpre-
tări legale ofi ciale, în situația unor confuzii și 
contradicții legale, puse la baza controalelor 
administrative. 

d) delimitarea clară și explicită a controlului de  
legalitate și oportunitate. Stabilirea expresă și 
limitativă în lege, conform principiilor des-
centralizării și autonomiei locale, a tuturor 
cazurilor și temeiurilor de inițiere/realizare a 
acestor două tipuri de controale diferite, pre-
cum și stabilirea clară a procedurii, perioadei, 
formei, etc. acestor controale.   

e) stabilirea expresă în Lege a interdicției de a lăr-
gi limitele/obiectele controalelor, precum și a 
unor sancțiuni exprese pentru astfel de cazuri. 
Astfel să fi e excluse situațiile des întâlnite, când 
organele de control, în scopul găsirii oricărui 
motiv de a sancționa și/sau hărțui o APL inco-
modă din anumite motive (sau la comandă), își 
depășesc atribuțiile prin lărgirea nemotivată  a 
limitelor și obiectului  controlului. 

f) stabilirea și reglementarea calară a limitelor 
controalelor și solicitărilor din partea tuturor 
subiecților cu drept de a solicita informație 
din partea APL în raport cu capacitatea 
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instituțională a APL și raționalitatea cerințelor 
respective. Acest obiectiv este pentru a exclu-
de povara administrativă suplimentară pentru 
APL și a ajusta cerințele subiecților cu funcții 
de control, cu capacitățile instituționale de 
care dispun APL, principiile autonomiei locale 
și descentralizării. 

g) asigurarea cunoașterii și aplicării corespun-
zătoare de către organele de control a nor-
melor legale și principiilor fundamentale 
ale autonomiei locale, conform cărora între 
autoritățile locale și cele centrale NU există 
raporturi de subordonare. Autoritățile centrale 
fi ind în drept să aprobe  în raport cu cele lo-
cale doar acte cu carcter de recomandare, cu 
excepția domeniilor delegate expres APL prin 
Lege și cu condiția asigurării APL cu resurse 
instituționale și fi nanciare adecvate. 

h) stabilirea/completarea unor sancțiuni/
responsabilități juridice pentru organele de 
control și reprezentanții acestora, în cazul or-
ganizării de controale nemotivate sau în baza 
unor temeiuri vădit derizorii; tărăgănarea con-
troalelor; aplicare nemotivată a sancțiunilor.

i) corelarea sancțiunilor materiale aplicabile 
reprezentanților APL cu nivelul lor de salariza-
re/și de existență și gravitatea abaterilor con-
statate. În prezent există o disproporție enor-
mă între nivelul de remunerare (extrem de jos) 
și sancțiunile/amenzile enorme, care în mul-
te cazuri depășesc salariul funcționarilor din 
APL, ceea ce contribuie la agravarea situației 
în privința cadrelor și specialiștilor în APL.    

j) analiza, clarifi carea/reglementarea foarte stric-
tă și detailată a diferențelor între controlul 
de legalitate  și oportunitate. Astfel urmează 
să fi e redus la maxim amestecul organelor de 
control în activitatea operativă a APL, poate 
chiar să fi e limitat/exclus.

k) de revizuit competențele și atribuțiile tuturor 
organelor cu funcții de control asupra APL , în 
vederea excluderii dublărilor, excluderii blo-
cării activității APL și stabilirii unor reguli cla-

re privind periodicitatea, temeiul, conținutul, 
limitele și formele unor astfel de controale, 
precum și a responsabilității organelor de con-
trol pentru inițierea unor controale neînteme-
iate și aplicarea sancțiunilor nemotivate. În 
mod special, urmează a fi  analizată activitatea  
Cancelari de Stat, Curții de Conturi, Consiliul 
Concurenței, Inspecția în construcție etc.

11. Revizuirea cadrului legal din domeniul 
penal, a temeiurilor de intentare a dosarelor 
penale și monitorizarea cazurilor de aplicare 
disproporțională/abuzivă a măsurilor preven-
tive (arestului) de către organele judiciare în 
raport cu APL. 

Intentarea dosarelor penale, numărul mare a lor 
și folosirea largă a reținerii/arestului în calitate 
de măsură preventivă de către organele judiciare 
în raport cu aleșii locali, în perioada de referință, 
ridică mari semne de îngrijorare și privind com-
patibilitatea acțiunilor organelor judiciare și 
a cadrului legal de referință cu sistemul actual 
de organizare al administrației publice locale și 
baza legală de specialitate din domeniul APL, in-
clusiv Carta Europeană a Autonomiei Locale și 
principiile constituționale ale autonomiei locale 
și descentralizării.

De aceea, în domeniul dat se impun următoarele 
măsuri necesare: 

- reexaminarea principalelor articole a codu-
lui penal invocate față de conducătorii și 
reprezentanții APL: art. 370 (abuzul de putere 
sau de serviciu, excesul de putere sau depășirea 
atribuțiilor de serviciu) și art. 329 (neglijența 
în serviciu), în vederea precizării lor și limită-
rii oricărei posibilități de interpretare lărgită și 
abuzivă a acestor prevederi legale. 

- defi nirea exhaustivă, precizarea clară și stabili-
rea unor criterii explicite de aplicare a așa nu-
mitei ”bănuieli rezonabile” în baza căreia, față 
de mai muți aleși locali sunt aplicate măsuri 
preventive și/sau acțiuni de anchetă, inclusiv 
cu lipsirea de libertate, perchiziționare perso-
nală și a domiciliului. Pentru ca ulterior, să fi e 
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demonstrată netemeinicia respectivei ”bănu-
ieli”;

- stabilirea/concretizarea/înăsprirea în Lege a 
responsabilității penale a organelor judiciare/
reprezentanților săi pentru intentarea ilegală 
a dosarelor penale și pentru aplicarea ilegală/
neîntemeiată a măsurilor preventive, care au 
condus la consecințe grave.   

- stabilirea în Lege a obligației organelor ierar-
hic superioare din cadrul sistemului judiciar să 
intenteze din ofi ciu anchetarea persoanelor în 
toate cazurile demonstrate de intentare ilega-
lă a dosarelor penale, lipsire de libertate prin 
aplicarea măsurilor de reținere/sau arest și fo-
losire abuzivă a altor măsurilor preventive sau 
acțiuni de anchetă prin care se aduc prejudi-
cii grave vieții, sănătății, onoarei, demnității, 
reputației profesionale și altor drepturi funda-
mentale ale omului. 

12. Revizuirea urgentă  a  sistemului actual de 
organizare și remunerare în cadrul APL și co-
relarea lui cu cadrul conceptual/legal în vigoa-
re din domeniul descentralizării, democrației 
și autonomiei locale 

CALM a venit cu un pachet concret de modifi -
cări legislative la acest capitol ( a se vedea pentru 
detalii anexa nr. 9 la prezentului raport)

Totodată, printre elementele principale concep-
tuale ale propunerilor CALM în domeniul dat, 
pot fi  menționate: 

1) Transpunerea în cadrul legal din domeniul 
salarial a principiului constituțional și preve-
derilor Cartei Europene a Autonomiei locale 
potrivit cărora, organizarea și remunerarea/
salarizarea reprezintă o parte indispensabilă și 
exclusivă a autonomiei locale. 

2) Eliminarea tuturor barierelor de ordin tehnic 
în domeniul acordării premiilor în cadrul APL, 
inclusiv asigurarea dreptului conducătorilor 
APL de a benefi cia de premii și suplimente de 
rând cu funcționarii din subordine. 

3) Introducerea unei diferențieri între remunerația 
conducătorilor APL prin stabilirea unor adao-
suri la salariu în conformitate cu anumite cri-
terii obiective (numărul de mandate, valoarea 
proiectelor atrase, numărul de proiecte etc. );

4) Este necesară descentralizarea reală a orga-
nigramei și statelor de personal, în vederea 
acordării dreptului deplin și exclusiv APL să 
stabilească categoria de specialiști necesa-
re, termenele de angajare, forma de angajare 
(contract public sau civil), remunerația etc. 

5) Liberalizarea și acordarea dreptului deplin 
APL în vederea aplicării contractului de pre-
stări de servicii/sau altor contracte civile în 
APL, inclusiv în cazul lipsei de specialiști, 
eșuării concursurilor de angajare, lipsei de 
interes pentru funcțiile publice scoase la con-
curs, etc.  De asemenea, ar fi  necesar de acor-
dat dreptul APL de a coopera în domeniul pre-
stării serviciilor administrative: contabilitate, 
achiziții, juridice, IT, etc.  (inclusiv atunci 
când un specialist acorda servicii pentru mai 
multe primării sau cooperare inter-municipală 
în domeniul prestării serviciilor administrative 
- contabilitate comună....). În prezent, la acest 
capitol existând confuzii și limitări legale.

6) Recunoașterea valorilor actuale de salarizare 
în APL prevăzute în Lege pentru conducătorii 
și funcționarii din APL drept valori minima-
le garantate. Aceste valori, putând fi  mărite 
în dependență de venituri, rezultate, realizări, 
performanță și alte criterii stabilite de către 
consiliile locale, în baza unor reglementări in-
terne;   

7) Revizuirea sistemului actual de 
incompatibilități, în vederea asigurării unui 
grad mai mare de fl exibilitate pentru conducă-
torii  APL de a exercita alte funcții remunerate 
și/sau de a participa în proiecte realizate în ca-
litate de coordonatori, manageri, experți etc., 
în vederea suplinirii veniturilor sale;

8) Introducerea regulii/principiului conform 
căreia conducătorul APL nu poate avea o re-
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munerare globală mai mică decât orice con-
ducător al instituțiilor/subdiviziunilor din sub-
ordine;  

9) Asigurarea unui sistem de salarizare obiectiv 
şi competitiv, adică să aibă la bază/ în calitate 
de   valoare minimală salariul mediu pe eco-
nomie. 

13. Elaborarea unei concepții și viziuni comple-
xe și comprehensive  a reformei administrației 
publice locale, discutată pe larg și conectată 
la condițiile/realitățile/necesitățile Republicii 
Moldova 

În acest sens, se propun următoarele obiective 
și principii ale viitoarei reforme ale APL, care 
urmează a fi  luate în considerație în procesul de 
elaborare a reformei APL: 

Obiective:  

- prioritatea intereselor omului și a comunităților 
locale. Nu comoditatea administrativă, dar 
asigurarea confortului comunităților locale și 
cetățenilor concreți. 

- consolidarea democrației, autoguvernării și au-
tonomiei locale. Acest element fi ind unul fun-
damental pentru un stat modern și democratic, 
mai ales pentru țările cu un trecut totalitar, în 
care există un risc sporit pentru revigorarea 
verticalei puterii.  

- asigurarea realizării principiului subsidiarității 
/Cartei Europene a Autonomiei Locale. Servi-
ciile urmează a fi  prestate de autoritățile care 
sunt cel mai aproape de cetățeni. 

- asigurarea accesului comunităților locale la ser-
vicii publice mai diversifi cate și mai calitative

- stoparea/încetinirea depopulării comunităților 
rurale/urbane. Oferirea perspectivei și păstra-
rea speranței de revigorare a comunităților lo-
cale din mediul rural.

- asigurarea reprezentării/mandatului direct 
din partea populației, indiferent de mărimea 

localității și numărul de populație. Asigurarea 
reală a dreptului constituțional al cetățeanului 
la egalitate și echitate, inclusiv în asigurarea 
cu servicii publice minimale, indiferent de 
locul de trai, mărimea localității, numărul de 
populație etc.   

Principiile :

 asigurarea unui proces larg și foarte transpa-
rent de discuție în societate pe tema acestei 
reforme în vederea atingerii unui consens cât 
mai larg posibil social, politic, național, în ve-
derea reducerii riscurilor și pentru a asigura 
sustenabilitatea reformelor; 

 asigurarea unei delimitări clare a reformei ad-
ministrativ-teritoriale de o reformă veritabilă 
și complexă a administrației publice locale 
prin recunoașterea necesității și priorității unei 
reforme veritabile a administrației publice lo-
cale, bazate pe realizarea măsurilor concrete de 
descentralizare. Reforma administrativ-terito-
rială este doar un element al unui proces mult 
mai complex de descentralizare și reformă a 
administrației publice locale, care urmează a 
fi  abordat în mod foarte prudent, responsabil 
și etapizat, pe măsura realizării condițiilor ne-
cesare;   

 continuarea procesului de descentralizare și 
implementare a tuturor documentelor de poli-
tici și angajamentelor Republicii Moldova pe 
domeniul descentralizării și democrației loca-
le, în vederea asigurării unei imagini obiecti-
ve și adecvate asupra direcțiilor ulterioare de 
continuare a reformei APL;

 Pregătirea minuțioasă și asigurărea în prealabil 
a unor condiții/servicii vitale pentru cetățeni : 
infrastructură, comunicații, ghișeu unic, e-gu-
vernare etc; 

 Flexibilitate, complexitate, asigurarea de alter-
native și a dreptului de a decide pentru APL

 Caracterului benevol și asigurării unui consens 
social/politic cât mai larg;
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 Reforma urmează să poarte un caracter evo-
lutiv, etapizat și inclusiv, astfel ca toți acto-
rii relevanți să fi e implicați efectiv și în mo-
dul corespunzător în elaborarea și selectarea 
modelului potrivit: APL, APC, societatea 
civilă, mediul de afaceri, mediul academic 
și științifi c, parlamentari, partidele politice, 
minorități, grupuri vulnerabile etc;  

 Elaborărea unor soluții proprii și conectate la 
realitățile Republicii Moldova. Neadmiterea 
impunerii și aplicării mecanice a unor modele 
străine și neajustate la realitățile naționale de 
reformă;

 Asigurarea unei comunicări efective și dialog 
permanent între guvernarea centrală și cea lo-
cală în procesul de elaborare și implementare 
a reformei;

 Asigurarea cu date/informație necesare și eva-
luarea permanentă  a rezultatelor reformei;

 Neadmiterea unor abordări radicale, unilatera-
le și grăbite. 

14. Organizarea și realizarea unui proces larg 
național de informare, promovare și instrui-
re a tuturor actorilor și societății privind sis-
temul actual al administrației publice locale, 
principiile și cadrul legal privind descentrali-
zarea, democrația/autonomia locală și refor-
ma APL. 

Principalii actori vizați în acest proces trebuie să 
fi e: autoritățile publice centrale, organele judici-
are, societatea civilă, populația etc.  

15. Crearea și/sau punerea în aplicare la nivel 
național a unui sistem de monitorizare per-
manentă a situației din domeniul descentrali-
zării, reformei APL și implementare a tuturor 
angajamentelor din acest domeniu. 

Acest sistem presupune implicare largă a tuturor 
actorilor interesați: Guvern, Parlament, deputați, 
societatea civilă, CALM etc. 

În special, se recomandă:

- Trebuie puse în aplicare prevederile Legii descen-
tralizării administrative, care prevede obligația 
Guvernului de a prezenta un raport în Parlament 
privind rezultatele procesului de descentralizare.

- Parlamentul Republicii Moldova urmează 
sa aplice în practică și mult mai activ drep-
tul și funcția sa de monitorizare a modului 
de implementare a cadrului legal național 
și internațional din domeniul autonomiei/
democrației locale și descentralizării.

- Organizarea unei ședințe speciale și comune a 
Guvernului și CALM, în care să fi e discutată 
situația în domeniul APL, implementarea do-
cumentelor de politici naționale și implemen-
tarea angajamentelor internaționale în dome-
niul democrației locale și descentralizării.

-  La nivel de parlament, organizarea în regim 
de urgență, a unei sesiuni ședințe plenare spe-
ciale pe marginea situației în domeniul auto-
nomiei locale, activității organelor de control 
și realizării prevederilor Legii  privind Stra-
tegia Naționale de Descentralizare, recoma-
dărilor  și altor acte legislative din domeniul 
APL și descentralizării, precum și a modului 
de realizare a angajamentelor față de Consiliul 
Europei pe dimensiunea drepturilor omului și 
democrație locală. 

- Comisiile parlamentare speciale să organizeze 
audieri publice cu invitarea tuturor conducă-
torilor organelor judiciare și de control admi-
nistrativ, fi nanciare, etc., în cadrul cărora să fi e 
puse în discuție problemele date;

- Deputaților din Parlament să se folosească mai 
activ de instrumentele oferite de Lege privind 
controlul asupra instituțiilor guvernamentale 
și de stat și să ceară aplicarea cadrului legal 
din domeniul autonomiei locale, precum și 
respectarea statutului de ales local.

- Organizarea în comun cu Guvernul, Parlamen-
tul și societatea civilă a unor conferințe și dez-
bateri largi sistematice pe subiectul descentra-
lizării, democrației locale și reformei APL.   
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Anexa 1

FOAIA DE PARCURS
privind implementarea Recomandării 322 și a angajamentelor 

Republicii Moldova în domeniul democrației locale, semnată de către Consiliul 
Europei, Guvernul Republicii Moldova și CALM, la 8 iulie 2016

N/o Acţiunea(le) Termenul Gradul de 
executare

1.

Strategia Naţională de Descentralizare ar trebui să fi e pusă în aplicare 
în întregime până la sfârșitul anului 2018. Se subliniază, de asemenea, 
importanța punerii sale în aplicare, prin consultarea cu reprezentanții 
asociațiilor locale ale Republicii Moldova

sf. anului 2018 Nerealizat

2.
Asigurarea unei monitorizări atente a punerii în aplicare a Legii modifi -
cate privind fi nanțele publice locale, care nu s-a aplicat la toate colectivi-
tăţile decât în 2015

sf. anului 2016 Nerealizat

3.

Luarea în considerare a unui dialog cu colectivităţile locale și cu 
asociațiile care le reprezintă în toate domeniile care nu sunt acoperite de 
Legea modifi cată și a se vedea ce nu corespunde nevoilor colectivităţilor 
locale.

sf. anului 2016 Nerealizat

4.

Eliminarea de facto a amestecului«raioanelor»în procesul de aprobare 
a bugetelor locale, pentru a îndeplini cerințele articolului 3 din Legea 
modifi cată privind fi nanțele publice locale și ale articolului 12 din 
Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă. In acest 
scop, ar putea fi  prevăzut un program de formare, destinat cu precădere 
reprezentanţilor aleşi şi funcţionarilor aparţinând celor două niveluri.

sf. anului 2016 Nerealizat

5. Asigurarea alocării fi nanțelor publice pe baza unor criterii transparente 
pentru următorii ani fi scali 2016-2017. sf. anului 2016 Parţial

6.
Continuarea descentralizării patrimoniale cu punerea în aplicare a noilor 
mecanisme de transfer de proprietate către autoritățile publice locale de 
nivelul I și II prevăzute prin Legea 121-XVI / 2007, modifi cată în 2013.

sf. anului 2016 Nerealizat

7.

Reevaluarea valorii cadastrale în zonele rurale pentru actualizarea aces-
teia pentru ca autoritățile locale să poată face estimarea exactă a prețului 
real al bunurilor imobiliare, în scopul de a colecta în mod corespunzător 
impozitele locale.

sf. anului 2016 Parţial

8. Elaborarea și implementarea unui nou sistem de colectare a impozitului 
pe venit pentru persoanele fi zice sf. anului 2016 Nerealizat

9. Depășirea difi cultăților de punere în aplicare a reformei de descentraliza-
re fi nanciară și fi scală, așa cum se specifi că mai sus. sf. anului 2016 Nerealizat

10.

Modifi carea și armonizarea cadrului legislativ și normativ în ceea ce 
privește competenţele de nivelul I și II, în special în domeniile educației, 
protecției sociale, sănătății, administrării patrimoniului local etc., în 
scopul de a evita duplicarea, confuzia și confl ictele care pot apărea între 
cele două niveluri administrative.

sf. anului 2016 Nerealizat
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N/o Acţiunea(le) Termenul Gradul de 
executare

11. Defi nirea clară a competențelor puterilor locale de nivelurile I şi II, pre-
cum și cele ale autorităților centrale în materie de democrație locală. sf. anului 2016 Nerealizat

12. Stabilirea unei proceduri normative care să reglementeze puterea 
autorităților locale de a aplica amenzi legate de competențele ce le revin. sf. anului 2016 Nerealizat

13.

Articolul 6, alineatul 5 din Legea administrației publice locale ar trebui 
modifi cat pentru a face din el un principiu obligatoriu în formula sa nor-
mativă și, prin urmare, a-l face efi cient.  Consultarea autorităților locale 
nu ar trebui să se limiteze la a cere un simplu aviz. Pentru a asigura o 
consultare reală, legea ar trebui să se concentreze pe criteriile stabilite 
de Carta Europeană a autonomiei locale, adică a se prevedea o perioadă 
de timp rezonabilă pentru consultare, o procedură formală de consultare 
și care să se aplice tuturor problemelor abordate de către guvern care 
prezintă interes pentru colectivitățile locale. Procedura de consultare ar 
putea fi , de exemplu, coordonată de către Cancelaria de Stat.

sf. anului 2016 Nerealizat

14.
Trebuie pus capăt defi nitiv amestecului din partea organelor de control 
administrativ sau de fi nanţe în aspectele interne privind structura internă 
a colectivităţilor locale

I semestru 2016 Nerealizat

15.
Este esențial să se revizuiască, în general, mecanismele de control ale le-
galităţii, pentru a le reda echitabile și transparente(cu publicarea rapoar-
telor de control) pentru toate colectivităţile locale.

I semestru 2016 Nerealizat

16. Adoptarea unei noi Legi cu privire la statutul municipiului Chișinău. sf. anului 2016 Realizat

17. 

Să semneze și să ratifi ce cât mai curând, Protocolul adițional la Carta 
Europeană a Autonomiei Locale privind dreptul de a participa la tre-
burile colectivităţilor locale din 16 noiembrie 2009. În ceea ce privește 
semnarea protocolului adițional la Cartă, nimeni nu pare să se opună 
semnării acestuia, pe fond, dar guvernul preferă să procedeze mai întâi la 
o punere în conformitate a legislației naţionale. Raportorii au considerat 
că acest lucru reprezinta o garanţie de seriozitate și sunt încrezători că 
semnarea va putea fi  realizată în viitorul apropiat.

sf. anului 2016 Nerealizat
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Anexa 2

PLANUL DE ACŢIUNI
privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare 

pentru anii 2012–2018
 

N/o Activităţi Termenul limită Gradul de 
executare

1.1 Elaborarea nomenclatorului competenţelor autorităţilor APL de nivelul 
întâi şi nivelul al doilea

Anul 2016 Nerealizat

1.2

Evaluarea necesarului/ disponibilului de resurse fi nanciare necesare 
exercitării efi ciente şi efi cace a competenţelor transferate către autori-
tăţile APL – evaluarea volumului de cheltuieli totale ale APL în funcţie 
de competenţele transferate

Trimestrul III, anul 
2013 Nerealizat

1.3
Revizuirea sistemului actual instituţional/juridic de delegare a compe-
tenţelor către autorităţile APL conform principiilor şi criteriilor stabilite 
în Strategie

Anul 2016 Nerealizat

1.4
Crearea de instrumente instituţionale, legale şi fi nanciare care să stimu-
leze furnizarea efi cientă a serviciilor specifi ce competenţelor descentra-
lizate (asociere, concesionare, contractare)

Anul 2016 Nerealizat

1.5

Asigurarea de către Guvern a elaborării documentelor de politici 
sectoriale de descentralizare, în baza principiilor şi criteriilor expuse în 
prezenta Strategie, ținându-se cont de formele şi de statutul special de 
autonomie, în condiţiile unei legi organice (statutul juridic special al 
Găgăuziei)

Anii 2016-2017 Nerealizat

1.6

Consolidarea capacităţii instituţionale şi profesionale la nivelul APC, în 
special la nivelul Cancelariei de Stat, APL, în ceea ce priveşte aplicarea 
principiilor şi criteriilor specifi ce unei descentralizări efi ciente şi efi ca-
ce, sensibile şi la dimensiunea de gen

Anul 2018 Nerealizat

1.7
Perfecţionarea mecanismului instituţional la nivel local cu scopul de 
a asigura implementarea principiului egalităţii de gen în politicile de 
dezvoltare locală

Anii 2016-2017 Parţial

1.8 Revizuirea şi perfecţionarea legislaţiei ce reglementează statutul muni-
cipiului Chişinău Anul 2016 Realizat

2.1 Consolidarea bazei de venituri locale proprii ale APL şi a autonomiei 
de decizie asupra lor Anul 2013 Nerealizat

2.2

Reformarea sistemului de transferuri şi impozite partajate, statuarea 
acestuia pe baze obiective şi previzibile, cu separarea bugetelor APL de 
nivelul întâi şi nivelul al doilea, pentru a asigura un nivel cel puţin mi-
nim de servicii, cu condiţia ca sistemul să nu descurajeze efortul fi scal 
propriu şi utilizarea raţională a resurselor

Anul 2018 Nerealizat

2.3
Consolidarea autonomiei şi a managementului fi nanciar la nivelul APL, 
cu garantarea disciplinei fi nanciare, creşterea transparenţei şi participă-
rii publice

Anul 2018 Nerealizat
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N/o Activităţi Termenul limită Gradul de 
executare

3.1 Elaborarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat şi 
a proprietăţii UAT Anul 2017 Parţial

3.2 Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului şi a UAT Anul 2018 Nerealizat

3.3 Finalizarea procesului de delimitare a proprietăţii de stat şi a proprietă-
ţii UAT

Anul 2018 Nerealizat

3.4 Reglementarea regimului juridic şi delimitarea patrimoniului de stat şi 
al UAT, public şi privat

Anul 2017 Nerealizat

3.5
Dezvoltarea capacităţilor APL de administrare a patrimoniului prin 
elaborarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire privind administrarea 
efi cientă a patrimoniului

Anul 2018 Nerealizat

3.6 Elaborarea mecanismelor de cooperare (public-privat, public-public, 
public-public-privat) pentru gestionarea efi cientă a patrimoniului Anul 2016 Parţial

4.1
Perfecţionarea cadrului legal privind abilitarea APL cu capacităţi şi 
instrumente de impulsionare a procesului de dezvoltare locală, inclusiv 
prin utilizarea unor forme şi concepte moderne de cooperare teritorială

Anul 2017 Nerealizat

4.2
Crearea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale de atragere a resurse-
lor fi nanciare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evalu-
area PUG şi a strategiilor de dezvoltare locală

Anul 2018 Parţial

4.3 Elaborarea/actualizarea PUG şi a strategiilor de dezvoltare locală, 
incluzând abordarea bazată pe drepturile omului şi pe egalitatea de gen

Anul 2017 Parţial

4.4 Dezvoltarea capacităţilor APL de susţinere a cooperării transfrontaliere Anul 2018 Nerealizat

5.1
Examinarea oportunităţilor de raţionalizare a structurilor administrativ-
teritoriale, în baza studiilor privind consolidarea capacităţilor UAT, în 
conformitate cu criteriile şi principiile cuprinse în Strategie

Anul 2016 Nerealizat

5.2
Consultarea membrilor comunităţilor locale, inclusiv a grupurilor 
vulnerabile, asupra opţiunilor de consolidare a capacităţilor UAT şi de 
cooperare intermunicipală

Anul 2017 Nerealizat

5.3 Crearea de condiţii pentru implementarea opţiunilor de consolidare a 
capacităţilor UAT şi de cooperare intermunicipală Anul 2018 Nerealizat

6.1

Perfecţionarea sistemului de instruire cu scopul de a asigura creşterea 
capacităţii profesionale a resurselor umane, atât pentru funcţionarii 
publici, cât şi pentru aleşii locali, în special în domeniile: planifi care 
strategică participativă; management de proiect; management fi nanciar-
bugetar modern; organizarea şi asigurarea serviciilor comunale şi sec-
toriale; tehnologii informaţionale; limbi străine; analiza impactului din 
perspectiva de gen şi a drepturilor omului; planifi carea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea bazată pe drepturile omului şi pe egalitatea 
de gen

Anul 2018 Parţial
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N/o Activităţi Termenul limită Gradul de 
executare

6.2
Asigurarea autonomiei organizaţionale în ceea ce priveşte structura in-
stituţională şi politica de personal, neadmiterea imixtiunii autorităţilor 
centrale în structura executivă locală sau raională

Anul 2017 Nerealizat

6.3

Dezvoltarea cadrului normativ şi a practicilor privind managementul 
resurselor umane, care să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu prin 
concurs transparent la funcţia publică, motivarea, stimularea, stabilita-
tea în funcţie şi posibilităţile de avansare în carieră pentru funcţionarii 
publici, inclusiv prin prisma dimensiunii de gen

Anul 2017 Nerealizat

7.1
Îmbunătăţirea sistemului de alegeri la nivelul APL, astfel încât să 
crească semnifi cativ reprezentativitatea, responsabilitatea şi competen-
ţa aleşilor locali

Anul 2017 Nerealizat

7.2
Clarifi carea regimului controlului administrativ de legalitate, de coor-
donare a serviciilor desconcentrate în teritoriu, cu respectarea strictă a 
autonomiei locale

Anul 2017 Nerealizat

7.3
Extinderea participării publice la procesul decizional la nivel local, 
inclusiv prin prisma echilibrului de gen, şi generalizarea metodelor de 
consultare universală în vederea consolidării democratice

Anul 2017 Nerealizat

7.4
Elaborarea Strategiei de comunicare şi a Planului de acţiuni, care vor 
asigura transparenţa maximă a procesului de implementare a prezentei 
Strategii

Anul 2012 Nerealizat
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Anexa 3

PLANUL DE ACŢIUNI
pe anii 2016-2018 pentru implementarea Strategiei 

privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020

Nr/o Obiective generale/ Obiective specifi ce/ Acţiuni Termenul-limită de 
realizare

Gradul de 
executare

5. Repartizarea optimă a competenţelor între autorităţile administraţiei 
publice centrale şi autorităţile publice locale Noiembrie 2017 Nerealizat

6. Elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale în domeniile 
pasibile descentralizării

Noiembrie 2017 Nerealizat

7. Consolidarea capacităţilor autorităţilor administraţiei publice centrale 
şi locale în domeniul descentralizării şi dezvoltării locale şi regionale

Decembrie 2018 Nerealizat

8.
Organizarea reformei administrativ-teritoriale a Republicii Moldova 
consultând principalii actori asupra opţiunilor de consolidare adminis-
trativă

Ianuarie 2018 Parţial

9.

Consolidarea capacităţilor instituţionale şi profesionale la nivelul 
autorităţilor publice locale pentru implementarea efi cientă a politicilor 
publice de administrare a resurselor funciare (ex. atribuirea terenuri-
lor, gestionarea terenurilor proprietate comună, gestionarea modului 
de folosinţă a terenurilor, procedurile de expropriere pentru utilitate 
publică ş.a.)

Noiembrie 2018 Nerealizat

13.

Asigurarea implementării cadrului normativ în domeniul accesului 
la informaţie, transparenţei în procesul decizional, publicării datelor 
guvernamentale deschise şi cu privire la paginile-web ofi ciale ale 
autorităţilor publice

Septembrie 2018 Parțial

22.

Dezvoltarea cadrului normativ şi metodologic pentru asigurarea 
modernizării serviciilor publice, sporirea efi cienţei prestării acestora, 
creşterea accesibilităţii şi implementării standardelor de calitate şi de 
cost pentru serviciile publice

Iunie 2018 Parțial

23.

Crearea capacităţilor instituţionale şi fortifi carea capacităţilor umane 
pentru implementarea iniţiativelor de modernizare a serviciilor publi-
ce la nivelul Cancelariei de Stat şi a autorităţilor publice responsabile 
de prestarea serviciilor publice

Decembrie 2017 Parțial

24. Eliminarea serviciilor publice depăşite de timp şi reingineria servicii-
lor publice prioritare Decembrie 2018 Parțial

25. Digitizarea serviciilor publice supuse anterior procesului de reingine-
rie Decembrie 2018 Parțial

26. Dezvoltarea şi pilotarea conceptului de centru universal de prestare a 
serviciilor publice Martie 2018 Parțial

28. Elaborarea unei proceduri de implementare a sistemului de manage-
ment fi nanciar şi control şi aplicarea ei de către toate instituţiile Aprilie 2018 Parțial
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Nr/o Obiective generale/ Obiective specifi ce/ Acţiuni Termenul-limită de 
realizare

Gradul de 
executare

31. Modernizarea şi transparentizarea proceselor de achiziţii publice, pre-
cum şi consolidarea capacităţilor instituţionale de efectuare a acestora Decembrie 2018 Parțial

33. Dezvoltarea şi consolidarea bazei de venituri proprii ale autorităţilor 
publice locale şi a autonomiei de decizie asupra lor Decembrie 2018 Nerealizat

34. Elaborarea instrumentelor juridice de delimitare a proprietăţii de stat 
şi a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale Iunie 2017 Parțial

35. Inventarierea şi evidenţa proprietăţii publice a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora Decembrie 2018 Nerealizat

36. Elaborarea mecanismelor de cooperare (public-privat, public-public, 
public-public-privat) pentru gestionarea efi cientă a patrimoniului Decembrie 2017 Nerealizat

37. Revizuirea şi ajustarea cadrului normativ prin prisma implementării 
principiilor europene de administrare Decembrie 2017 Parțial

39. Accelerarea implementării soluţiilor electronice în managementul 
personalului din autorităţile publice Decembrie 2018 Parțial

41. Elaborarea şi promovarea mecanismelor de recrutare şi de menţinere a 
personalului performant în autorităţile publice Martie 2018 Parțial
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Anexa nr. 4
Recomandarea CALRCE nr. 322 din 2012 privind democrația locală și regională în Republica Moldova  

1. Congresul Puterilor Locale și Regionale al Con-
siliului Europei se referă la:

a. Articolul 2, alin. 1.b.din Rezoluția StatutarăCM/
Res(2011)2cu privire la Congresul Puterilor Locale și 
Regionale al Consiliului Europei, care stipulează că 
unul dintre obiectivele Congresului este de a“prezenta 
propuneri Comitetului de Miniștri cu scopul de a pro-
mova democrația locală și regională”; 

b.Articolul 2, alin. 3,din Rezoluția StatutarăCM/
Res(2011)2 cu privire la Congresul Puterilor Locale 
și Regionale al Consiliului Europei, care stipulează că 
“Congresul pregătește în mod regulat rapoarte pe țară 
privind situația democraţiei locale şi regionale în toate 
statele membre și în statele care au solicitat să se ală-
ture Consiliului Europei, şi asigură, în special, imple-
mentarea principiilor Cartei Europene a Autonomiei 
Locale”; 

c. Rezoluția 307(2010) REV cu privire la Procedurile de 
monitorizare a obligațiilor și angajamentelor asumate 
de către statele membre ale Consiliului Europei în ceea 
ce privește ratifi carea Cartei Europene a Autonomiei 
Locale;

d. Recomandarea 219 (2007) cu privire la statutul 
orașelor-capitale;

e.Recomandarea 179 (2005) a Congresului cu privire la 
democrația locală în Republica Moldova; 

f. Rezoluția 299 (2010) a Congresului cu privire la mo-
nitorizarea de către Conferinţa miniştrilor responsabili 
de autoritățile locale și regionale a Congresului Consi-
liului Europei (Utrecht, Regatul Țărilor de Jos, 16-17 
noiembrie 2009), care afi rmă că Congresul va utiliza 
în activitățile sale de monitorizare Cadrul de referin-
ţă pentru democraţie regională a Consiliului Europei, 
precum şi răspunsul efectuat de către Comitetul de 
Miniștri la Recomandarea Congresului 282 (2010) 
(CM/CONG (2011) Rec282fi nal, încurajînd guvernele 
statelor membre să ia în considerare Cadrul de referință 
sus-menţionat;

2 Recomandare dezbătută și adoptată la data de 22 martie 
2011, a 3-a ședință ( a se vedea Doc. CG(22)10 Memo-
randum explicativ), Raportori: F. Lec, Republica Franceză 
(l, SOC) și A. Miele, Republica Italiană (R, EPP/CD)

CONGRESUL PUTERILOR LOCALE ȘI REGIONALE 
AL CONSILIULUI EUROPEI

Cea de-a 22-a Sesiune
Strasbourg, 20-22 martie 2012

Democrația locală și regională în Republica Moldova
Recomandarea 322 (2012)2

g. Memorandumul explicativ al prezentei Recomandări 
privind democraţia locală şi regională în Republica 
Moldova.

2. Congresul subliniază că:
a. Republica Moldova a devenit membru al Consiliului 

Europei la data de 13 iulie 1995. Aceasta a semnat 
Carta Europeană a Autonomiei Locale (ETS nr. 122, 
denumită în continuare „Carta”) la data de 2 mai 1996 
și a ratifi cat-o la data de 2 octombrie 1997, fără rezer-
ve. Carta cu privire la Republica Moldova a intrat în 
vigoare la data de 1 februarie 1998;

b. Republica Moldova nu a semnat Protocolul Adițional 
la Carta Europeană a Autonomiei Locale privind drep-
tul de a participa în afacerile autorităților locale (CETS 
nr. 207);

c. La data de 23 martie 2011, Comitetul de Monitorizare 
a Congresului i-a numit în calitate de raportori pe dl 
Francis Lec (L, Grupul Socialist, Republica Franceză) 
și pe dl Ignacio Sanchez Amor3 (R, Grupul Socialist, 
Regatul Spaniei), instruindu-i să pregătească și să pre-
zinte Congresului un raport privind democrația locală 
și regională în Republica Moldova;

d. Raportorii s-au deplasat în Republica Moldova, la 
Chișinău, la 12 și 13 septembrie 2011 și ulterior la 
Coșnița (Dubăsari) și Condrița, în perioada 23-25 no-
iembrie 2011. Delegația a avut întîlniri cu Președintele 
interimar al Republicii Moldova, reprezentanți ai 
Parlamentului și Guvernului, reprezentanți ai Con-
gresului Autorităților Locale din Republica Moldo-
va (denumiți în continuare CALM), reprezentanți 
ai Curții Constituționale, Curții de Conturi, Avoca-
tul Parlamentar (Ombudsman), reprezentanți OSCE 
din Republica Moldova, Primarul orașului Chișinău, 
reprezentanți ai Unității Teritoriale Autonome Gă-
găuzia și reprezentanții locali ai orașelor Coșnița și 
Condrița;

3 Prin decizia Comitetului de Monitorizare din data de 24 
februarie 2012, dl Anfelo MIELE, Republica Italiană (R, 
PPE/CD) a fost numit Raportor pentru democrația regio-
nală în Republica Moldova, în scopul de a-l reînlocui pe 
dl Ignacio SANCHEZ AMOR, care nu mai este membru al 
Congresului din luna decembrie 2011.
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e. Congresul ar dori să mulțumească Reprezentanței 
Permanente a Republicii Moldova pe lîngă Consi-
liul Europei, autorităților moldovenești la niveluri-
le centrale, regionale și locale, delegației Republi-
cii Moldova și secretariatului acesteia la Congres, 
CALM-ului, și tuturor persoanelor consultate pentru 
cooperarea valoroasă pe parcursul diferitor etape ale 
procedurii de monitorizare și pentru informația asi-
gurată delegației. 

3. Congresul remarcă cu satisfacție:
a. Progresul realizat în Republica Moldova de la ultima 

recomandare din 2005, în special măsurile lansate de 
către Parlament sub forma unui plan de acțiuni, ca răs-
puns la toate recomandările Consiliului Europei. Acest 
plan a dat naștere unui număr de inițiative legislative și 
instituționale în domeniul administrării publice locale;

b. Faptul că descentralizarea puterii și a autonomiei loca-
le reprezintă una din prioritățile strategice ale Progra-
mului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova 
pentru anii 2011-2014;

c. Faptul că la data de 26 ianuarie 2012 Guvernul a apro-
bat Strategia Națională de Descentralizare, care urmea-
ză a fi  inclusă în ordinea de zi a Parlamentului în prima 
jumătate a anului 2012;

d. Proiectul comun al Consiliului Europei și Republicii 
Moldova privind introducerea măsurilor de consolida-
re a încrederii între cele două maluri ale rîului Nistru în 
anul 2011, inclusiv măsurile de monitorizare propuse 
care urmează a fi  întreprinse în anul 2012, precum și 
perspectivele pentru anul 2013;

e. Progresul efectuat în cadrul politicii de dezvoltare re-
gională, în special prin intermediul diferitor proiecte 
transfrontaliere, la care participă la moment Republica 
Moldova;

f. Includerea în ordinea de zi a Parlamentului (pentru pri-
ma jumătate a anului 2012)  a unui nou proiect de Lege  
privind statutul capitalei Republicii Moldova;

g. Pragul triplu de creștere a numărului femeilor care sunt 
angajate în ofi ciile publice locale în ultimii 8 ani și 
existența unui număr de proiecte care vizează consoli-
darea poziției femeilor în societate, în special „Strate-
gia pentru egalitatea de gen”. 

4. Luînd în considerare faptul că un anumit nu-
măr de puncte adoptate în Recomandarea Congresului 
179 (2005) privind democrația locală și regională din Re-
publica Moldova rămîn în continuare relevante, 

Congresul remarcă cu regret:
a. faptul că una din consecințele crizei politice curente 

din Republica Moldova a fost întreruperea măsurilor 
de dezvoltare a administrării publice locale prevăzute 

în Programul de Activitate al Guvernului Republicii 
Moldova pentru anii 2011-2014; 

b. faptul că Ministerul Administrației Publice Locale a 
fost desfi ințat; 

c. dezechilibrul major între competențele și responsa-
bilitățile administrației publice locale (APL) și resurse-
le alocate acestora;

d. autonomia fi nanciară și fi scală foarte limitată a APL, 
care se refl ectă în neglijarea excesivă aplicată de către 
autoritățile naționale asupra nivelului II și de către ni-
velul II asupra nivelului I, în special în ceea ce privește 
gestionarea resurselor fi nanciare;

e. insufi ciența taxelor locale și lipsa transparenței în mo-
dul în care autoritățile centrale redistribuie resursele 
fi nanciare către APL; 

f. lipsa transparenței în distribuirea competențelor 
și responsabilităților dintre cele două nivele ale 
administrației publice locale și dintre administrația pu-
blică locală și centrală;

g. lipsa reglementărilor pentru controalele de efi ciență, 
uneori efectuate la propria discreție de către 
administrația publică centrală cu privire la mo-
dul în care administrația publică locală își exercită 
competențele delegate acestora de către stat;

h. libertatea limitată a APL în ceea ce privește recrutarea 
și stabilirea condițiilor de remunerare a funcționarilor 
administrației publice locale și existența discrimină-
rii în ceea ce privește condițiile de salarizare dintre 
funcționarii APCși APL; 

i. lipsa unei legislații relevante care ar permite APL sau 
reprezentanților acestora să întreprindă acțiuni legale 
în fața tuturor instanţelor interne, în caz de încălcare 
sau risc de încălcare a unui drept;

j. funcționarea capitalei, care este reglementată de o 
Lege neadecvată care nu corespunde situației specifi -
ce a Chișinăului, care are un statut dublu, fi ind atît o 
unitate teritorială de nivelul I (oraş) cît şi o unitate de 
nivelul II (municipiu); 

k. difi cultățile întîmpinate de reprezentanţii aleșilor locali 
în regiunea din dreapta și din stînga Nistrului în înde-
plinirea îndatoririlor lor, din cauza presiunii exercitate 
asupra lor de către forțele de securitate din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova;

l. difi cultățile cu care se confruntă cetăţenii care tră-
iesc în localităţile din apropiere și în zona de secu-
ritate a regiunii transnistrene a Republicii Moldova 
privind libertatea de circulaţie şi gestionarea aface-
rilor zilnice; 

m. dialogul insufi cient între guvernarea centrală şi auto-
rităţile UTA Găgăuzia cu privire la toate aspectele au-
toguvernării locale.
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5. Congresul recomandă ca Comitetul de Miniștri să 
invite autoritățile moldovenești la: 

a. continuarea discuțiilor privind Strategia Naţională de 
Descentralizare în cadrul Parlamentului în vederea 
adoptării sale și asigurarea implementării acesteia în 
concordanţă cu intenţiile declarate ale autorităților 
naționale;

b. reexaminarea instituirii Ministerului Adminis-
trației Publice Locale cu responsabilitatea de descen-
tralizare şi reformare a administraţiei publice;

c. alocarea de resurse fi nanciare către APL care trebuie să 
fi e proporționale cu competențele și responsabilitățile 
acestora, precum se menționează în art. 9(2) al Cartei, 
astfel încât acestea să fi e în măsură să le exercite, în 
special, în lumina Recomandării 313 (2011) a Con-
gresului, cu privire la alegerile locale în Republica 
Moldova; 

d. reducerea controlului asupra APL, astfel încît să se per-
mită administrarea propriilor afaceri, în conformitate 
cu art. 8(3) al Cartei;

e. permiterea APL de a colecta mai multe taxe şi impo-
zite locale, plus la taxa de proprietate şi impozitele 
pe bunurile construite, ratele cărora ar putea fi  deter-
minate de APL, în limitele legale, în conformitate cu 
art. 9(3) al Cartei. De asemenea, este necesar de cla-
rifi cat procedurile de partajare a resurselor fi nanciare 
alocate APL, astfel încât acestea să fi e în măsură să 
elaboreze propriul buget și să satisfacă necesitățile 
cetăţenilor lor; 

f. revizuirea legislației în vigoare în ceea ce privește 
administraţia publică locală, în scopul armonizării 
acesteia cu principiile stabilite în Cartă. În special, să 
fi e reexaminate prevederile privind competențele și 
responsabilitățile în scopul clarifi cării competențelor și 
responsabilităților APL de nivelul I, de nivelul II şi ale 
APC privind democraţia locală. Acest lucru ar trebui 
să fi e făcut astfel încât să fi e evitată suprapunerea de 
competențe și responsabilități nu doar între aceste ni-
veluri, dar, de asemenea, între APC și APL; 

g. reexaminarea legislației care reglementează controale-
le de promptitudine pentru a asigura că acestea sunt 
reglementate şi limitate în mod clar, în special prin sta-
bilirea criteriilor care defi nesc cazurile exacte în care 
asemenea controale pot fi  efectuate; 

h. protejarea dreptuluiAPL de a decide pe cont propriu po-
litica de personal şi eliminarea discriminării în legislația 

națională a funcţionarilor publici din APL cu privire la 
statutul şi remunerarea funcționarilor din administrația 
publică de nivel național și a funcționarilor APL;

i. revizuirea legislației relevante în vederea clarifi cării 
acesteia în ceea ce priveşte, pe de o parte, capacitatea 
APL și/sau a reprezentanților acestora de a întreprinde 
acțiuni legale în fața instanțelor în caz de încălcare, sau 
risc de încălcare a unui drept şi, pe de altă parte, dreptul 
de apel, astfel încât să permită acestor autorități sau 
reprezentanților lor să înainteze un apel direct în fața 
tuturor instanţelor naționale împotriva oricărui docu-
ment legislativ sau guvernamental care afectează sau 
ar putea afecta drepturile lor; 

j. continuarea eforturilor întreprinse de autorități de a îm-
bunătăţi consultarea APL în privința tuturor probleme-
lor privind acestea, în baza unei proceduri detaliate în 
conformitate cu Art. 4(6) al Cartei; 

k. adoptarea şi implementarea unei noi Legi privind sta-
tutul capitalei Chișinău, în conformitate cu Recoman-
darea 219 (2007) a Congresului; 

l. luarea măsurilor necesare de a atribui regiunii transnis-
trene a Republicii Moldova o siguranță mai mare şi de 
a opri intimidarea la care sunt supuși unii reprezentanţi 
ai aleșilor locali; 

m. luarea măsurilor în vederea asigurării liberei 
circulației persoanelor şi a bunurilor şi implementarea 
programelor de dezvoltare economică cu resursele fi -
nanciare corespunzătoare pentru APL din vecinătatea 
imediată a regiunii transnistrene a Republicii Moldo-
va şi sporirea cooperării şi măsurilor de consolidare a 
încrederii între populaţie şi autorităţile administrației 
publice locale și regionale pe teritoriul din stînga şi 
dreapta Nistrului situate în zona de securitate; 

n. introducerea unui mecanism de îmbunătăţire a dialo-
gului între guvernarea centrală și autoritățile Unității 
Teritoriale Autonome Găgăuzia privind toate aspectele 
democraţiei locale; 

o. semnarea și ratifi carea, în viitorul apropiat, a Protocolu-
lui adițional la Carta europeana a autonomiei locale cu 
privire la dreptul de a participa la afacerile autorităților 
locale, din data de 16 noiembrie 2009 (CETS nr. 207); 

p. solicită autorităţilor Republicii Moldova de a ratifi ca 
prompt Carta Europeană a limbilor regionale sau mi-
noritare.  
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I. Consideraţii generale şi etape ale dialogului 
de post-monitorizare

1. Republica Moldova a facut obiectul a două vizite de 
monitorizare în 2005 (REC 179 (2005)) şi în 2011 
(REC 322 (2012)).

2. Recomandarea aprobată de Congres în 2012 invita 
autorităţile moldovene de a adopta și aplica Strategia 
Naţională de Descentralizare (SND), care marcase un 
angajament politic al Guvernului în vederea reformării 
profunde a adminstraţiei publice locale şi de a conso-
lida capacitatea autorităţilor administraţiei publice lo-
cale la ameliorarea gestiunii şi a serviciilor furnizate 
cetăţenilor. Congresul a subliniat de asemenea nivelul 
nesatisfăcător al resurselor proprii ale autorităţilor lo-
cale, o tutelă uneori excesivă faţă de autorităţile locale 
şi o lipsă de claritate în ce priveşte repartizarea compe-
tenţelor şi a fi nanţelor. De asemenea, Congresul a făcut 
apel la autorităţile moldovene pentru a adopta o nouă 
Lege privind statutul special al capitalei, Chişinău  şi a 
semna şi ratifi ca cât mai curând Protocolul adiţional al 
Cartei privind dreptul de participare la afacerile colec-
tivităţilor locale (STCE n° 207).

3. La momentul vizitei din 2011, SND se afl a în curs 
de elaborare. Pe 5 aprilie 2012, SND afost adoptată 
de către Parlamentul Republicii Moldova (Legea n° 
68/2012).SND, dotată cu un Plan de actiune pe peri-
oada 2012-2015, vizează în principal aplicarea descen-
tralizării puterii şi asigurarea unei guvernanţe locale în 
conformitate cu principiile Cartei europene a autono-
miei locale.

Aceasta cuprinde cinci domenii de intervenţie:
- descentralizarea serviciilor şi a competenţelor;
- descentralizarea fi nanciară (si fi scală);
- descentralizarea patrimonială şi dezvoltarea lo-

cală;

Anexa nr. 5
Foaia de parcurs privind implementarea Recomandării nr. 322/2012

Comisia de monitorizare

CG/MON/2015(29)4
2 martie 2016

Post-monitorizarea Republicii Moldova 

Proiect de foaie de parcurs

- capacitatea administrativă a autorităţilor locale;
- democraţia, deontologia, drepturile omului şi 

egalitatea genurilor.

4. Legea fi nanţelor publice locale n° 397/2003 din 16 oc-
tombrie 2003 a fost modifi cată şi completată prin        
Legea n° 267/2013 din 1 noiembrie 2013. Legea astfel 
modifi cată este aplicată din 2014 ca proiect-pilot în 3 
raioane: Basarabeasca, Ocniţa şi Râşcani şi  în muni-
cipiul Chişinău. Legea modifi cată a intrat în vigoare în 
toate unităţile administrative ale ţării de la 1 ianuarie 
2015. Autorităţile locale, prin Congresul autorităţilor 
locale din Moldova (CALM), care le reprezintă, salută 
modifi carea Legii din 2003 şi  consideră că adoptarea 
sa marchează o etapă importantă pe calea reformei sis-
temului de fi nanţare publică locală. Cu toate acestea, 
Legea modifi cată pare să întâmpine difi cultaţi în apli-
carea noului sistem de fi nanţe publice locale.

5. La data de 1 şi 2 iulie 2014, la Chișinău, a avut loc 
o vizită la înalt nivel în cadrul căreia raportorii Con-
gresului s-au întâlnit cu autorităţile naţionale, inclusiv 
din Unitatea Teritorială Autonomă  Găgăuzia (UTA 
Găgăuzia) şi din regiunea transnistriană a Republicii 
Moldova. În cursul acestei vizite, autorităţile naţionale 
au exprimat dorinţa lor de a intra în dialog  politic cu 
Congresul, în primul trimestru al anului 2015, pentru a 
da curs Recomandării 322 (2012) privind democraţia 
locală şi regională în Republica Moldova, în aplicarea 
Rezoluţiei 353 (2013) REV intitulată «Post-monito-
rizarea şi post-observarea alegerilor pentru Congres: 
dezvoltarea dialogului politic».

6. A fost astfel elaborat un program de post-monitorizare 
(PMP) în partenariat cu autorităţile moldovene. Aces-
ta prevedea doua unităţi de post-monitorizare (PMU) 
care s-au derulat la data de 2 iulie 2015 şi care au fost 
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defi nite în jurul principalelor recomandări care au fost 
adresate autorităţilor moldovene (REC 322 (2012)). La 
fi nele acestor PMU, raportorii vor remite în mod ofi -
cial Guvernului prezenta foaie de parcurs elaborată de 
aceştia împreună cu autorităţile naţionale, cu scoaterea 
în evidență a priorităţilor şi a necesităţilor Guvernului, 
precum şi a realităţilor din ţară. 

7. Pe durata PMU(1) a fost realizat un bilanţ al acţiuni-
lor realizate în perioada 2012-2015, în aplicarea SND. 
Acesta privea mai multe puncte ale Recomandării 322 
(2012), mai cu seamă:

- adoptarea şi aplicarea SND (6.a),
- resursele fi nanciare proporţionale competenţelor 

colectivităţilor locale (6.c),
- resursele proprii, prelevarea directă a taxelor şi 

impozitelor locale (6.e),
- dialogul între autorităţile centrale şi UTA Găgă-

uzia (6.n).

8. Pe durata PMU(2) au fost discutate mai multe tematici, 
fondate şi ele pe principiile recomandărilor adoptate de 
către Congres:

- clarifi carea competenţelor între nivelele locale 
şi nivelul naţional (6.f),

- consultarea colectivităţilor locale (6.j),
- restrângerea tutelei asupra colectivităţilor loca-

le şi modifi carea legislaţiei privind controlul de 
oportunitate (6.d si 6.g),

- statutul oraşului-capitală (6.k),
-  semnarea Protocolului adiţional asupra drep-

tului de participare la afacerile colectivităţilor 
locale (STCE n° 207) (6.o).

9. Programul de post-monitorizare care a inclus lista de 
participanţi fi gurează în anexa prezentei foi de parcurs. 
Raportorii au regretat absenţa Başcanului   UTA Găgă-
uzia, Dna Irina Vlah, aleasă în cadrul scrutinului din 22 
martie 2015, pe care Guvernul o invitase să participe la 
aceste reuniuni.  

10. Trebuie subliniat că vizita post-monitorizare s-a des-
făşurat într-un context de criză guvernamentală, urma-
re a demisiei Primului ministru Chiril Gaburici la 12 
iunie 2015 (două zile înainte de primul tur al alegerilor  
locale), care a fost înlocuit cu Valeriu Streleţ la 31 iulie 
2015.Această criză s-a prelungit cu destituirea de către 
Parlament a Primului Ministru şi a Guvernului la 29 
octombrie 2015, în urma unui vot de neîncredere iniţiat 
de opoziţia de stânga.

II. Urmările recomandărilor Congresului

Adoptarea şi aplicarea SND (6.a)

REC 322 (2012) invită autorităţile moldovene:
a. să continue discuţiile privind Strategia naţi-

onală de descentralizare în sânul Parlamentului și să 
vegheze ca strategia să fi e aplicată conform intenţiilor 
afi şate de către autorităţile naţionale.

11. Reprezentantul Cancelariei de stat însărcinat cu 
descentralizarea a indicat delegaţiei că Planul de acţi-
une pentru aplicarea SND (prevăzut pentru perioada 
2012 - 2015) nu s-a aplicat decât parţial (la 45 %, după 
cum i s-a indicat delegaţiei). Legea privind fi nanțele 
publice locale a fost modifi cată în 2013, în diferite mi-
nistere au fost create grupuri de lucru și o Comisie pa-
ritară pentru descentralizare (creată în 2010) compusă 
din reprezentanți ai Guvernului și 7 reprezentanți ai 
autorităților locale și ai societății civile. Această Comi-
sie este un organ consultativ destinat să revizuiască și să 
aprobe SND prin stabilirea direcțiilor, a priorităților și 
etapelor de punere în aplicare a procesului de descentrali-
zare. Se pare că această comisie nu a funcționat corect în 
prima fază de implementare a SND. Reprezentantul Can-
celariei de stat a subliniat, de asemenea, necesitatea de 
a consolida capacităţile locale de gestionare a noilor 
competențe.

12. Președinta CALM a subliniat faptul că colectivităţile 
locale au fost implicate în elaborarea SND prin interme-
diul asociaţiei. Ea a deplâns marea întârziere în punerea 
în aplicare a SND. Ea a regretat, de asemenea, lipsa de 
dialog între autoritățile naţionale și locale cu privire la 
toate problemele care le privesc în mod direct, precizând 
că autoritățile locale au fost consultate în ultimul mi-
nut, fără posibilitatea de a consulta proiectele în avans. 
Reprezentanții CALM considera că Acordul de asociere 
cu Uniunea Europeană ar putea da un nou impuls pune-
rii în aplicare a SND, ca parte a Acordului.

Acţiunea recomandată:

În ciuda difi cultăților politice, cerințele ne-
cesare pentru punerea în aplicare a SND par a fi  
reunite. Procedura de punere în aplicare a SND a 
început, și putem afi rma că o munca preliminară 
remarcabilă a fost deja realizată în mai multe do-
menii. Termenul limită inițial pentru punerea în 
aplicare integrală a SND (sfârșitul anului 2015) nu 
pare a fi  realist, deoarece o serie de proiecte sunt 
încă în derulare. Ar trebui să se prevadăo perioada 
de timp rezonabilă, astfel încât ea să poată fi  respec-
tată de Guvern. 
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Raportorii consideră că SND ar trebui să fi e pusă 
în aplicare în întregime până la sfârșitul anului 2018. 
Aceştia subliniază, de asemenea, importanța punerii 
acesteia în aplicare, prin consultarea cu reprezentanții 
asociațiilor locale ale Republicii Moldova.

Resurse fi nanciare proporţionale, în funcție de 
competențele autorităților locale(6.c) 

REC 322(2012) solicită autorităților moldovene:
c. să aloce autorităților locale resurse fi nanciare 

proporționale cu competenţele lor, potrivit celor stabi-
lite prin articolul 9, alineatul 2 din Carta europeană a 
autonomiei locale, astfel încât acestea să fi e în măsură 
să le exercite, în special în lumina Recomandării 313 
(2011) a Congresului privind alegerile locale din Re-
publica Moldova (5 iunie 2011)

13. Legea cu privire la fi nanțele locale din 2003 modifi -
cată prin Legea n° 267/2013 a fost aplicată în 2014 cu 
titlu experimental, în patru unități (3 raioane și muni-
cipiul Chișinău). La 1 ianuarie 2015, Legea modifi cată 
a intrat în vigoare pe întregul teritoriu.

14. Guvernul a declarat că Legea revizuită conține modi-
fi cări substanțiale în special în ceea ce privește transfe-
rurile cu destinaţie generală. Cu privire la modalitățile 
privind transferul de primul nivel, trei indicatori sunt 
luați în considerare: suprafaţa, numărul de locui-
tori și capacitatea fi scală pe cap de locuitor. Pentru 
al doilea nivel sunt luaţi în cont doar doi indicatori: 
suprafaţa și numărul de locuitori. În plus, în ceea ce 
privește transferurile de fonduri cu destinaţie specială 
(educație, servicii sociale), precum şi de fonduri pentru 
competențele delegate, se aplică o formulă specială. 
Găsim aceste modalităţi de transfer în noile articole 9 
și 10 din Legea modifi cată.

15. Potrivit CALM, Legea modifi cată mai prezintă încă 
lacune și probleme de implementare, pentru că nu re-
zolvă difi cultățile anumitor colectivităţi locale, care 
uneori sunt considerate „perdante”, prin aplicarea Le-
gii modifi cate. Este interesant de observat că aceste 
autorități locale au negociat un fond de compensare pe 
doi ani, dar după această dată vor trebui să-şi crească 
veniturile proprii.

16. Conform Legii modifi cate, raioanele nu mai au ni-
ciun rol în fi nanțarea entităților la primul nivel. CALM 
a atras atenția delegației asupra faptului că, deși arti-
colul 3 din Legea modifi cată privind fi nanțele publice 
locale prevede că bugetele unităților administrativ-teri-

toriale sunt independente și că sunt elaborate, aprobate 
și implementate pe principiul independenței fi nanciare, 
multe servicii fi nanciare locale de al doilea nivel (ra-
ioanele) perpetuează practica de amestec în procesul 
de aprobare a bugetelor locale.

17. În 2014, mai multe acțiuni au demonstrat că fi nanțele 
publice sunt în continuare repartizate pe baza unor cri-
terii ce trădau infl uența sau o anumită părtinire politi-
că. Astfel, distribuirea resurselor în cadrul bugetului de 
stat aprobat pentru 2014, arată că apartenența politică 
afectează fi nanțele publice, în special prin descuraja-
rea investițiilor. Aceeași observație a fost făcută prin 
analiza distribuției resurselor de fi nanțare pentru in-
frastructurile rutiere,Fondul național pentru dezvoltare 
regională, Fondul de mediu, Fondul pentru efi ciență 
energetică, etc.

18. CALM regretă, de asemenea, insufi cien-
ţa de resurse fi nanciare pentru domeniile sociale 
și pentru competenţele delegate. Una dintre principa-
lele probleme este obligația colectivităţilor locale de a 
fi nanța centrele și instituțiile cu caracter social care au 
fost fi nanțate anterior de guvernul central prin transfe-
ruri rezervate. Potrivit CALM, difi cultățile de imple-
mentare a reformei în cadrul colectivităţilor locale ar fi  
legate de modul în care anumite autorități publice pre-
văd aplicarea modifi cărilor aduse legislației, care (din 
nou, potrivit CALM) ar compromite însăşi obiectivele 
noului sistem de fi nanțare și ale relațiilor bugetare ale 
colectivităţilor locale.

19. CALM regretă și faptul că fondurile extrabu-
getare de investiții în infrastructuri sunt extrem 
de centralizate și politizate, resursele fi ind transferate, 
în principal, potrivit apartenenței politice. Situația nu 
este mai bună nici în ceea ce privește Fondul de dez-
voltare regională, Fondul de mediu și Fondul pentru 
efi ciența energetică. Toate mecanismele de gestionare 
a acestor fonduri sunt imprecise, lăsând astfel prea mult 
loc pentru părtinirea politică în distribuirea resurselor. 
Nici unul dintre aceste mecanisme nu include prezența 
reprezentanților asociațiilor colectivităţilor locale și ale 
societatii civile.

20. Daca Legea fi nanțelor publice locale, modifi cată în 
2013, reprezintă un pas important în punerea în aplicare 
a reformei fi nanțelor publice locale, în practică, impac-
tul modifi cărilor aduse de această Lege este redus și nu 
asigură nici o autonomie fi nanciară reală a autorităților 
locale și nici resurse fi nanciare proporționale cu 
competențele colectivităţilor locale.
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Acțiuni recomandate:

- Asigurarea unei monitorizări atente a pune-
rii în aplicare a Legii modifi cate privind fi nanțele 
publice locale, care nu s-a aplicat la toate colectivi-
tăţile decât în 2015.

- Luarea în considerare a unui dialog cu co-
lectivităţile locale și cu asociațiile care le reprezintă 
în toate domeniile care nu sunt acoperite de Legea 
modifi cată și a se vedea ce nu corespunde nevoilor 
colectivităţilor locale.

- Eliminarea de facto a amestecului « raioane-
lor » în procesul de aprobare a bugetelor locale, 
pentru a îndeplini cerințele articolului 3 din Legea 
modifi cată privind fi nanțele publice locale și ale 
articolului 12 din Legea nr. 435/2006 privind des-
centralizarea administrativă. In acest scop, ar pu-
tea fi  prevăzut un program de formare, destinat cu 
precădere reprezentanţilor aleşi şi funcţionarilor 
aparţinând celor două niveluri.

- Asigurarea alocării fi nanțelor publice pe 
baza unor criterii transparente pentru următorii 
ani fi scali 2016-2017.

Sfârșitul anului 2016 ar trebui să fi e termenul 
limită pentru aceste acțiuni.

Resursele proprii, prelevarea directă a taxelor şi im-
pozitelor locale (6.e)

REC 322 (2012) invita autoritățile moldovene:
e. să permită colectivităţilor locale să perceapă 

mai multe taxe directe și impozite locale, în plus față 
de taxa funciară și impozitul pe bunuri construite, pen-
tru care colectivităţile vor putea determina cuantumul 
în limitele Legii, în conformitate cu articolul 9, aline-
atul 3, al Cartei europene a autonomiei locale. În plus, 
pare necesar să se clarifi ce procedurile de redistribuire 
a resurselor fi nanciare ce revin colectivităţilor locale, 
astfel încât acestea sa fi e mai în măsură să dezvolte 
propriul lor buget și să satisfacă nevoile cetățenilor;

21. În ceea ce privește resursele proprii, Guvernul a sub-
liniat că după reformă taxele locale reprezintă 10% din 
bugetele colectivităţilor locale. Există o dorință de a 
crește baza de venituri proprii, în conformitate cu o 
strategie care implică consolidarea bazei veniturilor 
proprii ale colectivităţilor locale, implicând în continu-
are revizuirea legii modifi cate privind fi nanțele publice 
locale. În această perspectivă, Guvernul a recunoscut 
că patrimoniul care nu a fost afectat de reformă ar tre-
bui şi el luat în considerare.

22. Potrivit CALM, primarii solicită de la Guvern 
o evaluare a cadastrului în mediul rural la fi ecare 
trei ani, în conformitate cu Legea. Autoritățile lo-
cale vor să știe evaluarea corectă a prețului real în 
domeniul imobiliarului, în scopul de a colecta în 
mod corespunzător impozitele și taxele locale. Bu-
getele locale suferă în fi ecare an pierderi conside-
rabile din cauza neactualizării valorii cadastrale 
a clădirilor, a căror ultimă estimare datează de mai bine 
de 10 ani. În plus, primarii cer introducerea unui nou 
sistem de colectare a impozitului pe venit. Autoritățile 
locale se plâng în acest sens de supra-centralizarea sis-
temului actual, care este, de altfel, şi inefi cient. În ceea 
ce privește impozitul pe venitul persoanelor fi zice, pri-
marii solicita ca locul de reședință, care constituie în 
cea mai mare parte a cazurilor, locul de livrare a servi-
ciilor publice, să constituie criteriul reţinut. În cele din 
urmă, autoritățile locale doresc să păstreze în bugetul 
lor o parte din banii colectați de la taxe, în special pen-
tru dezvoltarea infrastructurilor.

23. Potrivit Cancelariei de stat, Legea 121-
XVI/04.05.2007 privind administrarea și privatizarea 
proprietății publice a fost modifi cată și completată 
prin Legea 204/07.12.2013. În urma acestor modi-
fi cări, mecanismele de delimitare și de inventari-
ere a proprietății publice au fost aprobate, ceea ce a 
permis crearea unui mecanism predictibil pentru 
transferurile de proprietate către autoritățile publi-
ce locale de nivelul I și II. De asemenea, aceas-
ta a ajutat la deblocarea procesului de obținere 
a drepturilor și competenţelor autorităților publi-
ce locale asupra propriului patrimoniu, de manie-
ră efectivă și efi cientă, în interesul dezvoltării du-
rabile a comunelor. În mod similar, un proiect de 
lege specifi c privind proprietatea publică este în 
curs de desfășurare în scopul reglementării regimu-
lui juridic al proprietății publice și al competențelor 
autorităților publice centrale și locale, în procesul 
de delimitare a bunurilor publice, ținând cont de inte-
resul național și interesele autorităților publice locale. 
Cât priveşte normele și instrucțiunile privind inven-
tarierea proprietăților publice, acestea sunt în curs de 
elaborare. În plus, Cancelaria a confi rmat că ritmul de 
implementare a descentralizării patrimoniului, astfel 
cum fusese prevăzut în SND, a fost încetinit.

24. CALM a menționat, de asemenea, un număr de as-
pecte legate de plafonarea taxelor locale stabilite prin-
tr-o Lege din 2 ianuarie 2014. Acest plafon a fost de-
clarat în cele din urmă neconstituțional de către Curtea 
Constituțională. CALM contestă faptul ca inspecția fi s-
cală este cea care gestionează administrarea impozite-



67

„Situaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova”   
RAPORT DE MONITORIZARE

lor, în timp ce administrarea impozitelor locale ar trebui 
să fi e în responsabilitatea colectivităţilor locale. Libe-
ralizarea fi scală locală nu a fost operată în toate dome-
niile. TVA-ul și impozitarea persoanelor juridice rămân 
excluse, ceea ce creează un decalaj între mediul de afa-
ceri și cel al colectivităţilor locale. Taxele pe bunurile 
construite sunt minime, în comparație cu cele ale altor 
țări. Parteneriatele public-privat sunt reglementate prin 
Lege, dar pentru că sunt prea complexe pentru a le pune 
în aplicare, mecanismele de parteneriat nu sunt utilizate. 
În cele din urmă, trebuie eliminate difi cultățile prin 
consolidarea și liberalizarea bazei fi scale proprii, in-
clusiv repartizarea impozitului pe venitul persoanelor 
fi zice rezidente în comunitatea locală și schimburile 
privind impozitul pe profi tul societăţilor.

Acțiuni recomandate:

- Continuarea descentralizării patrimoniale cu 
punerea în aplicare a noilor mecanisme de transfer 
de proprietate către autoritățile publice locale de 
nivelul I și II prevăzute prin Legea 121-XVI / 2007, 
modifi cată în 2013.

- Reevaluarea valorii cadastrale în zone-
le rurale pentru actualizarea acesteia pentru ca 
autoritățile locale să poată face estimarea exactă a 
prețului real al bunurilor imobiliare, în scopul de 
a colecta în mod corespunzător impozitele locale.

- Elaborarea și implementarea unui nou sis-
tem de colectare a impozitului pe venit pentru per-
soanele fi zice.

- Depășirea difi cultăților de punere în aplicare 
a reformei de descentralizare fi nanciarăși fi scală, 
așa cum se specifi că mai sus.

Cronologie recomandată: sfârșitul anului 2016

Dialog între autoritățile centrale și UTA Găgăuzia 
(6.n)

REC 322 (2012) invita autoritățile moldovene:
n. să stabilească un mecanism pentru 

îmbunătățirea dialogului dintre autoritățile centrale și 
autoritățile din Unitatea Teritorială Autonomă Găgău-
zia cu privire la toate aspectele legate de democrația 
locală

25. Raportorii au regretat absența Başcanului UTA Gă-
găuzia, Irina Vlah, pe care Guvernul o invitase la reu-
niunile de post-monitorizare. Alegerea noului Başcan 
în martie 2015 a suscitat speranța de îmbunătățire a 
relațiilor cu UTA. Potrivit Guvernului, aceste relații ră-
mân problematice, în special în materie de competenţe. 
Lipsa de dialog nu permite a se merge mai departe în 

această problemă. Başcanul este  membru al Guvernu-
lui și al Comisiei paritare pentru SND.

26. Reprezentantul ONG „Pro Europa” din Comrat 
a declarat în cadrul reuniunii că pentru prima dată 
în 5 ani, au fost inițiate eforturi pentru un dialog: 
Președintele Republicii a vizitat Comratul, iar Baş-
canul s-a întâlnit în 2015 cu Primul-ministru și 
cu președintele Parlamentului Republicii Moldo-
va. În mod similar, a fost subliniată necesitatea de 
a iniţia o platformă de discuții, în special pentru 
a aborda problema competențelor care nu sunt clare 
sau explicite și problema limbii. Pe acest ultim punct, 
reprezentantul ONG-ului a subliniat faptul că româna 
nu este nici vorbită, nici studiată în UTA Găgăuzia.

27. Reprezentantul Guvernului a subliniat că Guvernul 
este deschis pentru dialog și că lucrează în acest spi-
rit încă din 2009. Statutul special al UTA Găgăuzia 
trebuie să fi e îmbunătățit: în acest scop, Președintele 
Parlamentului Republicii Moldova și Başcanul  au 
convenit asupra creării unei comisii parlamentare mix-
te, formată din 5 membri ai Parlamentului național 
și 5 membri ai Adunării Populare a UTA Găgăuzia, 
pentru a identifi ca problemele la nivel legislativ, în 
special pentru a armoniza legislația existentă, pentru 
a satisface nevoile actuale ale regiunii, ținând cont 
de interesele naţionale. Reprezentanții Uniunii Euro-
pene, ai OSCE, ai Consiliului Europei și societatea 
civilă vor fi  implicaţi în calitate de observatori în ca-
drul grupului de lucru. O inițiativă legislativă pentru 
crearea acestei comisii a fost înregistrată la Parlamen-
tul Republicii Moldova la sfârșitul lunii iulie 2015. 
Între timp, prin scrisoarea din 17 februarie 2016, trimi-
să de Reprezentantul Permanent al Republicii Moldova 
la Consiliul Europei, raportorii au fost informați că a 
fost înfi ințat un grup comun de lucru format din Par-
lamentul Republicii Moldova și Adunarea Populară a 
UTA Găgăuzia (prin decizia Parlamentului Nr 206 din 
20 noiembrie 2015).

28. Reprezentantul Guvernului a informat, de asemenea, 
delegația, că documentele de lucru care se referă la 
UTA Găgăuzia sunt redactate în două limbi (română 
și rusă). Limbile ofi ciale ale UTA Găgăuzia sunt ro-
mâna, găgăuza și rusa. Reprezentantul Ministerului de 
Finanțe a anunțat că pentru a promova învățarea limbii 
române, UTA Găgăuzia a primit 12 milioane de lei MD 
pentru anul 2015.

29. În fi ne, raportorii sunt convinși că, în general, există 
mecanisme de deschidere instituțională. Este important 
ca acestea să fi e foloite pentru a stabili un dialog real, 



68

„Situaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova”   
RAPORT DE MONITORIZARE

în scopul de a ameliora cadrul de reglementare pentru 
UTA Găgăuzia, în  conformitate cu legislația națională.

Acțiune recomandată:

- Încurajarea Guvernului de a continua dialo-
gul cu Unitatea teritorială autonomă a Găgăuziei. 
În acest sens, raportorii sunt conștienți de faptul că 
această acțiune, care nu poate fi  unilaterală, pre-
supune acelaşi angajament şi din partea Unităţii 
teritoriale autonome a Găgăuziei.

Cronologie recomandată: prima jumătate a 
anului 2016

Clarifi carea competenţelor între nivelul local și 
național (6f)

REC 322 (2012) invită autoritățile moldovene:
f. să revizuiască legislația în vigoare cu privi-

re la administrația publică locală pentru a o aduce 
în concordanță cu principiile stabilite de Carta eu-
ropeană a autonomiei locale. În special, revizuirea 
dispozițiilor referitoare la competențe, pentru a cla-
rifi ca competențele autorităților locale de nivelurile 
I și II și cele ale autorităților centrale în materie de 
democrație locală. Aceasta, în scopul de a evita supra-
punerea competențelor între aceste niveluri, pe de o 
parte, și între nivelul central și local, pe de altă parte.

30. În ceea ce privește competențele,  reuniunea de post-mo-
nitorizare a arătat că o serie de probleme rămân încă nere-
zolvate. În primul rând, repartizarea competențelor nu a fost 
clarifi cată: rămân frecvente cazurile în care competențele 
între cele două niveluri de colectivităţi locale se suprapun, 
la fel ca și cele faţă de administraţia centrală.

31. Cadrul juridic care reglementează competențele 
administrației publice locale în Republica Moldova 
include o gamă largă de norme, în principal, Legea cu 
privire la administrația publică locală, Legea descen-
tralizării administrative și alte legi sectoriale care pre-
văd competențe în domenii specifi ce. Cu toate acestea, 
trebuie remarcat faptul că cele mai multe acte norma-
tive, inclusiv competențele autorităților publice locale 
nu sunt actualizate și rămân confuze și contradictorii. 
În mod similar, este pertinent să menționăm că deli-
mitarea clară între autoritățile locale de nivelul I și II 
nu se specifi că în toate actele legislative care tratea-
ză competenţele acestor două niveluri administrative. 
Imperfecțiunile legislative și normative cu privire la 
competențe, de multe ori lasă loc pentru confuzii și 
deschid interpretări cu implicaţii importante pentru 
autoritățile locale.

32. În plus, cele mai multe autorități locale nu au capa-
citatea de a-și asuma toate competenţele lor în termeni 
fi nanciari, manageriali și instituționali. Rezultă, din 
Legea cu privire la administrația publică locală și de 
descentralizare administrativă,că autoritățile publice 
locale de nivelul I și II pot avea aceleaşi competen-
ţe. Se pare că anumite competențe pentru primul nivel 
s-au stabilit fără acoperire fi nanciară, patrimonială sau 
de resurse umane.

33. Clarifi carea competențelor a fost unul din obiectivele 
Comisiei mixte pentru descentralizare, dar se pare că, 
de la ultima reuniune a Comisiei care a avut loc în iulie 
2014, acest obiectiv a fost abandonat. Delegația a fost 
informată că legislația sectorială privind competențele 
(educație, servicii sociale) nu respectă Legea privind 
descentralizarea și ar trebui să fi e modifi cată. În unele 
domenii (noua Lege privind apa) a existat chiar și o re-
centralizare a competențelor.

34. Guvernul a subliniat necesitatea de a pregăti nivelul 
local pentru a exercita noile sale responsabilități. Între 
timp, CALM a subliniat faptul că pentru transferul în 
viitor al competențelor, este esențială implicarea,încă 
de la început, a colectivităţilor locale,şi mai ales,a noi-
lor primari. Rămâne, de asemenea, a realiza descentra-
lizarea patrimoniului și delimitarea proprietății colecti-
vităţilor locale.

35. De asemenea, s-a menționat faptul că, comunitățile 
locale, fi ind considerate numai ca furnizori 
de servicii, nu puteau sancționa, de exemplu, prin 
amenzi, ceea ce a continuat să le creeze difi cultăți în 
calea unei bune gestionări.

Acțiuni recomandate:

-Modifi carea și armonizarea cadrului 
legislativși normativ în ceea ce privește compe-
tenţele de nivelul Iși II, în special în domeniile 
educației, protecției sociale, sănătății, adminis-
trării patrimoniului local etc., în scopul de a evita 
duplicarea, confuzia și confl ictele care pot apărea 
între cele două niveluri administrative.

-Defi nirea clară a competențelor puterilor loca-
le de nivelurile I şi II, precum și cele ale autorităților 
centrale în materie de democrație locală.

-Stabilirea unei proceduri normative care să 
reglementeze puterea autorităților locale de a apli-
ca amenzi legate de competențele ce le revin.

Cronologie recomandată: sfârșitul anului 
2016



69

„Situaţia democraţiei locale și gradului de implementare a documentelor de politici în domeniul descentralizării din Republica Moldova”   
RAPORT DE MONITORIZARE

Consultarea autorităților locale (6.j)

La REC 322(2012) invita autorităţile moldovene:
j. să continue eforturile depuse de autorități 

pentru a îmbunătăți consultarea colectivităţilor lo-
cale, pe baza unei proceduri detaliate, în confor-
mitate cu articolul 4, alineatul 6, al Cartei europene 
a autonomiei locale, pentru toate chestiunile care le 
privesc în mod direct;

36. Principiul consultării colectivităţilor locale este 
prevăzut la articolul 6, alineatul 5 din Legea Administrației 
publice locale nr. 436 / 28.12.2006 „autoritățile 
administrației publice centrale consultă asociațiile care 
reprezintă autoritățile publice locale cu privire la proble-
mele legate de administrația locală”. Textul astfel redactat 
nu prevede, în sine, o obligație reală de consultare. Princi-
piul consultării este, de asemenea, garantat în mod legal de 
către Legea cu privire la descentralizarea administrativă, 
la articolul 3 (g) și articolul 8.

37. Guvernul a subliniat eforturile depuse pentru a 
stabili o consultare efectivă. El a adăugat că organizează 
seminarii de informare pentru noii aleși (30% din aleşi în 
urma alegerilor din iunie 2015) și o pagină web de e-gu-
vernare și de informații a fost deja inaugurată.

38. Potrivit CALM, trebuie creat un mecanism de 
consultare efectivă. S-au înregistrat progrese în comparație 
cu trecutul: în 2010, CALM nu a fost consultat, în timp ce 
astăzi, este, dar perioadele de consultare sunt prea scurte. 
Cel mai adesea, CALM şi colectivităţile locale sunt con-
sultate în etapele fi nale de adoptare formală a actelor legis-
lative, într-un stadiu în care devine mai difi cil de a propune 
modifi cări de fond sau conceptuale, la proiectele de texte 
legislative.

39. Comisia pentru administrația publică și dez-
voltare regională a Parlamentului, Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor și Ministerul 
Mediului se numără printre cei mai efi cienţi parteneri ai 
CALM; aceştia asociază colectivităţile locale la elaborarea 
și modifi carea legislației. Comisia pe economie, buget și 
fi nanțe se situează la cealaltă extremă: se pare că aceasta 
nu asociază CALM şi colectivităţile locale la examinarea 
textelor legislative (de exemplu: nu le-a consultat cu privi-
re la texte importante cum ar fi  politica fi scală pentru anul 
2014, abrogarea taxei locale pentru proprietarii de auto-
vehicule sau reducerea diferitelor praguri pentru licitațiile 
publice). Comisia mixtă de descentralizare, prezidată 
de Primul-ministru, s-a dovedit destul de inefi cientă: 
nu s-a reunit decât foarte rar (o dată pe an); nu a examinat 
problemele decât superfi cial, nesuscitând decât un interes 
și o participare scăzută din partea administrației publice 
centrale; nu lua decizii veritabile, care să poată schimba 
situația. Ea nu a reprezentat decât un slab mecanism de 

consultare. Nu există nici un mecanism instituționalizat de 
consultari între colectivităţile locale și guvernul central, 
care, deci, nu au loc decât ocazional.

40. CALM consideră că este necesar ca o Lege sau 
un memorandum să reglementeze procesul, atât în relațiile 
cu Parlamentul, cât şi cu Guvernul. Principiul de consul-
tare este, în principiu, garantat prin Lege, dar o voință po-
litică reală este necesară pentrua formaliza și transforma 
această consultare pur formală, în consultare veritabilă și 
efectivă. 

Acțiune recomandată:

Raportorii sunt de părere că articolul 6, ali-
neatul 5 din Legea administrației publice locale ar 
trebui modifi cat pentru a face din el un principiu 
obligatoriu în formula sa normativă și, prin urma-
re, a-l face efi cient.

Consultarea autorităților locale nu ar trebui 
să se limiteze la a cere un simplu aviz. Pentru a asi-
gura o consultare reală, Legea ar trebui să se con-
centreze pe criteriile stabilite de Carta Europeană 
a autonomiei locale, adică a se prevedea o perioadă 
de timp rezonabilă pentru consultare, o procedură 
formală de consultare și care să se aplice tuturor 
problemelor abordate de către guvern care prezin-
tă interes pentru colectivitățile locale. Procedura 
de consultare ar putea fi , de exemplu, coordonată 
de către Cancelaria de Stat.

Cronologie recomandată: prima jumătate a 
anului 2016

Diminuarea tutelei asupra colectvităţilor lo-
cale și modifi carea legislației privind controlul 
de oportunitate (6.d și 6.g)

REC 322 (2012) invită autoritățile moldovene:
d. de a diminua tutela exercitată de către autori-

tăţile publice față de activităţile colectivităţilor locale, 
pentru a permite acestora să-şi gestioneze propriile 
afaceri, în conformitate cu articolul 8, alineatul 3, al 
Cartei Europene a Autonomiei Locale

g. de a modifi ca legislația privind controalele de 
oportunitate pentru a le supraveghea și limita, în spe-
cial prin defi nirea cu precizie, prin criterii, a cazurilor 
în care pot fi  efectuate aceste controale

41. Tutela rămâne un subiect sensibil și întâlnim de fapt 
destul de puţine inovații semnifi cative în acest sens.

42. În conformitate cu articolul 6 din Legea pri-
vind administrația publică locală (...). „Relația 
dintre autoritățile centrale și locale se bazează pe 
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principiile autonomiei, legalității, transparenței 
și cooperării în rezolvarea problemelor comune. În-
tre autoritățile centrale și locale, între autoritățile 
de nivelul întâi și autoritățile de nivelul doi, nu 
există relații de subordonare, cu excepția cazuri-
lor prevăzute de lege. Orice control administra-
tiv asupra activității autorităților locale nu ar trebui 
să urmărească alte scopuri decât respectarea Legii și 
a principiilor constituționale. Controlul de oportunita-
te nu poate viza decât acele împuterniciri delegate în 
conformitate cu Legea „(....) Principiul neamestecului 
autorităților publice centrale în realizarea competen-
ţelor autorităților publice locale este și el prevăzut la 
articolul 7 din Legea cu privire la descentralizarea ad-
ministrativă.

43. În ciuda acestui aspect, CALM a denunțat fap-
tul că toate controalele şi verifi cările efectuate 
de autorităţile centrale asupra colectivităţilor lo-
cale rămân părtinitoare, inechitabile și abuzive, 
și dăunează autonomiei locale și democrației. El s-a 
plâns de conotația politică generală a anumitor con-
troale.

44. Cancelaria de Stat, care exercită controlul de le-
galitate, a subliniat că controlul legalității poate fi  
contestat înaintea instanței de judecată și că con-
trolul de oportunitate, care este prevăzut de Lege,în 
practică nu se aplică. Anual, se editează un raport 
privind controalele efectuate: s-a semnalat că în 
2014, din aproximativ 154 000 de acte controlate, 
doar 314 au fost declarate ilegale. UTA Găgăuzia 
nu mai prezintă pentru control aceste acte încă din 
1994; municipiul Comrat a făcut la fel.

Acțiuni recomandate:

-Raportorii recomandă  interzice-
rea în practică a amestecului raioanelor sau 
administrațiilor fi nanciare în toate activitățile ad-
ministraţiilor publice locale de primul nivel, în spe-
cial în procesul de adoptare a bugetelor locale

-În mod similar, aceştia consideră că trebuie 
pus capăt defi nitiv a amestecului din partea or-
ganelor de control administativ sau de fi nanţe, în 
aspectele interne privind structura internă a colec-
tivităţilor locale

-Este esențial să se revizuiască, în 
general,mecanismele de control al legalităţii, pen-
tru a le reda echitabile și transparente(cu publica-
rea rapoartelor de control) pentru toate colectivi-
tăţile locale.

Cronologie recomandată: 1-ul semestru 2016

Statutul capitalei (6.k) 

REC 322 (2012) invita autoritățile moldovene:
k. să adopte și să pună în aplicare o nouă Lege cu 

privire la statutul oraşului-capitală Chișinău, în con-
formitate cu Recomandarea 219 (2007) a Congresului

45. Chișinău, oraş-capitală (art. 14 din Constituție), este 
în același timp un oraș, un municipiu și o regiune forma-
tă din 18 comune. În temeiul art. 110, paragraful 3 din 
Constituție, din versiunea sa modifi cată în 2003, statutul 
oraşului Chișinău trebuie să fi e reglementat printr-o lege 
organică. Această Lege datează din 1995 și nu mai co-
respunde nevoilor actuale ale orașului. Toate proiectele 
prezentate de-a lungul anilor pentru a actualiza cadrul 
său legal au eşuat. Pe baza deciziei Parlamentului din 
5 mai 2015, a fost stabilit un grup de lucru care să 
prezinte o propunere legislativă înainte de 31 iu-
lie 2015. Proiectul de lege (n° 245 din 10 iunie 
2015) a fost prezentat Guvernului care i-a dat un 
aviz favorabil la 7 octombrie 2015. În prezent, pro-
iectul se afl ă la Parlament și ar putea fi  transmis 
pentru analiză Congresului Consiliului Europei. Pri-
marul Chișinăului a subliniat necesitatea absolută 
a unei noi Legi care să răspundă nevoilor actuale ale 
capitalei.

Acțiune recomandată:

-Adoptarea unei noi Legi cu privire la statutul 
municipiului Chișinău.

-Statutul de oraş-capitală este, fără îndoială, 
o prioritate. Este vorba, într-adevăr, de a elabora, 
pentru cel mai mare oraș al țării care constituie, de 
asemenea, şi motorul economic al acesteia,norme 
de guvernanță și de gestiune adaptate la cerințele 
actuale. Grupul de lucru înfi ințat prin decizia Par-
lamentului din5 mai 2015 a prezentat deja un pro-
iect de lege.

Acest proiect de Lege organică ar putea face 
obiectul unei analize de către Congres, cum au su-
gerat şi autoritățile moldovene, urmând apoi să fi e 
rapid aprobat.

Sfârșitul anului 2016 pare a fi  un termen re-
zonabil.
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Semnarea Protocolului adițional privind drep-
tul de a participa la treburile colectivităţilor locale 
(STE n°207) (6.o)

REC 322 (2012) invită autoritățile moldovene:
o. să semneze și să ratifi ce cât mai curând, Proto-

colul adițional la Carta Europeană a Autonomiei Lo-
cale privind dreptul de a participa la treburile colecti-
vităţilor locale din 16 noiembrie 2009;

46. Guvernul a declarat că Republica Moldova nu a 
semnat încă Protocolul adițional, pentru că a considerat că 
este necesar să se modifi ce legislația în vigoare în scopul 
de a o aduce, în prealabil, în conformitate cu Protocolul 
adițional, apoi semnarea și ratifi carea vor deveni posibile.

Acțiune recomandată:

În ceea ce privește semnarea protocolului 
adițional la Cartă, nimeni nu pare să se opună 
semnării acestuia, pe fond, dar guvernul preferă 
să purceadă mai întâi la o punere în conformitate 
a legislației naţionale. Raportorii au considerat că 
acest lucru reprezentă o garanţie de seriozitate și 
sunt încrezători că semnarea va putea fi  realizată 
în viitorul apropiat.

Cronologie recomandată: sfârșitul anului 
2016

În concluzie, raportorii consideră că există o dorință 
reală a Republicii Moldova pentru o veritabilă schimbare 
care ar putea avea loc, în ciuda unui climat politic instabil, 
în special cu ocazia punerii în aplicare a recomandărilor 
Congresului. Delegația este optimistă, în general, în ce 
priveşte realizarea reformelor operate în această țară, în 
materie de democrație locală și regională, începute în anul 
2009.
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Anexa nr. 6 
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Anexa nr. 7
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1. Как это закреплено в статьях 4.6, 5 и 9.6 Европей-
ской хартии местного самоуправления (ниже име-
нуемая «Хартия»), к которой ныне присоединились 
45 из 47 государств-членов Совета Европы, право 
местных властей на то, чтобы с ними консультиро-
вались, представляет собой один из основополага-
ющих принципов местной демократии.

2. Исходя из этого, с местными органами власти 
должны проводиться консультации и они должны 
играть активную роль по всем вопросам, которые 
их касаются – в частности, по осуществлению по-
литики или выполнению законодательства, непо-
средственно затрагивающих их юридический ста-
тус, задачи и функции, а также экономическую или 
финансовую ситуацию – причем таким образом 
и в такие сроки, которые дают местным органам 
власти подлинную возможность разработать и из-
ложить свои собственные взгляды и предложения, 
для того чтобы оказать влияние на процесс приня-
тия решений, их затрагивающих.

3. В свете Рамочного документа Совета Европы по 
местной демократии Конгресс, который представ-
ляет как местные, так и региональные власти в 
государствах-членах, предлагает, чтобы такие же 
права на консультации применялись и на регио-
нальном уровне.

4. Большинство мер, изложенных в Рекомендации 
Конгресса 171(2005) о консультациях с местны-
ми органами власти по-прежнему актуальны и их 
по-прежнему необходимо выполнять, в частности, 
для закрепления права на консультации в законо-
дательстве, для развития консультаций в форме 
переговоров, для признания ассоциаций в качестве 
партнеров в процессе консультаций, для создания 
постоянных консультативных органов, для того, 
чтобы с местными властями регулярно консульти-
ровались по важным вопросам, а также для оценки 
эффективности таких консультаций.

Anexa nr. 8

23-я СЕССИЯ
Страсбург, 16-18 октября 2012 г.

Право местных властей на то,  чтобы с ними консультировались  
другие уровни управления 

Рекомендация 328 (2012)1

5. Исходя из этого, Конгресс ссылается на выше-
упомянутые положения Хартии, Рекомендацию 
Конгресса 171(2005) о консультациях с местными 
органами власти и Рамочный документ Совета Ев-
ропы по региональной демократии и рекомендует, 
чтобы в отношении консультаций с местными и ре-
гиональными органами власти со стороны других 
уровней управления по вопросам, их касающимся, 
Комитет министров предложил государствам-чле-
нам обеспечивать, чтобы:

a. все государства-члены осуществляли на наци-
ональном, региональном и местном уровнях и, если 
необходимо, разработали или пересмотрели процес-
сы консультаций, которые должны быть четко опре-
деленными и транспарентными, предпочтительно за-
креплены в законе или в письменных соглашениях, 
отвечали критериям, изложенным в соответствующих 
положениях Хартии, и чтобы государства-члены при 
этом уточняли формат таких консультаций, уровень 
участия представителей местных и региональных вла-
стей, сроки проведения консультаций и учитывали все 
вопросы, представляющие интерес для местных и ре-
гиональных властей; 

b. консультации с местными и региональными 
властями были частью разработки политики 
и законодательного процесса для того, что-
бы местные и региональные органы власти 
могли излагать свои интересы и мнения до-
статочно своевременно, чтобы это могло 
быть учтено при разработке политики и за-
конодательства;

c. была ясность в отношении того, что все госу-
дарственные министерства, которые разра-
батывают политику, влияющую на местное 
и региональное самоуправление, обязаны 
консультироваться с представителями соот-
ветствующих органов власти;
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d. консультации с другими уровнями управ-
ления проводились в письменной форме, 
а также лично, для того чтобы были четко 
определены права на участие местных и ре-
гиональных представителей в процессе кон-
сультаций и при этом должна быть конкрет-
но установлена форма представительства на 
национальном и, когда это применимо, реги-
ональном уровне в процессе консультаций;

e. центральные и региональные органы власти 
предоставляли ясную и подробную инфор-
мацию, причем в письменном виде, о пред-
лагаемой политике, задолго до процесса 
консультаций, для того чтобы те органы, с 
которыми консультируются, были хорошо 
информированы об обоснованиях и целях 
каждого планируемого решения или плани-
руемой политики; 

f. стратегически важные решения основыва-
лись на тщательном анализе последствий 
для самоуправления, а также экономических 
последствий для местного и регионального 
уровня; 

g. местная и региональная экспертиза в сфере 
управления учитывалась в процессе подго-
товки политики и законодательства на ран-
ней стадии, например, благодаря участию в 
рабочих группах по подготовке нового зако-
нодательства;

h. местные и региональные органы власти име-
ли четко определенное право на петиции, 
если они считают, что необходимые консуль-

тации проводились не должным образом, а 
также право на обжалование, если установ-
лено, что процедуры не были должным об-
разом соблюдены;

i. консультации на регулярной и системати-
ческой основе, с различными возможными 
формами таких консультаций (как это упо-
мянуто выше в подпункте d.), и условия, в 
которых это применяется, были четко уста-
новлены; 

j. государства-члены, которые еще не взяли 
на себя обязательство о выполнении соот-
ветствующих статей Хартии, пересмотре-
ли свои обязательства с целью расширения 
своего выполнения Хартии таким образом, 
чтобы охватить все статьи, касающиеся кон-
сультаций;

k. результаты консультаций были ясными, в 
частности, на основе подробного письмен-
ного разъяснения причин того, что не были 
учтены какие-либо предложения, и чтобы 
эти результаты публиковались;

l. там, где национальных ассоциаций регио-
нальных властей еще не существует, по-
ощрялось и стимулировалось создание 
подобных ассоциаций, для того чтобы обе-
спечивать для национальных и, когда это 
применимо, региональных органов власти 
наличие соответствующих представителей 
на местном и региональном уровне в рамках 
процессов консультаций.
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