
 
 

                                     
 

 

12 mai 2016 

Chişinău  

 

Concluziile evaluării Proiectului UE-OCDE SIGMA  

au fost prezentate membrilor Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice  

 

Evenimentul de prezentare a concluziilor SIGMA a avut loc pe data de 12 mai, înainte de a doua reuniune a 

Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice, cu participarea primului-ministru al Republicii 

Moldova, Pavel Filip, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, reprezentanţii SIGMA și membrii 

Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice.  

 

Implementarea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, 

realizarea reformei administrației publice și asigurarea unui serviciu civil public responsabil, 

eficient, transparent și profesional sunt identificate ca fiind elemente esențiale necesare pentru 

îndeplinirea și promovarea eficientă a reformelor interne din Republica Moldova. 

 

Principiile administrației publice elaborate de către SIGMA reflectă domeniile de bază ale 

reformei administrației publice (RAP), cum ar fi: cadrul strategic pentru RAP; sistemul de 

elaborare, coordonare şi planificare a politicilor; serviciul public și managementul resurselor 

umane; responsabilizarea administraţiei publice; prestarea serviciilor; și gestionarea finanțelor 

publice (inclusiv auditul extern și achizițiile publice).   

 

La solicitarea Delegației UE și în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, SIGMA a 

efectuat o analiză și evaluare a administrației publice din Republica Moldova în domeniile care 

fac obiectul Principiilor SIGMA ale Administrației Publice. Principalele constatări și 

Comunicat de Presă 



recomandări ale evaluării desfășurate de SIGMA sunt incluse ca anexă la prezentul document. 

Exercițiul SIGMA va asista Guvernul în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor în acest 

sector. Aceasta este prima dată când SIGMA a efectuat o analiză globală într-un stat care se 

numără printre beneficiarii politicii de extindere a UE și urmează să definească o serie de 

puncte de referință comparative pentru măsurarea performanței înregistrate de către 

Adninistrația Publică din Republica Moldova. 

 

Principalul obiectiv al evenimentului a fost de a prezenta concluziile acestui exercițiu tuturor 

membrilor Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice precum și publicului 

larg. Evaluarea de referință SIGMA a început în septembrie 2015 și a fost încheiată în aprilie 

2016. 

 

Versiunea completă a raportului este disponibilă pe site-ul SIGMA: http://www.sigmaweb.org/  

 

Informaţii de fond:  

SIGMA (Suport pentru Îmbunătăţirea Managementului şi Guvernării) reprezintă o iniţiativă 

comună a OECD şi Uniunii Europene.  

 

Obiectivul său principal este de a consolida bazele unei guvernări publice îmbunătățite și, prin 

urmare, de a sprijini dezvoltarea socio-economică prin consolidarea capacităților sectorului 

public, promovarea guvernării pe orizontală precum și îmbunătățirea proiectării și 

implementării reformelor administrației publice, inclusiv stabilirea corespunzătoare a 

priorităților, secvențierea și stabilirea bugetelor. SIGMA cooperează cu diverse țări asupra 

consolidării sistemelor acestora de guvernare și a capacităților administrației publice timp de 

peste 20 de ani. 

 

Principalele constatări ale exercițiului respectiv sunt prezentate în anexa la prezentul document. 

 

 

 

 

 

 

     

 
Delegația Uniunii Europene 
în Republica Moldova 
 

 
Date de contact:  
 
M. Kogălniceanu 12, MD 2001 
Chișinău, Moldova 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

Comisia Europeană este organul executiv al UE. 
 
Uniunea Europeană este formată din 28 de state membre care au decis să-și unească 
treptat know-how-ul, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de 
extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi dezvoltare 
durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea 
Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și popoarele 
de dincolo de granițele sale. 

 

http://www.sigmaweb.org/

