
 
 

                                     
 

 

23 septembrie 2015 

Chișinău 

 

Exercițiul de evaluare SIGMA al OCDE şi UE  

a fost lansat în Republica Moldova  

 

Evenimentul de lansare a exercițiului SIGMA a avut loc pe 23 septembrie, cu participarea Prim-ministrului Republicii Moldova, 

Valeriu Streleț, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, precum și Șefa Programului SIGMA, Karen Hill.  

 

Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană identifică necesitatea 

reformării administrației publice și crearea unui corp al funcționarilor publici responsabil, eficient, 

transparent și profesionist ca elementele cheie necesare pentru reformele 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; elaborarea și coordonarea politicilor; 

managementul serviciilor publice și a resurselor umane; responsabilitatea administrației publice; furnizarea 

de servicii; și gestionarea finanțelor publice (inclusiv auditul extern și achizițiile publice).   

 

La solicitarea Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, SIGMA va efectua o analiză și o evaluare 

a administrației publice din Republica Moldova în domeniile acoperite de Principiile SIGMA ale 

Administrației Publice. Constatările și recomandările analizei SIGMA vor ajuta Guvernul să elaboreze și să 

implementeze reforme eficiente în acest sector. Aceasta este prima dată când SIGMA desfășoară o revizuire 

globală a unei țări candidate la aderare a cărei scop este definirea unor repere comparative care să arate 

performanța administrației publice din Republica. 

 

Scopul principal al evenimentului a fost sensibilizarea reprezentanților la nivel înalt a tuturor instituțiilor 

publice din Republica Moldova în ceea ce privește importanța reformei administrației publice precum și 

identificarea domeniilor care necesită îmbunătățire. 

 

 

 

Comunicat de Presă 



 

Versiunea finală a raportului va fi publicată în prima jumătate a anului 2016. 

 

Informații contextuale:  

SIGMA (sprijin pentru îmbunătățirea guvernanței și a gestiunii) este o inițiativă comună a Uniunii Europene 

și OCDE.  

 

Obiectivul său principal este de a consolida bazele pentru îmbunătățirea guvernanței publice, și, prin urmare 

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

guvernanței orizontale și îmbunătățirea proiectării/conceperii și implementării reformelor administrației 

publice, inclusiv stabilirea priorităților corespunzătoare, secvențierea și întocmirea bugetelor. SIGMA a 

cooperat cu mai multe țări asupra consolidării sistemelor lor de guvernare publică și a capacităților 

administrației publice timp de peste 20 de ani. 

 

http://www.sigmaweb.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

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. The 
Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și 
popoarele de dincolo de granițele sale. 

 

http://www.sigmaweb.org/

