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REZUMAT EXECUTIV

REC MANDARI CHEIE

1. Moldova a trecut printr-o tranzitie foarte dificila. Conditiile initiale erau

nefa orabile, iar vulnerabilitatea fata de socurile exteme era extrema. Situatia a culminat

in 14 98 cu criza financiara regionala, care a creat necesitatea unei reduceri financiare

radi ale. Cheltuielile sectorului social au fost reduse, faptul fiind insotit de inrautatirea

rezu tatelor si calitaii serviciilor prestate ,i de cre,terea inechitatii in ceea ce priveste

acce ul la servicii. Desi pe termen mediu, in anumite conditii exista posibilitati de

real are si mentinere a unei cresteri rezonabile, pe termen scurt sarcina pusa in fata

Guv rnului este de a initia imbunatatirea situatiei in sectorul social si de a solutiona

inec] itatile privind accesul la serviciile sociale fundamentale. Aceasta necesita

cons olidarea abilitatii Guvemului de a lua si a insista asupra unor decizii dureroase, in

part cular in ceea ce priveste prioritatile strategice la intocmirea bugetului, precum ,i

imbt matatirea substar iala a eficientei utilizarii resurselor in cadrul sectorului social.

Ace, sta va necesita, la randul sau, reforme generale ale administratiei publice si

exec utarea bugetara, insotite de o serie de reforme sectoriale specifice.

2. Recomandarile principale identificate si propuse spre a fi luate in consideratie de

catr, Guvem in acest raport includ: (i) lansarea unui program major de reformare a

sect )lui public; (ii) consolidarea procesului de luare a deciziilor de catre Guvern, prin

imp ementarea unui sistem de comisii guvemnamentale si restructurarea Cancelariei de

Stat intr-un Secretariat de Sat apolitic; (iii) consolidarea procesului de determinare a

prio itailor strategice la formarea bugetului, prin intermediul unei modalitati de abordare

stru turata si prioritizare in elaborarea ,i implementarea Cadrului de Cheltuieli pe

Ten en Mediu (CCTM); (iv) consolidarea procesului bugetar prin sporirea acoperirii

bug tare, extinderea acoperirii trezoreriale, si instituirea unui cadru mai strict de

resp nsabilitate intema si externa; (v) fortificarea gestionarii serviciului public prin

mo ificarea Legii Serviciului Public, pentru a asigura aplicarea principiilor fundamentale

prind meritul ,i depolitizarea, ,i lansarea unui program de revizuire a functiilor, in

ved rea rationalizarii structurii administratiei guvernamentale; ,i (vi) lansarea unor

actini specifice in anumite sectoare sociale, in scopul accelerarii reformelor in sfera

edu ationala ,i a asistentei sociale, asigurandu-se continuitatea reformelor in sfera

ocr tirii sanatatii ,i a sistemului de pensionare, precum ,i in scopul redistribuirii in

con inuare a cheltuielilor intra-sectoriale in educatie si sanatate, in favoarea

^mv t ntului primar si secundar de bazi si a serviciilor medicale primare si de urgenti.
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3. Moldova a trecut prin zece ani de tranzitie foarte dificili. Una din cele mai
profunde ,i prelungite reduceri ale PIB-ului in comparatie cu alte economii in tranzitie (o
reducere cumulativa de 65% intre 1990 ,i 2000) a transformat Moldova in una din cele
mai sarace tari europene, cu mai mult de jumatate de populatie traind in saracie absoluta.
Indicii sociali s-au deteriorat. Acumularea unei datorii exteme enorrne a exacerbat o
pozitie care era deja dificila

4. 0 serie de factori au contribuit la calitatea nesatisfacatoare a rezultatelor tranzitiei:
conditiile initiale nefavorabile ,i ,ocurile de la debutul tranzitiei; calitatea joasa a
guvernmrii de-a lungul perioadei; o abordare fragmentara ,i ezitanta a procesului
refornator din partea celor zece guverne moldovene,ti din aceasta perioadA; o situatie
financiara precara rezultand dintr-o politica financiara blanda pana in 1998; precum ,i
vulnerabilitatea la ,ocurile exteme, care au culminat cu un ,oc extern masiv constand in
criza financiara regionala din 1998, care a impus o inasprire profunda ,i dureroasa in
politica financiara.

5. De,i catre anul 2001 aceasta !nAsprire financiara a fost in mare masura realizatA,
calitatea ajustanrii este nesatisfacatoare, datorita unor deficiente institutionale ale
procesului de luare a deciziilor in cadrul Guvemului ,i a lipsei abilitatilor ,i capacitailor
Guvernului de a lua decizii asupra prioritatilor strategice ,i de a face anumite alegeri
dificile ,i dureroase. Drept urmare, consolidarea financiara a fost realizata prin reducerea
nivelului de cheltuieli. De,i sectorul social reprezenta o prioritate guvernamentala
fundamentala, acesta nu a fost protejat in cursul procesului de ajustare. Din 1997 pana in
2001 cheltuielile sociale s-au diminuat de la 29,0% din PIB la 16,7% din PI13. Rezultatele
,i calitatea serviciilor prestate s-au deteriorat, iar inechitatea in ceea ce prive,te accesul la
asemenea servicii a sporit dramatic.

6. Sarcina care sta acum in fata Guvernului Republicii Moldova este de a cauta cai
pentru a realiza o cre,tere stabila ,i pentru a reduce saracia ,i de a restabili capitalul
uman. Totu,i, Guvemul Republicii Moldova se confrunta cu situata in care resursele
necesare pentru dezvoltare sunt (,i vor ramane) extrem de limitate, iar capacitatea
guvernarii ,i a administratiei publice de a elabora ,i implementa strategii ramane a fi
foarte slaba. Nivelul de cre,tere care poate fi realizat este de o asemenea natura incat
depairea semnificativA a caracterului extrem de limitat al resurselor Guvernului poate fianticipat doar in perspectiva medie. Ineficienta cheltuielilor publice trebuie redusa
considerabil, la fel cum trebuie reduse ,i cheltuielile in domeniile mai putin prioritare. In
acest context, sarcina particulara a Guvernului in sectorul social este de a evita pe cat este
posibil reducerea in continuare a cheltuielilor, prin identificarea unor directii prioritare
strategice de alocare a resurselor in corespundere cu prioritatile guvemrnii; de a realiza
redistribuirea cheltuielilor in interiorul fiecarui sector social, pentru a asigura finantarea
maxim posibila a prioritatilor guvernamentale principale in fiecare sector; ,i sporirea
semnificativa a eficientei cu care fiecare sector social utilizeaza resursele limitate
disponibile.



7. Acest proces reclamai o serie de reforme institutionale profinde: consolidarea

procesului de luare a deciziilor in cadrul Guvernului, in particular in sferele identificarii

priorita,ilor strategice ,i elaborarii bugetului; angajarea in implementarea inter-sectoriala

a ref rmei managementului functiilor publice ,i a executarii bugetare pentru a imbunatati

eficie na finctionalA ,i a utilizarii resurselor; precum ,i initierea unor reforme particulare

in s ctoarele educational, de ocrotire a sanatatii ,i protectie sociala. Prezentul raport

defin e,te anumite recomandari privind posibilele actiuni reformatoare in aceste domenii,

pentr u a fi luate in consideratie de catre Guvern.

8. De,i agenda reformelor poate parea descurajatoare, Guvemul Republicii Moldova

treb ie sa abordeze cu o doza rezonabila de optimism aceste actiuni, unele dintre care au

,i fost intreprinse, iar altele abia urmeaza. Efortul continuu de a elabora o Strategie

cor nletA de Cre,tere economica ,i reducere a saraciei (SCERS) va asigura Guvernul cu

un in strument pentru luarea unor decizii strategice privind prioritatile reformei pe termen

scur ,i mediu. In mod similar, lucrul asupra elaborarii unui CCTM va oferi contextul

necesar pentru eforturile de consolidare a prioritatilor strategice la elaborarea bugetului,

in ti'np ce programul continuu de reformare bugetara va contribui la sporirea eficientei

utili :aii resurselor. Relansarea Strategiei ,i Programului Reformei Sectorului Public va

oferi un mecanism pentru realizarea reformelor necesare in sfera administratiei publice.

In ti np ce reforma sectorului ocrotirii sanatatii ,i sistemului de pensii se afla la o etapa

avan ata, reforma sectorului educational ,i a sistemului de asistenta sociala ar putea

ben ficia in prezent de o accelerare.

PER ORMANTA iN PERIOADA TRANZITIEI

9. Nu putem subestima complexitatea cauzelor care stau la baza performantei

desc urajatoare a Moldovei in perioada tranzitiei. Conditiile economice initiale nu erau

favo rabile. In sistemul sovietic, rolul fundamental al Moldovei era de a furniza produse

agri ole, in conditiile unei dependente absolute de importul resurselor energetice

nec sare. in consecint,a dezintegrarea Uniunii Sovietice a afectat enorm mediul

comercial al Moldovei, situatia find agravata de conflictul transnistrean din 1992.

Constrngerile institutionale initiale erau grave, insotite fiind de o capacitate slaba chiar

de 1i anceput a administratiei publice abia create. Instabilitatea politica, absenta unui

con ens politic in spatele reformei din sfera economiei, precum ,i lipsa frecventa a unei

voin te politice dure au contribuit toate impreuna la evoluarea ,i implementarea foarte

ezitz mta a reformelor.

10. In general, calitatea guvermaii in Moldova a ramas joasa ,i este una din cele mai

slab din regiune. Conform comparatiei BERD in baza indicelui de guvemare, in 1999,

Mo dova se plasa pe ultimul loc printre cele 20 de tari in tranzitie. De asemenea,

Mo]dova s-a plasat pe ultimul loc printre ,apte state in tranzitie in ceea ce prive,te

per eperea calitAtii ,i eficientei serviciilor administratiei centrale in cadrul sondajului

privjind mediul de afaceri ,i performanta intreprinderilor, realizat de catre Banca

Mo ldalaBERD (BEEPS-1999). Sondajul a plasat Moldova in top in ceea ce prive,te

cor ptia in organele administratiei publice ,i delapidarilor la nivel de stat. Moldova este

in tinuare foarte expusa la socurile exteme, si a fost una din tarile regiunii cele mai
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afectate de criza financiara regionala din 1998. in ultimii ani, Moldova a trecut ,i printr-oserie de dificultati cauzate de conditiile climaterice.

11. Chiar in pofida factorilor ,i constrangerilor mentionate, autoritatile moldovene,ti
au reu,it sa realizeze o performan,t monetara relativ buna pana in anul 1998, cu
mentinerea inflatiei sub 15% pana in 1996 ,i o rata de schimb stabila. Totu,i, succesul
relativ al performantei in aceasta sfera a fost subminat de reducerea drastica a PIB-ului,
o politica financiara blanda ,i de sporirea deficitului contului curent. Ca urmare a crizei
financiare regionale din 1998, in 1998-99 a intervenit o depreciere masiva a monedei
nationale ,i o cre,tere temporara a nivelului inflatiei. Criza financiara regionala a impus
Guvemului inasprirea drastica a politicii bugetare ,i reducerea substantiala a deficitului
bugetar. In timp ce veniturile publice s-au redus de la 40% din PIB in 1997 la 31% din
PIB in 2001, in aceea,i perioada cheltuielile au fost mic,orate de la 50% la 30% din PIB.
Situatia a fost redresata intr-o anumita masura in ultimii doi ani, cu o revenire afenomenului cre,terii economice (2,1% in 2000 ,i 6,1% in 2001), stabilizarea ratei de
schimb ,i reducerea inflatiei la 6,3% in 2001. Deficitul contului curent a depa,it 9% dinPIB in 2000, dar a scazut im 2001.

12. De,i la o scrutare generala, se parte ca o rata de cre,tere a PIB-ului de 5% anualpoate fi obtinuta ,i mentinuta pe termen mediu, aceasta se poate intampla doar dacarefornele institutionale ,i structurale fundamentale vor fi elaborate, aprobate ,iimplementate intr-o maniera ofensiva ,i eficienta ,i in conditiile unor imprejurari exteme
favorabile. Data fiind povara grea a deservirii datoriei, anticipata pentru urmatorii ani,politica bugetara trebuie sa ramana foarte aspra ,i va trebui astfel modelata, incat saasigure un surplus bugetar primar de circa 1,5% din PIB in perioada 2002-2005. Chiar ,iin acest caz, Moldova ramane, pe termen scurt ,i mediu, intr-o foarte mare masuradependenta de un suport financiar extem considerabil, care ar putea fi periclitat deschimbarile de curs politice sau de un progres mai lent decat cel anticipat in ceea ceprive,te reformele ramase. Moldova va continua sa ramaina extrem de vulnerabila la,ocurile exteme, in special la recesiunile economice din Federatia Rusa, sau la condi{iile
climaterice nefavorabile.

AJUSTAREA FINANCIARA IN SECTOARELE SOCIALE

13. Ce mai mare parte a cheltuielilor publice ii revine sectoarelor sociale - ocrotirea
sanatatii, educatia ,i protectia sociala. De,i toate aceste sectoare au reprezentat prioritati
fundamentale in programul de lucru al Guvemului, ca urmare a carentelor procesului deluare a deciziilor in cadrul Guvemului ,i ale celui de identificare a prioritatilor strategice
la elaborarea bugetului, sectoarele sociale nu au beneficiat de protectie din parteaGuvemului in perioada inaspririi drastice a politicii financiare, care a urmat crizafinanciara regionala din 1998; eficienta utilizarii resurselor in cadrul acestor sectoare
ramane a fi o problema. in perioada 1998-2001, cheltuielile in sectorul social au ramas
aparent constante la nivelul de 64% din totalul cheltuielilor. Cu toate acestea, in aceea,iperioada cheltuielile sociale s-au redus de la 29,0% din PIB in 1997 la 16,7% din PIB in2001. In cadrul cheltuielilor sociale, cele pentru ocrotirea sniatatii s-au redus in aceastaperioada de la 5,7% din PIB la 3,0 %; cheltuielile pentru educatie de la 9,7% din PIB la
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5,4O/,; iar cheltuielile pentru protectie sociala de la 13,5% din PIB la 8,3%. Indicii

dem nstreaza ca a scazut substantial calitatea serviciilor prestate, iar inechitatea privind

acce ibilitatea acestora a sporit considerabil.

14. Din 1997 panA in 2001, finantele publice alocate pentru sectorul ocrotirii sanatatii

s-au redus in termeni reali cu circa 48%. In sectorul ocrotirii sanatatii, raspunsul

Guvernului ca urmare a crizei financiare s-a concentrat asupra consolidarii sectorului ,i

initi rea unor redistribuiri intra-sectoriale a prioritatilor de alocare a resurselor in

favo rea serviciilor primare ,i de urgent,. Totu,i, agenda restructurarii ramane

inco mpleta. Au aparut inechitati majore ^m privinta accesului la serviciile de ingrijire a

sanaatii, calitatea serviciilor este joasa ,i Moldova inregistreaza rezultate foarte joase in

sfera ocrotirii sanatatii in comparatie cu alte ,tari europene.

15. in aceeagi perioada, finantarea publica a sferei educationale s-a redus cu 45% in

tem eni reali. Ajustarile in aceasta sfera, ca raspuns la reducerea generala a resurselor, au

avui Sn marea lor majoritate un caracter ad hoc. Misurile intreprinse au inclus anumite

ice rcari de modificare a prioritatilor financiare intra-sectoriale in favoarea

inv3 ,antului primar ,i secundar de baza, ,i misuri speciale menite sa reduca nivelul

inal al cheltuielilor pentru incalzire in ,coli. De,i au fost obtinute anumite rezultate

priv nd costurile serviciilor de incalzire, calitatea Snvatamantului a scazut ,i au aparut

inec hitati seniificative privind accesul la serviciile educationale.

16. in sfera protectiei sociale, cheltuielile s-au redus cu 39% in termeni reali intre

199{7 ,i 2001. Actiunile Guvernului in aceasta sfera ca urmare a crizei financiare au fost

fra mentate. Au fost declarate prioritare reformele structurale ale sistemului public de

asig¶urare cu pensii. Singura portiune a sistemului, in afara de cea mentionata, care a fost

sup isa restructurarii pana in prezent a fost subventionarea serviciilor comunale, pe care

Gu'rernu1 a inlocuit-o cu "compensatiile nominative", in cadrul restructurarii sectorului

ene getic. Majoritatea celorlalte programe sociale, inclusiv acele programe care ar fi

pUtl t fi restructurate spre a sprijini masurile personalizate de reducere a saraciei (de

exe rnplu, indemnizatiile pentru copii ,i de asistenta sociala) au ramas in afara procesului

refc rmator.

17. In timp ce reforma sistemului de pensionare implementata pand in prezent a avut

rez lItate relativ bune in ceea ce prive,te restabilirea balantelor financiare pe termen scurt,

niv lul pensiilor ramane a fi extrem de jos, sistemul de pensionare nu asigura

pen sionarilor o previzibilitate in ceea ce prive,te mentinerea puterii lor de cumparare, iar

sist mul ramane a fi inechitabil. Programul compensatiilor nominative continua sa

res mta dificultati in canalizarea acestora catre patura saraca a societatii.

18. Pentru a putea replica actualei situatii dificile in sectoarele sociale, este necesar sa

fie sporita abilitatea Guvemului de a lua ,i a insista asupra deciziilor dure, in particular la

ela orarea bugetului. De asemenea, este nevoie de sporirea eficientei utilizarii resurselor

in cadrul sectoarelor sociale prin aprofundarea reformelor inter-sectoriale din sfera

miagementului fiuctiilor publice ~i a elaborarii Fi executarii bugetare.
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Calea de urmat

Relansarea reformei sectorului public

19. In noiembrie 2000, Guvernul Republicii Moldova a examinat o Strategie
cuprinzatoare a Reformei Sectorului Public. Strategia a fost menita sa reorienteze rolul
statului, in sensul renuntarii la actualul rol de protector universal spre o pozitie
corespunzatoare rolului statului intr-o economie de piata functionala, dar ,i adecvata
prioritatilor programului guvemamental de lucru si constrangerilor financiare.
Obiectivele celor trei componente ale strategiei elaborate sunt, dupa cum urmeaza:

(i) Gestionarea cheltuielilor publice: "Crearea unui sistem puternic, durabil si
eficient de gestionare a resurselor sectorului public, care sa asigure un nivel
inalt al controlului bugetar (restrictii bugetare dure la toate nivelurile de
guvemare); identificarea prioritatilor strategice (eficienta alocarilor la
elaborarea bugetului ai revizuirea cheltuielilor si prioritatilor); precum si
eficienta tehnica a executarii bugetare."

(ii) Interactiunea sectoarelorpublic/privat: "Crearea unui sector public care sa fie
un partener de incredere al sectorul privat, ,i un cadru adecvat pentru
dezvoltarea sectorului privat, bazat pe interactiuni controlabile, previzibile,
transparente, simplificate, codificate si oneste cu sectorul privat."

(iii) Reforma administra,tiei publice: "Crearea unei administratii publice orientata
spre cererile pietei si cerintele fata de calitatea serviciilor, care sa se
conforneze standardelor celor mai bune practici ale UE; care sa nu necesite
resurse exagerate ,i sa fie u,or de intretinut; ,i care sa asigure furnizarea
marfurilor si serviciilor prioritare la costuri rezonabile."

20. Cele mentionate mai sus constituie un excelent rezumat al agendei reforrnei caresta in prezent in fata Guvernului. Totusi, strategia nu a fost aprobata ,i deocamdata nu au
fost intreprinse eforturi de implementare. Probabil, principala prioritate in aceasta sferaeste remceperea procesului de reformare a sectorului public prin aprobarea Strategiei
Reformei Sectorului Public, reinstituirea Comitetului pentru Reforma Sectorului Public lanivel superior (condus de Prim-ministru) ,i crearea unei Unitati pentru Reforma
Sectorului Public, suficient dotata. Ulterior, ar putea fi elaborat un Plan de Actiuni
privind Reforma Sectorului Public; de asemenea ar putea fi pus la punct un set de indici
de monitorizare chiar de la debutul procesului de refonmare, pentru a permite evaluarea
rezultatelor reale ale reformelor, atat in interiorul guvemului, cat si de catre societatea
civild.

Procesul de luare a decizilor in cadrul Guvernului

21. in prezent, poate fi observata o serie de deficiente cruciale in ceea ce priveste
procesul decizional al administratiei centrale. In majoritatea tarilor OCDE, elaborarea siimplementarea eficienta a unei refomne strategice complexe este conditionata decontinuitatea politicilor pe parcursul unei perioade relativ extinse. Deseori, este nevoie de
circa patru ani pentru ca o reforma strategica majora sa treaca de la etapa conceptualizarii
initiale la inceputul etapei de implementare. Intrucat din 1991 termenul mediu deactivitate a guvernelor in Moldova a fost de circa un an, la care se adauga amploarea
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rema ierilor de personal la schimbarea guvemelor, este, evident, foarte dificil pentru

Guv mul Republicii Moldova sa aduca initiativele de reforma strategica majora de la

etap elaborarii la o implementare de succes.

22. Aceasta lipsa de stabilitate este amplificata de o serie de alte deficiente serioase.

Cea mai elocventa este capacitatea slaba a Cabinetului de a lua decizii dure privind

iden ificarea prioritatilor strategice. Cancelaria de Stat nu este inca suficient de puternica

penb u a juca un rol decisiv in sustinerea pnorittilor strategice in cadrul procesului

deci ional al administratiei centrale. Elaborarea in continuare a Cadrului de Cheltuieli pe

Tem en Mediu (CCTM) va duce ulterior la necesitatea unei mai strfinse colaborari intre

Can elaria de Stat, Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor in ceea ce priveste

prio0 itatile strategice ale masurilor guvemamentale ,i, in particular, in ceea ce priveste

susti erea si facilitarea determinarii prioritkilor la elaborarea bugetului. Capacitatile

CanIelariei de Stat trebuiesc sporite, astfel incat aceasta sa fie suficient dotata pentru a

ind lini cu succes aceasta misiune.

23. Se propune introducerea unui sistem al comisiilor guvernamentale, pentru a

lichi la actuala situatie de supraincarcare a agendei guvernainentale, pentru a sprijini

imbi nAtAtirea competitivitAtii la elaborarea strategiilor si, de asemenea, pentru a

consolida colaborarea inter-ministeriala. Ar putea fi intreprinse eforturi pentru a

perf ctiona abilitatile de planificare ,i analiza strategica in cadrul Guvemului, prin

con eperea si introducerea unei abordari categorice a analizei strategice si a estimarii

imp ctului, care sa fie aplicata noilor propuneri ce urmeaza a fi prezentate Cabinetului

sau 2omitetului Guvemamental. in calitate de prim efort de fortificare a capacitatilor

Canpelariei de Stat, poate fi intreprinsa o revizuire a finctiilor Cancelariei, in vederea

resh tcturarii ei m perspectiva scurta spre medie, in calitate de Secretariat de Stat apolitic.

Ela42orarea fi executarea bugetului

24. Guvernul Republicii Moldova a realizat anumite progrese in perfectionarea ,i

opti nizarea anumitor aspecte tehnice ale gestionarii cheltuielilor publice. Marea parte a

regl mentarilor legale privind sistemul si procesul bugetar este bine-fundmentata, a fost

crec un sistem trezorerial centralizat, sunt intreprinse in continuare masuri pentru a

perictiona administrarea si colectarea veniturilor. Au fost intreprinse si incercari de

lan are a unei reforme de descentralizare fiscala de perspectiva. Ministerul Finantelor

este angaj at in asigurarea perfectionarii continue a calitatii procesului bugetar (in special,

ela1 orarea bugetului) prin adoptarea treptata a elementelor CCTM si crearea capacitatilor

viz.nd tehnicile de elaborare a bugetelor in baza programelor si performantelor.

Mii isterul Finantelor merita sa fie apreciat pentru promovarea unui set atat de ambitios

de i eforme intr-un context financiar si politic extrem de dificil. Cu toate acestea, masurile

^mh Xprinse pand acum s-au dovedit a fi insuficiente pentru a asigura eficienta alocirilor si

tehllici. Mai mult decat atat, durabilitatea progreselor realizate in sfera disciplinei

buEetare generale ramane a fi sub semnul intrebarii.

25. Aspectul deosebit de vulnerabil al procesului bugetar ramane a fi alocarea

resi irselor in baza prioritatilor strategice. Dezvoltarea ulterioara a CCTM trebuie sa ofere

un cadru adecvat de integrare si sprijinire a progreselor obtinute in acest domeniu.
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Domeniile care necesita o atentie prioritara trebuie sa includa determinarea totalului
resurselor disponibile si asigurarea unui mai mare realism si credibilitate acestora;
precum si intensificarea treptata a procesului de determinare verticala a prioritatilor de
cheltuieli in sectoare. In acelasi timp, ar putea fi intreprinse eforturi de consolidare a
procesului de identificare a prioritatilor sub aspect intra-sectorial in fiecare dintre
sectoarele de invatAmant, sanatate ,i protectie sociala, pentru a sprijini obiectivele-cheie
ale programului de lucru guvernamental. Totusi, trebuie sa se ia in consideratie faptul ca
o determinare intra-sectoriala a prioritatilor, care sa fie rezonabila, credibila si
executabila, va fi obtinuta cand vom putea atribui aceleasi caracteristici procesului
general, vertical, de determinare a prioritatilor, in cadrul unui sistem clar si executabil de
alocare a resurselor intre sectoare.

26. Intru sprijinirea eforturilor permanente de a implementa CCTM, Guvernul trebuie
sa se implice dincolo de aspectele tehnice ale planificarii macroeconomice ,i estimarilor
bugetare pe termen mediu si sa elaboreze o planificare strategica a resurselor pe termen
mediu. Cheia succesului in aceasta sfera ar putea fi perfectionarea calitatii Conceptiei
bugetar-fiscale. Ar putea fi luata in consideratie modificarea Legii privind sistemul
bugetar si procesul bugetar, pentru a incorpora programul elaborarii Conceptiei Bugetar-
fiscale in calendarul bugetar ,i pentru a reflecta importanta Conceptiei Bugetar-fiscale in
determninarea directiei strategice a elaborarii bugetare.

27. Disciplina bugetar-fiscalA generala trebuie consolidata in continuare prin
imbunatatirea acoperirii bugetare. Caracterul cuprinzator al bugetului poate fi consolidat
prin (i) elaborarea bugetului asigurarii sociale de stat impreuna cu bugetul de stat si cele
locale, ca parte a Bugetului General Consolidat, care ar include de asemenea toate
fondurile si resursele extrabugetare, si care ar putea fi folosit ca baza pentru Conceptia
Bugetar-fiscala anuala; (ii) includerea investitiilor capitale finantate din exterior ,i a altor
cheltuieli, finantate cu asistenta din partea donatorilor (iii) integrarea cheltuielilor capitale
la elaborarea propunerilor bugetare anuale; si (iv) includerea eventualelor obligatii legate
de restantele intreprinderilor din sectorul energetic in cadrul financiar pentru elaborarea
bugetara.

28. Raportarea ,i transparenta bugetara urmeaza a fi sporite prin elaborarea unor
rapoarte bugetare mai complete, mai exacte si la termen, in scopul sustinerii unui proces
eficient si bine informat de elaborare a strategiilor de gestionare si luare a deciziilor. In
particular, urmeaza a fi pregatite ,i publicate date cuprinzatoare privind executarea
bugetului de stat si a celor locale.

29. Atat cadrul intern, cat si cel extern de asigurare a controlului este destul de precar.
Se preconizeaza restructurarea sistemului de audit intem al Ministerului Finantelor pentru
a asigura o independenta sporita a acestuia. Ar putea fi solicitata finantarea din partea
donatorilor pentru a sprijini consolidarea capacitatilor si fortificarea institutionala a
Unitatii Interne de Audit a Ministerului Finantelor, care urmeaza a fi creata. In mod
similar, finantarea din partea donatorilor ar putea fi utilizata pentru a oferi Curtii de
Conturi posibilitatea de dezvoltare a propriilor obiective, functii si capacitati,
corespunzator unei institutii supreme de audit moderne. ERFT, care se desfasoara in
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prez nt, este de natura sa ofere o serie de recomandari specifice in ambele domenii pentru

a fi 1 .ate in consideratie de Guvern.

30. Procesul bugetar ar putea fi perfectionat prin ajustarea planului de elaborare a

buge ului, astfel incat procesul bugetar sa 'mceapa mai devreme in acest an. Calitatea

cadn lui macro-financiar si a procesului de elaborare a acestuia ar putea fi imbunatatita

prin sporirea capacitatii institutionale de analiza macroeconomica si o definire clara a

aran amentelor institutionale si a responsabilitatilor privind aceasta functie.

Met dologiile de prognozare a veniturilor ar putea fi revizuite in scopul elaborarii unor

instr umente mai exacte pentru simulari realiste si scenarii credibile pentru toate

com onentele bugetului.

31. in ceea ce prive,te executarea bugetara, recentele performante au fost

dece ptionante, cu devieri sporite la executarea bugetara si aparitia unor noi restante in

anul 2001. Actualul sistem si proces de control al efectuarii cheltuielilor reclama

masprire, largire si sporire a eficientei. Inplementarea sistemului trezorerial la nivel local

treb lie de asemenea adus la bun sfarsit. imbunatatirea executarii bugetare este de natura

sa Ipzulte din combinatia (i) unei prognozari mai realiste a veniturilor; (ii) a unei

iden ificari anuale mai dure a prioritatilor strategice privind cheltuielile, in contextul unei

dete rminari realiste a totalului disponibil de resurse; (iii) a unei schimbari de viziune din

partqja Ministerelor de resort, in conformitate cu care acestea vor privi alocatiile sectoriale

vert cale ca obligatorii si executabile; (iv) a reducerii labilitatii politicilor si a frecventei

am damentelor bugetare, dupa aprobarea sa oficiala, in cursul executarii anuale.

32. Consolidarea continua a gestionarii datoriei publice si elaborarea unei strategii

integrate de gestionare a datoriei publice trebuie sa constituie un domeniu prioritar, in

sco ul diminuarii costurilor finantrii si asigurarii unei sustineri financiare a deservirii

datcriei pe termen mediu si lung.

33. in fine, trebuie mentionat faptul ca, in ceea ce priveste relatiile bugetare intre

div rse niveluri ale administratiei publice, mai ales in domeniile care au un impact direct

asupra paturii sarace a populatiei, o mare parte a cheltuirilor publice generale nimeresc,

des gur, sub jurisdictia autoritatilor locale. Eficienta relatiilor bugetare intre bugetul de

stat si cele locale este, prin urmare, un factor determinant al eficientei generale a gestiunii

resi rselor publice. in Moldova eficienta efectuarii cheltuielilor publice la nivel local este

afectata de un larg spectru de factori, multi dintre care sunt de natura politica. in 1999

Gu emul a initiat o reforma de descentralizare de mare amploare, care a progresat mai

lenl decat se anticipa. in 2002 Parlamentul a modificat radical cadrul juridic instituit in

1 9 , ceea ce a avut ca efect reversiunea partiala a reformei. Numai cateva dintre aceste

mo lificari au fost admise ulterior de Curtea Constitutionala. Situatia actuala a

des enbralizarii fiscale ram3ne incerta.



- x -

Managementul administratzeipublice si al resurselor umane

34. Moldova a p4it in tranzitie cu un capital institutional relativ limitat al sectorului
public. Situatia s-a deteriorat simtitor din 1991 incoace datorita unei labilitati siinstabilitati politice cronice. In aceasta perioada in Moldova s-au succedat 10 guveme.
Politizarea crescanda a cauzat o rata inalta a remanierilor de cadre in interiorul
administratiei publice, odata cu fiecare schimbare de guvern (circa 20% de remanieri la oschimbare de guvem, ajungandu-se la vice-,efi de departament). Aceasta a rezultat intr-olipsa de continuitate a politicilor, slabire a capacitatilor institutionale, o drasticadiminuare a eficientei operationale, distrugerea memoriei institutionale ,i deteriorarea
starii de spirit a personalului. In plus, salariile ,i remuneratiile sunt la un nivel extrem de
jos.

35. Putine presiuni au fost facute din exteriorul sistemului in ceea ce priveste conduitaadecvata a functionarilor publici. Sectorul privat nu a reusit inca sa creeze asociatii aleoamenilor de afaceri care sa fie capabile sa intreprinda o promovare efectiva a strategiilor
orientate in favoarea comunitdtii de afaceri. Mai putin de 10% din managerii deintreprinderi intervievati in cadrul Sondajului intreprinderilor BEEPS au fost de parereaca Guvemul Moldovei ii ajuta la dezvoltarea afacerii lor. In acela~i timp, 15% din timpulmanagerilor este petrecut in contact cu functionarii administrativi, comparativ cu o mediea CSI de 6%. Autoritatea societA;ii civile este slaba. A§teptarile cetAtenilor din parteasectorului public sunt minime, lor li se ofera pu$ine oportunita$i de a participa in mod utilla procesul de luare a deciziilor. Capacitatea de control exterior asupra sistemului estefoarte joask, la fel ca si nivelul transparen$ei si al accesului la informatie.

36. Ar putea suna neobisnuit, dar dimensiunile generale ale administratiei publicecentrale si locale nu reprezinta problema-cheie in Moldova: acestea sunt relativ mici inraport cu standardele intemationale, desi mai exista, totusi, sfere cu prea mult personal simulte domenii in care se mai poate lucra asupra sporirii eficientei opera$ionale sifinanciare. 0 provocare mult mai substantiala o constituie, probabil, dezvoltarea
capacititilor, in particular la nivelul ministerelor, de a asigura o implementare maieficienta si mai economicoasa a prioritatilor pe termen mediu ale programului de lucruguvernamental. In timp ce in Moldova numarul de ministere (in prezent, cincisprezece)
corespunde practicilor intemationale, ministerele existente trebuie reorganizate astfelincat sa se concentreze asupra (i) analizei si elaborArii politicilor complexe ,i (ii)monitorizarii ,i evaluarii. Considerati 'impreuna, acesti factori implica o restructurare
radicala a actualelor ministere.

37. Pentru a sprijini o asemenea reorientare, ar putea fi lansat un program de revizuirifunctionale. Asemenea revizuiri ar tinde, inter alia, sa identifice si sa elimine functiile siserviciile improprii ,i ar permite renuntarea sau delegarea serviciilor comerciale prestatela moment in cadrul structurilor guvemamentale. Pentru inceput, ar putea fi elaboratecriteriile pentru un astfel de program si lansate trei revizuiri functionale-pilot, in primulan de implementare a Strategiei si Programului general de Reforma a Sectorului Public.

38. Managementul resurselor umane ale administratiei publice este in generalsubdezvoltat, fara sa existe o agentie centrala care sa stabileasca o politica generala de
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man gement al resurselor umane in cadrul administratiei publice. In actuala reglementare

a fctiilor publice principiile unei functii publice profesioniste, depolitizate ,i bazate pe

merite nu sunt suficient de clar ,i ferm ancorate. Obiectivele principale trebuie sa fie

indr ptate spre crearea unei administratii publice bazate pe ierarhie profesionala;

asigilrarea continuitatii in cazul schimbarii guvemelor; precum ,i distinctia neta intre

func ionarii publici de cariera ,i desemnatii politici.

39. Legea Serviciului Public, impreuna cu actele normative ,i regulamentele

releyante, ar putea fi revizuita in sensul fortificarii principiilor depolitizarii ,i a meritului.

Ar ]utea fi luata in consideratie ,i crearea unui organ de supraveghere apolitic ,i

inde pendent (cum ar fi Comisia functionarilor publici) pentru a asigura protectia

prin ipiilor meritului si depolitizarii, a,a cum vor fi formulate in legislatia modificatA.

Ult rior, ar putea fi stabilite criterii clare privind posturile care ar urma sa fie ocupate prin

conc urs deschis. Aceste masuri trebuie insotite de elaborarea unui Cod Deontologic

pent ru functionarii publici ,i de consolidarea prevederilor pentru cazurile de conflicte de

inte ese ,i privind declararea veniturilor ,i bunurilor.

40. Responsabilitatea ar putea fi consolidata prin implementarea in cadrul

adm,inistratiei publice a unui sistem de management al performantei, intemeiat pe

det rminarea ierarhiei obiectivelor (pentru intregul Guvem, pentru fiecare minister, apoi

penl fiecare departament in cadrul ministerului, ,i in fine pentru fiecare angajat in

cadi ul departamentului). Un asemenea sistem va asigura de asemenea prezentarea

dat lor privind performanta ministerelor ,i a organelor guvemamentale. Asemenea date

ar ptea fi combinate cu datele bugetare ca un prim pas spre o estimare mai explicita a

efic entei operationale ,i financiare. Aceasta ar putea, de asemenea, sa contribuie la

defi nirea si publicarea unui set de standarde de serviciu pentru ministere ,i organe

guv ernamentale, in raport cu care ar putea fi evaluata ,i analizata performanta, at&t din

inteoriorul sistemului, cat ,i din exteriorul lui. In plus, ar putea fi elaborate ,i implementate

noi forme de consultare ,i participare a asociatiilor din sectorul privat, ONG-urilor, a

cetaenilor ,i beneficiarilor de servicii in procesul decizional ,i de management al

fun tiilor publice.

41. Reforma salarizarii functionarilor publici ar putea fi luata in consideratie, in

ved rea cre,terii competitivitatii administratiei in calitatea sa de angajator ,i asigurarea

pos bilitatii recrutarii ,i mentinerii unei cantitati suficiente de angajati de o calitate

sati facatoare, in particular in sfera profesionala ,i de management. Aceasta ar putea fi

insc,it de reconstituirea capacita,tilor in cadrul sectorului public. CapacitAtile

adn 1inistratiei publice centrale ar putea fi de asemenea sporite prin acordarea unei atentii

spe iale strategiei ,i programelor de instruire ,i dezvoltare.

Re orme specifice in cadrul sectorului social

42. Abordarea deficientelor in sfere precum procesul de luare a deciziilor in cadrul

Gul erului, elaborarea ,i executarea bugetara, managementul administratiei publice ,i al

res1 rselor umane pare a fi o premisa esentiala pentru consolidarea capacitatilor

adn inistrative de a defini prioritatile strategice intra-sectoriale; de a asigura repartizarea

opta a resurselor limitate in conformitate cu prioritatile identificate; de a spori eficienta
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operationala generala si de efectuare a cheltuielilor la nivel sectorial. Din cauza lipsei
stimulului adecvat, dar ,i din cauza institutiilor inca slabe, Guvemului ii este dificil sa ia
decizii strategice in vederea asigurarii implementarii eficiente a masurilor de mai sus. Cu
toate acestea, in afara de reformnele generale, mai exista ,i o serie de domenii specifice in
cadrul sectoarelor, care reclama atentie din partea Guvemului.

43. in sectorul educational, se pare ca directia prioritara este asigurarea caracterului
echitabil al accesului la invatarnntul primar ,i secundar de baza prin imbunatatirea
cotelor de inmatriculare, absolvire ,i frecventare, in particular pentru copiii din faminlii cu
venituri joase ,i din zona rurala. In contextul SCERS ,i a Strategiei si Programului
Guvemului de Reformare a Sectorul Public, ar putea fi elaborata ,i o Strategie de
Reformare a Invatamantului, pentru a articula prioritatile si obiectivele in cadrul acestui
sector. AceastA directie ar putea include ,i finalizarea redistribuirii cheltuielilor intra-
sectoriale pentru educatie in favoarea invatamnntului primar ,i secundar de baza;
elaborarea unui Plan de Restructurare a Resurselor Umane in Sfera Educationala, menit
sa conceptualizeze reconstituirea capitalului uman in cadrul sectorului educational;
precum si preocuparea pentru sporirea controlului exterior si a imnplicarii printilor ,i
comunitAtii in procesul de luare a deciziilor.

44. in sectorul ocrotirii sanatAtii, agenda pare sa o repete pe cea din sectorul
educaional, desi reformnarea sectorul ocrotirii sanatatii este intr-o faza mai avansati.
Prioritatile la nivel sectorial constau in asigurarea echitatii vizand accesul la serviciile de
baza, in special prin definirea, apoi implementarea pachetului serviciilor de baza de
ocrotire a sAnAtAtii. in contextul SCERS si a Strategiei si Programului Guvemului de
Reformare a Sectorului Public, ar putea fi finalizat ,i implementat Planul Guvemului de
Restructurare a Spitalelor. Ar putea fi adusa la bun sfarsit redistribuirea cheltuielilor
intra-sectoriale, in favoarea serviciilor primare si de urgentA. Ar putea fi modelat ,i
implementat un Plan de Restructurare a Resurselor Umane in Sfera Ocrotirii SanatAtii, in
scopul reconstituirii capitalului umnan in cadrul sectorului ocrotirii sanatAtii; de asemenea
ar putea fi abordat aspectul sporirii controlului exterior ,i a implicarii comunitAtii in
cadrul unor consilii speciale la gestionarea serviciilor primare de ocrotire a sAnatatii.

45. in sectorul protectiei sociale, prioritatile vizeaza asigurarea echitatii privind
accesul la sistemul de pensionare, durabilitatea acestuia pe termen mediu; precumn ,i
perfectionarea abilitatilor de a orienta asistenta sociala cAtre grupurile cele mai
vulnerabile (inclusiv restructurarea indemnizatiilor pentru copii si eliminarea
compensatiilor pentru serviciile comunale f-arA apartenenta la sectorul energetic).

ACTIUNI ULTERIOARE

46. Dupa cum s-a mentionat anterior in prezentul raport, sarcina care stA in fata
Guvemului este de a intreprinde eforturi intru a asigura o crestere durabila ,i a reduce in
mod substantial saracia, cu fortificarea concomitenta a capitalului uman si imbunatatirea
indicilor din educatie si ocrotirea sanat4tii. Acest program care reprezintA o provocare in
sine, urineaza a fi realizat intr-o situatie financiara extrem de tensionatA si in contextul
unei capacitAti institutionale foarte reduse. Prin urmnare, acest raport inainteaza o serie de
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propl Inen spre a fi luate in consideratie de catre Guvemul Republicii Moldova ,i

desti ate a contribui la asigurarea cre,terii capacitatilor institutionale in cateva sfere

princ pale, cum este procesul de luare a deciziilor la nivelul autoritatilor centrale,

elab rarea ,i executarea bugetara, managementul administratiei publice ,i managementul

resu selor umane. Suplimentar la aceasta, au mai fost inaintate un sir de recomandari

speci fice sectorului vizand agenda refonnei sectorului public in sectoarele sociale.

Tabe ul anexata la Rezumat generalizeaza recomandarile identificate ,i propuse spre

cons deratia Guvemului in fiecare din aceste sfere.

47. In timp ce provocarea intampinata de catre Guvem poate fi supraestimata,

Guv rnul a demonstrat un progres considerabil in anumite reforme structurale timpurii, ,i

a fost apt, spre exemplu, sa puna la punct multe aspecte fundamentale necesare pentru un

siste functional de gestionare a resurselor publice. Decizia Guvernului de a adopta

CCI M ofera, de asemenea, un cadru de integrare excelent, in vederea sporirii disciplinei

in c,drul sistemului ,i a sustinerii eforturilor Guvernului de a asigura imbunatAtirea

capa it4ilor institutionale. Similar, SCERS, dublata de Strategia ,i Programul de

Ref rmare a Sectorului Public vor oferi instrumentele adecvate pentru ca Guvernul sa

elab reze ,i sa implementeze aceste reforme.

48. In privinta multor dintre masurile institutionale sugerate spre a fi luate in

consdera,tie de catre Guvem, pot trece mai multi ani inainte ca efectele sa inceapa a fi

resiI ,tite atat in interiorul, cat ,i in exteriorul sistemului. Cu toate acestea, progresul in

priv nta agendei institutionale apare drept o premisa esentiala pentru progresul agendei

refo matoare fundamentale a Guvemului, contribuind astfel la asigurarea unei cre,teri

ferr e ,i durabile ,i la realizarea unei reduceri reale ,i permanente a saraciei.



Tabelul 1: Rezumat al Recomandarilor Prioritare
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1. Reforma Sectorului Public

1.1 Efectuarea aranjamentelor Aprobarea Strategiei de Reformare a Elaborarea si aprobarea unui Plan detaliat Publicarea unor raporturi anuale asupranecesare pentru conducerea ji Sectorului Public de Actiuni pentru Reformarea Sectorului activit3tii administratiei publice ingestionarea reformei sectorului Public, cu specificarea costurilor general si asupra activitAtilor depublic Reinstituirea Comitetului de reformare a sectorului public si aSupraveghere pentru Reforma Stabilirea unui set de indici de rezultatelor acestoraSectorului Public, la nivel superior, monitorizare (inclusiv date statistice sicondus de Prim-ministru; la fel si bugetare, precum si rezultatele sondajelor
instituirea celor trei Grupuri de Lucru: facute in randul beneficiarilor de serviciipentru Reforma Administratiei Publice; publice cu privire la activitatea
pentru Interactiunea dintre Sectoarele func$ionarilor publici §i calitatea serviciilor
Public si Privat; si pentru Gestionarea prestate) pentru a facilita procesul deCheltuielilor Publice monitorizare si evaluare de cltre Guvem si

persoanele interesate din exterior a
Crearea UnitAtii pentru Reformarea impactului si rezultatelor programului
Sectorului Public, care sa raporteze Reformei Sectorului Public
direct Prim-ministrului

Elaborarea strategiilor de comunicare si
consultare interna ,i extern3

2. Aparatul central in cadrul
Guvernului

Implementarea unui sistem de comisii Existenta si activitatea eficienta a2.1 Consolidarea procesului de guvemamentale pentru a reduce povara Sistemului de comisii guvemamentaleluare a deciziilor la nivelul generala asupra Cabinetului ,i pentru aaparatului central in cadrul imbunAtati competitivitatea politicilor si aGuvernului, prin crelterea perfectiona colaborarea dintre Ministere
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eficientei Cabinetului ji a perfectiona colaborarea dintre Ministere

abilitatilor acestuia de a realiza
decizii colective imperative

2.2 Consolidarea capacitatilor Efectuarea revizuirii functiilor Cancelariei Reorganizarea Cancelariei de Stat mtr-un

de planificare strategica, analiz3 de Stat Secretariat Guvernamental apolitic

ji coordonare a politicilor
Stabilirea Grupului de Lucru pentru Consolidarea institutiei Prim-ministrului
Reforma Sectorului Public privind prin includerea functiilor politice anterior
Planificarea Strategic4 in scopul elaborarii exercitate de Cancelaria de Stat

metodologiei necesare pentru analiza
strategica si evaluarea impactului, spre a fi Consolidarea sistemelor de management
aplicata noilor propuneri inaintate catre informational pentru a oferi Cancelariei

Cabinet de Stat posibilitatea unei monitorizari
mai eficiente a implementarii
programului de lucru al Guvernului

3. Gestionarea cheltuielilor
nublice

Elaborarea Studiului Problemelor ,i a Preghtirea unor strategii a cheltuielilor Implementarea eficientf a CCTM

3.1 Consolidarea capacitAtii de Calendarului Bugetar pentru elaborarea sectoriale in sfera educatiei ,i ocrotirii

identificare a prioritAtilor CCTM pentru anii 2004-2006 sAnAtatii si protectiei sociale (spre a fi

strategice si a eficientei anexata la Conceptia Bugetar-fiscala din

alocarilor la etapa elaborarii 2004)

bugetului
Elaborarea modificarilor la Legea
bugetului din 1996 pentru a obliga
Cabinetul sa adopte Conceptia Bugetar-
fiscala inainte de elaborarea bugetara
detaliata, incepand cu anul 2005
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Elaborarea unui plan pe termen mediu in
vederea consolidarii cadrului CCTM
(determinarea volumului total de resurse
disponibile; identificarea priorit5tilor
privind articolele de cheltuieli intre si in
interiorul sectoarelor)

Aprobarea CCTM pentru 2004-2006
plafoane de cheltuieli explicite, clasifi
functional, care sg includa strategiile secto
de cheltuieli pentru educatie ,i ocrotir
sanAtAtii

3.2 Consolidarea disciplinei S3 se decida asupra includerii in cadrul Elaborarea si folosirea ca baza pentrubugetare generale prin cheltuielilor capitale a investitiilor procesul bugetar a Bugetului Consolidatextinderea acoperirii bugetare finantate din exterior pentru Bugetul din General (incluzand Bugetul de Stat,2004 bugetele locale, Bugetul Asigurarilor
Sociale de Stat si fondurileConsimtirea asupra considerarii extrabugetare) incepand cu 2005

cheltuielilor capitale impreun4 cu
propunerile bugetare ordinare pentru Luarea in considerare a eventualelorBugetul din 2004 obligatii ca urnare a restantelor in

sectorul energetic la analiza §i
planificarea bugetara

3.3 Perfectionarea procesului de 
Publicarea datelor privind executarearaportare bugetara qi a 
bugetului de stat si a celor locale,transparentei bugetare 
intocniite sub forma de angajamente



luate si cheltuieli efectuate

3.4 Consolidarea cadrului de "Reorganizarea sistemului de audit Mobilizarea asistentei din partea Restructurarea finalizata a sistemului de

exercitare a auditului intern si intern al Ministerului Finantelor, incat donatorilor in scopuri institulionale privind audit intern

extern sa i se asigure o independenta si o nou-creata Unitate de Audit Intern a
capacitate sporitl " (Conditie din Ministerului Finantelor Corespunderea obiectivelor, functiilor si
Acordul pentru eliberarea celei de-a capacitatilor Curtii de Conturi cu cele ale
Doua Transe SAC 111) Mobilizarea asistentei donatorilor in unei institutii supreme de audit moderne

scopul consolidarii institutionale a Curtii
de Conturi

Aprobarea planului de actiuni pentru Implementarea recomandarilor prioritare Finalizarea implementarii
implementarea recomandarilor ERFT ale ERFT recomandarilor ERFT
(Raportul ERFT urmeaza a fi prezentat
Guvernului in martie 2003)

3.5 Sporirea calitAtii prognoz3rii Finalizarea elaborarii si implementarii
macroeconomice eficiente a modelului de prognozare

macroeconomica odata cu bugetul anului
2005

3.6 Consolidarea procesulul de Modificarea calendarului bugetar Elaborarea unor metodologii si Includerea in procesul de monitorizare a
elaborare bugetara pentru a incepe elaborarea bugetului n instrumente mai sigure si mai amtemeiate bugetelor intocmite in baza

ianuarie a fiecarui an, incepand cu deiprognozare aveniturilor performantelor a analizel rezultatelor si
Bugetul pentru 2004 impactului programelor de cheltuieli

Consolidarea in continuare a capacitAtilor
de bugetare in baza programelor §i
performantelor; continuarea ,i dezvoltarea
ulterioara a acestor capacitAti in sectoarele-
pilot (invatamant si ocrotirea s5n5tAtii)

_ pentru Bugetul din 2004; initierea lucrgrilor I



preg3titoare in vederea lans3rii unui
exercitiu similar mi sectorul protectiei
sociale incepand cu Bugetul anului 2005

3.7 Consolidarea procesulul de Cresterea acoperirii si eficientei sistemului Stabilirea unui plan de imprumuturiexecutare bugetara privind cheltuielile corespunzgtor fluxurilor de casa de
intrare ,i ieqire

Finalizarea implementArii sistemului
trezorerial pentru controlul executarii
angajamentelor de cheltuieli ale
bugetelor locale

0 strategie integrata de gestionare a
datoriei publice

4. Manaaementul functillor
publice

Revizuirea Legii Serviciului Public si a Finalizarea stabilirii unui cadru legislativ4.1 Consolidarea cadrulul legislapiei si regulamentelor aferente §i care s3 ofere suportul juridic necesarjuridic Ei deontologic elaborarea modificarilor destinate sa aplic3rii principiilor depolitiz3rii sifortifice aplicarea principiilor depolitizarii meritului
si meritului

Crearea unui organ de supraveghere
independent ,i apolitic (cum ar fi
Cornisia functionarilor publici) pentru a
asigura protectia principiilor depolitiz3rii
si a meritului

Desf3a§urarea procesului de consolidare si._________________________________ __________________________________ I codificare a procedurilor administrative
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menite sa l^nlAture comportamentul
inadecvat al functionarului public

Finalizarea Codului Deontologic pentru
functionarii publici; si a prevederilor
reglementand cazurile de conflict de
interese si activitate politica
incompatibila din partea functionarilor
publici

Consolidarea cerinlelor privind
declararea bunurilor si veniturilor de
catre functionarii publici de nivel
superior si a oficialilor entitAtilor
guvemamentale de nivel sub-national

4.2 Rationalizarea structurii Elaborarea criteriilor programului de Implementarea a trei programe-pilot de Cuprinderea intregii institutii

Guvernului si componentelor revizuire a func$iilor Guvemului in revizuire a functiilor guvernamentale in programul de

acestuia general si ale Ministerelor si altor revizuire a functiilor, de asemenea

organe din structura Guvernului in autoritatilor judetene §i locale

particular
Reorientarea ministerelor de resort catre
rolul de analiza si elaborare a politicilor,
planificare strategica, monitorizare ,i
evaluare

4.3 Sporirea competitivitaipi Elaborarea unei politici salariale i Stabilirea unui set de obiective cu privire

sectorului public ca angajator prevederea remunerarii comparabile cu cea la remunerarea functionarilor publici la

atragator prin reformarea a sectorului privat nivel comparabil cu al sectorului privat si

sistemului de salarizare Stabilirea unui raport obiectiv de salarizare implementarea decompresarii scarii de

(nivelurile de la 13 la 23 pentru salariul de salarizare
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5. Managementul resurselor DeUie rtrio d dniiaeaLrgirea diapazonului de functii care vorumane in cadrul administratlei posturilor cciterificompletate in baza fi ocupate prin concurs extem deschispublicepstrarcvrficpeteinaa
angajarii prin concurs extern deschis

5.1 Sporirea concurentei
exterioare la angajare

5.2 Sporirea capacitatilor prin Elaborarea unui program de management Stabilirea unei strategii si a unui programconsolidarea instruirii al schimbarilor generale in sprijinul de instruire ,i dezvoltare pentrufunctionarilor publici si reformei sectorului public conducatorii de nivel superior ,i mediudezvolt3rii administratiei
publice 

Stabilirea unei strategii si a unui program
de instruire si dezvoltare a abilitatilor in
sfere precum managementul resurselor
umane, managementul financiar, analiza
si planificare strategica, tehnologii
informationale, analiza impactului ,i
elaborarea legislativa

5.3 Sporirea transparentei si a Elaborarea unor standarde de prestare a Coroborarea datelor bugetare >i a celorresponsabilitAtii externe serviciilor pentru un anumit numar de privind performanla ministerelor §i aMinistere-pilot si alte organe altor organe guvemamentale
guvernamentale, concomitent cu stabilirea
procesului de colectare, analiza si publicare Aplicarea standardelor de prestare aa informatiei privind performanla efectiva serviciilor si publicarea raporturilorin raport cu standardele privind performanta efectivg in raport cu

standardele, introduse in toate institutiileElaborarea unor noi forme de consultare si guvemamentale
I participare a asociatiilor din sectorul privat, I



ONG-urilor, cetatenilor §i beneficiarilor deElbreaiimeenrauuistm
servicii in procesul de luare a decizisior e i de management al performantei, bazat pe

de gestionare a servici_ior ierarhia obiectivelor

Stabilirea unor noi forme de consultare §i
participare a asociatiilor din sectorul
privat, ONG-urilor, cetAtenilor si
beneficiarilor de servicii

Implementarea proceselor §i procedurilor
de promovare a accesului liber la
informatie

6. Educatia

6.1 Sporirea echitatii in ceea ce Stabilirea obiectivelor privind cotele de "Guvernul urmeaza sa aprobe o strategie de Continuarea implementarii Strategiei

priveqte accesul la invAtAmantul immatriculare, absolvire si frecventare: reformare a sferei educationale pentru a Reformei in invAtAmant, atingerea ratelor

primar ji secundar de baza, generale; pentru copii din familii cu solutiona inechitAtile sistemului, inclusiv stabilite de inmatriculare, absolvire si

precum ji la invatamantul venituri joase; pentru copii din zonele (a) abandonul qcolar in randul copiilor frecventare in sfera invAtAmnntului

superior rurale saraci (b) selectarea pentru studii primar qi secundar de baza; realizarea

superioare §i elaborarea unui mecanism de accesului rezonabil al studentilor din

Finalizarea studiului privind nivelul asistentA financiara pentru a asigura accesul familii cu venituri joase $i din zona

pltilor oficiale §i neoficiale pentru studentilor saraci " (Conditie din Acordul rurala la studiile superioare

accesul la studiile superioare: general; pentru eliberarea celei de-a Treia Tran§e

pentru studentii din familii cu venituri SAC III)
joase; pentru studentii din zonele rurale

6.2 Redistribuirea cheltuielilor Stabilirea obiectivelor privind alocatiile Realizarea obiectivelor privind alocarile

intra-sectoriale in sfera pentru cheltuieli intra-sectoriale (ca intra-sectoriale pentru invAtamAntul

educationalI in favoarea procentaj din totalul cheltuielilor primar si secundar de baza

invatAmantului primar 4i pentru inv4tfmantul public) pentru



secundar de baza i^ulvtArnfintul primar si secundar de
baza, ce urmeaza a fi realizate pe
termen mediu

6.3 Reconstituirea capacitatilor Finalizarea inventarierii actualelor categorii Elaborarca si implementarea Planului deresurselor umane in cadrul de personal dupa tipul functiei (profesori si restructurare a resurselor umane insectorulul educational personal auxiliar); dupa tipul de institutie sectorul educational, incluzand : (i)de invatam&nt; dupa localizare; si dupa repartizarea personalului existentdisciplinl (pentru profesori) conform noilor necesitati; (ii) reciclarea
si repartizarea personalului existent; (iii)Finalizarea evaluarii pe ternen scurt si reducerile necesare de cadre; (iv)mediu a necesitatii de personal dupa tipul instruirea manageriala; (v) instruireafunctiei; dupa tipul de institutie de profesionala; (vi) instruirea personalului

invAtamnint; dupa localizare; si dupa Ministerului Educatiei privind analiza sidisciplina (pentru profesori) (inclusiv cu dezvoltarea strategica, monitorizarea siluarea in consideratie, pe termen mediu, a evaluarea; (vii) strategia de reformare ascaderii numarului de personal in §coli) salarizarii sub aspectul dificultatilor de
angajare si mentinere a personalului

6.4 Sporirea responsabilitAtii Elaborarea propunerilor privind sporirea Prezentarea informatici comparativeexterne 
implicarii pgrintilor si comunitatii in privind performanta institutiilor deprocesul decizional in sfera invAtamantului invatamant, catre pArinti si comunitatile
primar si secundar de baza la nivel local locale

7. Ocrotirea sanatatii

7.1 Sporirea echitatii accesului Determinarea pachetului de servicii Pregatirea unui plan de implementare Stabilirea unui pachet de serviciila serviciile de baza medicale de baza argumentat sub aspect financiar pentru medicale de baza pentru a oferi accesimplementarea pachetului de servicii liber universal
medicale de baza



7.2 Redistribuirea cheltuielilor "Aprobarea de catre Guvern a unui Suplimentarea alocatiilor intra-sectoriale Finalizarea implementarii Planului de

inter-sectoriale in sfera ocrotirii Plan de Restructutare a Spitalelor in pentru serviciile medicale primare §i de Restructurare a Spitalelor

sOnAtatii in favoarea serviciilor vederea reducerii in continuare a urgent! in proiectul bugetului pentru 2004

medicale primare si de urgenti capacitAtii in exces a Spitalului Realizarea obiectivelor privind alocatile

Municipal Chi,inau ,i a Spitalelor speciale intra-sectoriale

Republicane, avand un cadru temporal
strict stabilit " (Conditie din Acordul
pentru eliberarea celei de-a Doua
Tran,e SAC III)

Stabilirea obiectivelor privind alocatiile
pentru cheltuielilor intra-sectoriale (ca
procentaj din cheltuielile totale in sfera
ocrotirii sAnatatii) pentru serviciiie
medicale primare ,i de urgenta care
urmeaza a fi realizate pe termen mediu

7.3 Reconstituirea capacitatilor Inventarierea completa a categoriilor Elaborarea Planului de Restructurare a Finalizarea implementarii Planului de

resurselor umane in sectorul existente de personal dupa tipul functiei Resurselor Umane in Sectorul Ocrotirii Restructurare a Resurselor Umane in

ocrotirii sAnAtitii (medici, alti profesioni,ti, infirmiere, Sanatdtii, incluzand : (i) repartizarea Sectorul Ocrotirii S5nktAtii

personal auxiliar); dupg tipul institutiei personalului existent conform noilor

de ocrotire a sAnatAtii; ,i dupa localizare necesitati; (ii) reciclarea ,i repartizarea
personalului existent; (iii) reducerile de

Evaluarea completa a necesitatilor de cadre necesare; (iv) instruirea manageriala;

personal pe termen scurt si mediu dupa (v) instruirea profesionall; (vi) instruirea

tipul functiilor; tipul institutiei de personalului Ministerului Ocrotirii

ocrotire a sanAtatii ,i dupa localizare SAnkl1ii privind analiza ,i dezvoltarea
strategica, monitorizarea ,i evaluarea; (vii)
strategia de reforma a retribuirii muncii
pentru sferele ce intampina dificultAti de
angajare ,i mentinere a personalului



7.41Intensiflcarea Elaborarea propunerilor unor Prezentarea c3tre comunitatile locale ,siresponsabilitatii externe programe-pilot in cateva prim3rii de beneficiarii serviciilor medicale ainstituire a unor consilii cu participarea informatiei privind performanlamembrilor comunitatii, in ceea ce comparativA in sfera serviciilor medicaleprive,te serviciile medicale primare primare la nivel local

8.Protectia socialA

8.1 Sporirea echitaipi si "Adoptarea modificArilor la Legea Finalizarea reintegr3rii grupurilordurabilitAtii pe termen mediu a privind pensiile de asigurare sociala de profesionale cu "tratament special " insistemului de pensionare stat din 1998 " care includ: sistemul general de pensionare

-Incorporarea privilegiilor in legea
generalA cu privire la pensii cu
eliminarea treptat3 a elementelor care
vin in contradictie cu aceasta

-Stipularea unui mecanism de indexare
clar ,i viabil sub aspect financiar prin
care s3 se realizeze viitoarea sporire a
pensiilor " (Conditie din Acordul
pentru eliberarea celei de-a Doua
Tran,e SAC III)

8.2 Perfectionarea abilitAtilor de Elaborarea m continuare a informatiei ,i Realizarea unei mai bune canaliz3ri aa canaliza asistenta socialA citre analizei bugetelor gospodAriilor casnice beneficiilor de asistentA social3cele mai vulnerabile grupuri pentru a promova o baza analiticA
perfectionatA pentru asigurarea unei mai
bune canalizgri a asistentei sociale
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* .. . .. Saselun i . .-,D l- I' ScoDurl pe termen medu - _

Elaborarea strategiei si planului de actiuni Elaborarea propunerilor privind

privind restructurarea indemnizatiilor retragerea programului compensatiilor

pentru copii nominative, concomitent cu eliniinarea
grupurilor de beneficiari care nu fac
parte din cele mai vulnerabile categorii si
cu eliminarea compensatiilor pentru
serviciile comunale care nu se includ in
categoria celor energetice

Finalizarea restructurarii sistemului de
indemnizatii pentru copii





CAPITOLUL 1: POZITIA STRATEGICA

1.1. Dificultatea cu care se confrunta astazi Guvemul Republicii Moldova consta in

pror ovarea unei cresteri durabile ,i in reducerea considerabila a saraciei, dezvoltand,

totodata, capitalul social. Aceasta sarcina trebuie realizata in contextul unei situatii

finax ciare marcate de restrictii, a unei guvemnri ineficiente ,i a unei capacitati

insti tionale limitate. Urmand prioritatile Guvemului expuse in Strategia interimara de

redu ere a saraciei, in raport se sustine ca rezultatele dorite ale reformei din sectorul

soci l(restabilirea echitatii accesului in sectoarele de ocrotire a sanatatii, de invatamant si

de lrotectie sociala) ar putea fi obtinute numai daca aranjamentele ce tin de

man gementul cheltuielilor sunt consolidate temeinic, iar capacitatea institutionala a

luarii deciziilor de catre Guvem, a administratiei publice ,i prestarea serviciilor sunt

perf ctionate intr-o masura considerabila.

1.2. Pentru a crea contextul necesar acestei discutii, capitolul dat ofera un rezumat al

cauz elor ce stau la baza performantei descurajatoare a Moldovei in decursul tranzitiei.

Sunt examinate transformarile macrofinanciare, inclusiv evaluarea schimbarilor din

stu tura veniturilor ,i cheltuielilor pe parcursul ultimilor zece ani. Este prezentat un

cadr macrofinanciar pana in 2005, insotit de discutarea unor riscuri-cheie ,i a unor

con trangeri ce tin de scenariul din acest cadru.

A. 'AUZELE PERFORMANTEI DESCURAJANTE DIN PERIOADA TRANZITIEI

1.3. Complexitatea cauzelor ce stau la baza performantei descurajatoare Moldovei din

timr ul tranzitiei nu trebuie subestimata. Principalele cauze pot fi divizate in patru

grupuni: (i) conditiile initiale nefavorabile ,i ,ocurile de la inceputul tranzitiei; (ii)

calittea slaba a guvemrfii; (iii) implementarea partiala ,i in regim de franare-accelerare

a rei ormelor de piata; si (iv) socul extem generat de criza financiara regionala din 1998.

Mol dova a trecut prin zece ani de tranzitie foarte dificili. in decursul perioadei 1990 -

200), PIB a scazut cu 65%. Mai mult de jumrtate din populatie subzista intr-o saracie

abs luta,. Nivelul datoriei exteme a sporit de la zero practic pana la peste 100% din PIB2 .

1.4. Tranzitia a fost insotita de o ajustare bugetara notabila, care in mare parte a fost

pro ocat- de criza financiara regionala din 1998. Deficitul bugetar de casa, care depa,ea

1004, din PIB n 1997, a fost redus la 1,6% din PIB in 2000, fiind eliminat in 2001.

Ven iturile Guvemului au scazut de la 40% din PUB in 1997 pana la 31% din PIB in

aceeasi perioadd. Aceasta sa datorat in temei colapsului veniturilor fiscale. Guvemul a

fost nevoit sa reduca cheltuielile de la 50% din PIB in 1997 pana la 30% in 2001.

1.5. Conditiile economice initiale Ei Socurile din primii ani de tranzitie. in cadrul

sistemului sovietic rolul Moldovei era, in primul rind, de a fumiza produse agricole

Co for celor mai recente date existente cu privire la nivelurile regionale ale saraciei, (vezi, de exernplu:
Ban a Mondiala. 2000. Sd facem ca tranzitia sd functfioneze pentru fiecare. Sdrdcia i inechitatea din

Eur pa ,si Asia Centrald), indicele Moldovei pe cap de locuitor pentru saracia absoluta, dupa cumn a fost

eval tin terneni PPP la 2,15 dolari SUA pe zi, era de 55% in 1999, fiind al doilea dintre cele mnai reduse
dup Tajikistan printre ¶irile in curs de tranzitie pentru care a fost posibil de gasit datele respective.
2 La sfarsitul anului 2001, datoria externa totala, inclusiv restantele exteme la resursele energetice, a fost
estirnata la circa 103 procente din PIB. Fira arieratele la energie, datoria externa se ridica la 83 % din PIB.
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Uniunii Sovietice. Moldova era aproape in totalitate dependenta de energia importata si
nu dispunea de o baza proprie de resurse naturale. Odata cu dezmembrarea fostei Uniuni
Sovietice, Moldova a trecut prin unul din cele mai grele socuri in ceea ce prive,te
raportul de schimb extern comparativ cu celelalte foste republici sovietice, la care s-a mai
adaugat intreruperea legaturilor comerciale ,i pierderea pietelor traditionale. Razboiul
civil din 1992, in cadrul caruia Transnistria a cerut separarea unilaterala, a subminat
considerabil baza industriala a Moldovei, sporind dependenta trii de energia importata,
precum ,i de productia agricola.

1.6. Constrangeri initiale de ordin institutional. La fel de importante erau si
constrangerile institutionale initiale. Desfiintarea Uniunii Sovietice le-a cerut noilor state
sa ridice de la zero setul de institutii care reprezenta o parte indispensabila a statalitaii ,i
democratiei moderne. Asemeni altor tari CSI, Moldova a inceput perioada de tranzitie cu
un nivel scazut al capacitatii institui#onale din sectorul sau public. Situatia din Moldova,
totu,i, s-a deteriorat in ultimii zece ani din cauza instabilitatii si labilitatii politice cronice,
in decursul acestei perioade succedandu-se zece guverne. Mai mult decat atat, politizarea
sporita a condus la niveluri inalte ale rotatiei finctionarilor publici odata cu fiecare
schimbare de Guvem (rotatie de pand la 20% la fiecare schimbare de Guvern, remanieri
facandu-se si pana la fumctia de vice-director al departamentului). Aceasta generat o
discontinuitate politica cronica, reducerea capacitatii institutionale, distrugerea memoriei
institutionale si o stare de spirit extrem de scazuta a personalului.

1.7. Dupa obtinerea independentei, capacitatea institutional! s-a ameliorat in unele sfere.
De exemplu, Moldova are una dintre cele mai puternice banci centrale printre tarile fostei
Uniuni Sovietice. Capacitatea tehnica a Ministerului Finantelor, de asemenea, a cunoscut
o dezvoltare considerabila. Ambele agentii mentionate au fost beneficiare ale asistentei
tehnice finantate din surse exteme. Totusi, chiar si in aceste cazuri, durabilitatea
^mbunatatirilor va depinde de implementarea unor reforme profunde ale sectorului public,
in vederea depolitizarii administratiei publice si asigurarii stimulentelor necesare pentru
pastrarea celor mai profesioni,ti.

1.8. Calitatea guvernarii. In ansamblu, calitatea guvemrnii Republicii Moldova a rkmas
slaba si este printre cele mai slabe din regiune. Moldova se distinge prin cea mai scizuta
performantA printre cele douazeci de tari in tranzitie la compararea cu ajutorul indicelui
de guvernare al BERD (1999). Moldova, de asemenea, s-a clasat ultima printre sapte tari
in tranzitie in ceea ce priveste perceperea calitatii si eficientei serviciilor administratiei
centrale in cadrul sondajului BM/BERD asupra climatului de afaceri ,i performantei
intreprinderilor (BEEPS -1999).

1.9. Nivelurile persistente ale remunerarii extrem de scazute a fimctionarilor publici,
impreuna cu expunerea la obtinerea de foloase necuvenite, in timp ce apareau elementele
economiei de piata (noul sector privat, crearea unor intreprinderi mici si mijlocii,
restructurarea intreprinderilor existente, privatizarea), a condus la cresterea nivelurilor
delapidarilor la nivel de stat si a coruptiei administrative in Moldova.3 In acel4i timp s-
au exercitat putine presiuni din exterior asupra sistemului pentru ca functionarii publici sa
adopte un comportament corespunzator. Politicienii au fost incapabili sa asigure
disciplina in cadrul sistemului. Sectorul privat n-a reusit sa formeze asociatii de companii

3 Vezi: Banca Mondiala. 2000. Anticorupfia in tranzitie: 0 contributie la dezbateri politice.
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capalile sa intreprinda un lobby eficient in favoarea unor politici orientate spre activitatea

lor. ocietatea civila este insuficient de dezvoltata. A,teptarile cetatenilor din partea

sectcrului public sunt mici, acestora Ii se ofera oportunitai extrem de limitate de a

partikipa eficient in cadrul proceselor de luare a deciziilor.

1.10 Implementarea intermitentai a reformelor. Perioada de tranzitie s-a caracterizat

printr-un grad inalt de instabilitate politica, iar de la data declararii independentei s-au

succ dat 10 guverne. Absenta consensului politic asupra reformelor economice in

decu rsul acestei perioade, schimbarile frecvente de guvem ,i capacitatea institutionala

s1abs i ansamblu au generat modelul de franare-accelerare in procesul de implementare

a ref brmelor economice.

1.11 in primii ani de tranzitie Moldova se clasa printre primele economii in tranzitie in

ceea ce priveste reformele de piata din prima generatie. Programul de macrostabilizare,

lans; t odata cu introducerea noii monede nationale in 1993, a avut un succes relativ bun:

leul s-a stabilizat in 12 luni, inflatia a scazut de la peste 100% pe an in 1994 pana la 15%

pe a in 1996, iar deficitul bugetar de casa a fost redus de la 22% din PIB in 1993 pana la

6% Sin PIB in 1995. Aceste succese au fost insotite de un set traditional de masuri de

liber alizare a preturilor si comertului si de privatizare in masa.

1 .12 Insa restructurarea adevarata a economiei n-a inceput decat in 1997, iar progresele

de p ana acum au fost contradictorii. in timp ce programele de privatizare consecutive au

tran;ferat multe din intreprinderile aflate in proprietate de stat in sectorul privat, multe

ntre prinderi mari considerate de importanta strategica pentru economie, inclusiv

intr prinderile din sectoarele de vinificatie, tutunarit, energeticd ai telecomunicatii au

ram ISin controlul statului. Moldova a inregistrat un progres semnificativ la privatizarea

pamantului ,si restructurarea sectorului agricol si energetic intre anii 1998-20004. Climatul

inv stitional si de afaceri, totu,i, nu s-a imbunAtAtit. Acest fapt a descurajat investitiile

stralegice directe din exterior, care s-au ridicat la cifra modesta de 80 dolari SUA per

capi ape baza cumulativa in decursul perioadei 1994-1999.'
1.1 . Reformele din sectorul public ,i cel social au fost amanate. Restructurarea

sect rului ocrotirii sanatatii si reforma sistemului de pensii au fost initiate abia in anul

199 . Primele masuri de ameliorare a directionarii asistentei sociale au fost luate in

acel i an in care Guvemul a introdus programul de compensatii nominative pentru
grullurile vulnerabile de populatie, in scopul i^locuirii subventiilor anterioare ne-fondate

4Re lizarile majore din sectorul energetic includ rationalizarea tarifelor, inlocuirea subventiilor ne-fondate

cu c ompensati nominative orientate spre grupurile vulnerabile ale populatei, instituirea unui organ

ide endent de reglementare ,i vanzarea a trei din cele cinci companii de distributie a energiei electrice

unui investitor strategic strain. Privatizarea terenurilor ,i restructurarea gospodariilor agricole este practic

nch iata, mai mult de 90% din gospodariile agricole colective fiind restructurate in cadrul programului

naticnal "Pamant".
S In' estitiule strAine directe in econornia Moldovei au fost foarte nesemnificative la inceputul tranzipei ,i au

cres ut foarte lent. Din 1995 pin! in 1999 fluxurile investitionale straine directe nete au constituit 56

mili4ane dolari SUA anual. Vanzarea unei parti din retelele de distribu#e a electricitafLtii companiei Union

Fen,sa din Spania a sporit media pana la 68 milioane dolari SUA pe perioada 1995-2000. Volumul total al

inve titiilor striine directe nete in economia Moldovei a atins cifra de 443,7 milioane dolari SUA (3,7%

din FIB) spre sfarsitul anului 2000. Ca pondere din PIB, aceasta constituia totui rnai mult decat media
pent u tarile din fosta Uniune Sovietica (1% din PIB pe 1992-1995 si 2,5% din PIB pe 1996-1999) (Sursa:

Bant a Mondiala. 2002. Tranzi,tia. Primii zece ani. Analize i experien,te acumulate in Europa de Est ,sifosta

Uniz ne Sovieticd.)
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pentru serviciile comunale. Restructurarea invatamantului inca n-a fost lansata. De,i
Guvemul a aprobat o complexa Strategie de reformai a sectorului public in luna noiembrie
2000, putine actiuni concrete au fost intreprinse pentru a incepe implementarea acestei
Strategii.

1.14. aocul extern provocat de criza financiara regionala din 1998. Moldova a fost
una dintre cele mai afectate tari din regiune de criza financiara regionala din 1998.
Deprecierea leului fata de valutele occidentale ,i cre,terea lui simultana fata de rubla
ruseasca a dus la cel de-al doilea ,oc de la independenta incoace in ceea ce prive,te
raportul de schimb. Exporturile s-au redus la jumatate in 1999 in comparatie cu 1997, iar
pana in anul 2001 situatia lor s-a redresat numai pand la 70% din nivelul existent pana la
criza. Cre,terea economica pozitiva initiala din 1997, care a urmat dupa 6 ani de declin, a
fost stopata Inflatia provocata de deprecierea leului a redus veniturile ,i economiile reale
ale familiilor, ducand la o cre,terea a
incidentei saraciei absolute de la 54 % Tabelul 1.1. Venitul National si Produsul
din populatie la sfar,situl anului 1997 Intern Brut 2n trile CSI,
pana la 74% din populatie la sfar,itul 20001999.6 ~~~~~~~~~~Venitul PIBanului 9996 Venitul per capita a National real
coborat brusc in 1999 pana la mai putin Bruti 19a
de 60% din nivelul existent pana la $ la PPP 100
declan,area crizei. Datoria externa, ca Rusia 8010 64
procent din PIB, a crescut de la 56% in Belarus 7550 88
1997 pana la peste 877 % in 1999. Kazahstan 5490 90

1.15. Declinul cumulativ al PIB cu 65 Turkmenistan 3800 76
% intre 1990-2000 (al doilea printre Ucraina 3700 43
cele mai grave din tarile fostei Uniuni Azerbaidjan 2740 55
Sovietice) a transformat Moldova in cea Georgia 2680 29
mai saraca tara din Europa, cu cel mai Armenia 2580 67
mic venit national brut per capita din
toate celelalte tari ex-sovietice, cu KUrgizstan 2540 66
exceptia Tajikistanului. Saracia este Uzbekistan 2360 95
foarte raspandita, mai mult de jumatate Moldova 2230 35
din populatie se distinge prin niveluri Tadjikistan 1090 48
de consum situate mai jos decat pragul Sursa: Banca Mondiala. 2002. Indicatorii
absolut al saraciei pe plan international mondiali de dezvoltare 2002, si Tranziia,
de 2,15 dolari SUA pe zi, ,s i o primii zece ani. Banca Mondiala. Washington.de 2,15 dolari UA pe zi, ~ 1 0D.C.

6Murrugara, Edmundo. 2001."Studiu asupra dinaniicii saraciei din Moldova".
7 Cu exceptia restantelor la resursele energetice.
s Conform celor niai recente date existente cu privire la nivelurile regionale de saracie (vezi de ex. Banca
Mondiala. 2000. Sd facem ca tranzitia sd func,tioneze pentru fiecare. Sdrdcia ,i inechitatea din Europa ,i
Asia Centrald), indicele per capita al Moldovei pentru saracia absoluta, stabilit la 2,15 dolari SUA pe zi in
termeni PPP, a ramas la 55% in 1999, fiind al doilea cel mnai scazut indice printre tarile in tranzitie, pentru
care existau datele respective, dupa Tajikistan. Studiul dinamicii saraciei efectuat de personalul Bincii in
2001 (Murrugara, E. 2001) sugereaza pentru Moldova folosirea unui prag absolut al saraciei de 89,97 lei pe
luna, evaluat la preturile de la sfarsitul anului 1997 (echivalentul a circa 20 dolari SUA lunar la momentul
n-asurArii). Aplicarea acestui prag al saraciei rezulta intr-o rata absolutA a saraciei de peste 70% pe anul
2000.
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majo|ritate 9 care intra in categoria de saracie cronica. Indicatorii sociali s-au deteriorat,

ajunand la cel mai scazut nivel pe regiune. In 2000 Moldova se clasa a 102-a printre 174

de tir in ceea ce priveste indicele de dezvoltare umana al PNUD, ultima printre

econ iile in tranzitie, cu exceptia Tajikistanului si Uzbekistanului.10 Acumularea de

catre Moldova a unei dintre cele mai mari datorii externe printre tarile in tranzitie

agra eaza situatia si mai mult." 

B. E VOLUTI MACROFINANCIARi

1. 16 in ultimii doi ani s-a inregistrat o crestere pozitiva a PIB, acesta sporind cu 2,1 % in

2009 ,i cu 6,1% in 2001. Rata de schimb s-a stabilizat relativ repede dupa deprecierea

maj cra din 1998-99 ,i a continuat sa se deprecieze lent in ultimii doi ani. Dupa saltul

tem orar din 1998-99, inflatia s-a redus pana la 18,5% in 2000 si pana la 6,4% in 2001.

Actu deficit al balantei de conturi s-a redus brusc in 1999, a crescut pana la 9% din

PIB in 2000, scazand pana la 8% din PIB in 2001. Ca urmare a unei politici bugetare de

aust rtate, balantele bugetare au demonstrat ameliorari considerabile in 1998, cu un

exce dent bugetar de casa de circa 1 procent inregistrat in 2001 (vezi tabelul 1.2)

Tabelul 1.2. Tendintele bugetare generale (procent din PIB)"2

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Venituri 39,4 35,9 39,8 39,0 32,0 33,0 31,3

Che tuieli 46,2 43,9 50,0 42,9 35,0 34,6 30,3

Decit - 6,8 -8,0 -10,2 -3,9 -3,0 -1,6 1

Surs 1:1995-96 -FMI, 1997-2001 - Ministerul Finantelor

1.1 . Performanta financiara generala. Pana in anul 1998, performanta financiara a

fost contradictorie. In timp ce deficitul bugetar indica o ameliorare moderata pe parcursul

peri adei, deficitul ramanea relativ mare (vezi figura 1.1)13. Veniturile au fost destul de

9,,St 1diul cu privire la dinamica saraciei" a stabilit ca ponderea saraciei absolute din total varia intre 90%

si 67 in perioada 1997-2000. Studiul urmeaza criteriile folosite de Jalan si Ravallion (1998, 2000), pentru

a op ra distincta intre saracia cronica si saracia teniporara.
10p [UD 2000. Raportul cu privire la dezvoltarea umand, 2000.

" C1 nform recentului studiu Reducerea sardciei, durabilitatea cre.yterii ,i gestiondrii datoriei in tdrile cu

venit uri mici din CSI (Banca Mondiala ~i FMI. 2002) indicatorii datoriei ai Moldovei si Republicii

Kir4hize de la sfarsitul anului 2000 au depasit pragurile durabilitatii conform initiativei extinse HIPC prin

cifre modeste.

12 A i si in continuare, daca nu este specificat altfel, analiza tendintelor financiare se bazeaza pe informatia

cu p vire la executarea Bugetului Public National. Definitia lui include bugetul de stat, bugetele locale,

bug tul asigurarilor sociale de stat, alte fonduri si resurse extrabugetare (vezi casulta 3.1 pentru o descriere

deta ata a sistemului bugetar din Moldova). Nu a fost posibila compilarea unei infornatii consecvente cu

priv re la investitiile finantate de donatori si din alte surse externe care nu au fost canalizate prin

inte mediul bugetului de stat, de aceea, aceste date nu sunt reflectate aici.
1
3 Fi nd rnasurat pe baza de angajament, deficitul bugetar a oscilat intre 7,2% si 12,6% din PIB intre 1993 si

199 . Pe baza operaiunilor de casa deficitul a fost mai mic, osciland intre 5,7 si 10,2% din PIB in decursul

acel iasi perioade.
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stabile ca pondere in PIB, osciland intre 35 ,i 40 % din PIB. Cheltuielile au fluctuat intre
44 ,i 50%. Deficitul bugetar a fost finantat printr-o combinatie de finantare externa,
imprumuturi inteme ,i restante la platile inteme (in special cele sociale, inclusiv pensii)1 4.
Stocul restantelor la pltile inteme a depait 12% din PIB in 1996 (vezi figura 1.2). S-a
recurs pe larg la finantarea externa, care a constituit in medie peste 6,5% din PIB intre
1995 ,i 1997. Ca rezultat, datoria externa totala a crescut de la aproape zero la inceputul
anilor 90 pana la 67% din PIB spre sfar,itul lui 1997 (vezi Casuta 1.1).

Casuta 1.1 Profilul datoriei Republicii Moldova

Datoria exterma totala a Moldovei a crescut de la aproape zero la inceputul anilor 90 pana la peste 1,2 nilrd.
dolari SUA (83% din PIB) la sfarsitul anului 2001, din care 77% constituiau datoria publica garantata destat. Totodata, restantele exteme neachitate, pentru importurile de energie de la furnizorii straini (in special
Gazprom) sunt estimate la 298 mnilioane dolari SUA (20% din PIB). Tara datoreaza circa 60% din datoriapublica garantata de stat instituliilor multilaterale, inclusiv FMI, Bancii Mondiale si BERD. Circa 27% sunt
datorate creditorilor priva#, inclusiv soldul restant al Euro-obligatunilor in valoarea de 75 nilioane dolari
SUA (emis in 1997 cu o achitare intr-o singura transa la sfarsitul perioadei scadente in iunie 2002), 90niilioane dolari SUA in titluri de valoare eliberate pentru Gazprom din Rusia si o serie de credite directe sigarantate de stat de la bancile straine. Restul datoriei publice garantate de stat (13% din total) trebuie
achitata creditorilor bilaterali. Datoriei private ne-garantate ii revin 22% din stocul datoriei externe totale in2001, procent care a sporit in ultili ani din cauza cresterii nprumuturilor sectorului privat de pe pietele
de credit straine. 0 parte relativ niici a actualului portofoliu al datoriei Guvemului a fost contractata intermeni concesionali.

Sursa: Analiza efectuatd de personalul Bdncii Mondiale in baza datelorfurnizate de Guvernul Republicii
Moldova.

1.18. incepand cu anul 1998, Guvernul a fost nevoit sa instituie de urgenta o politica
bugetara mult mai restrictiva, partial din cauza crizei financiare regionale. Ca urmare a
crizei, veniturile Guvemului au scazut ,i sursele exteme de finantare a deficitului, precum
,i piata pentru bonurile de trezorerie, s-au epuizat. Necesitatea urgenta de a consolida
pozitia rezervei Bancii Nationale a Moldovei a redus, de asemenea, accesul Guvemului la
resursele Bancii Nationale pentru finantarea deficitului sau. Finantarea deficitului a fost
limitata la sumele puse la dispozitie de creditorii bilaterali ,i institutiile financiare
internationale, dar dupa ce Bancii Nationale i-au fost alocate suficiente resurse pentru a
sustine pozitiile sale in ce prive,te rezervele intemationale ,i creditul net pentru Guvern.
Guvernul n-a avut alta optiune decat reducerea brusca a deficitului bugetar, atat in
termeni de casa cat ,i in termeni de angajament.

14 De exemplu, decalajul dintre contributiile sociale si cheltuielile Bugetului Asigurarilor Sociale de State
(BASS) a crescut din 1996 ,i a atins punctul maxim de circa 4% din P1B in 1997. Cheltuielile BASS(inclusiv pensiile, indemnizatile pentru familii, alocatiile de somaj si alte aloca#i si subventi minorepentru asistenta sociala) au constituit ceva mai pu#n de un sfert din totalul cheltuielilor generale aleGuvernului im 1999. Cheltuielile bugetului de stat si a bugetelor locale pentru sfera socialA (inclusivcheltuielile publice pentru ocrotirea sAnata2i, invitin'Ant, unele scheme de asistenta sociala) au oscilat intre13 si 17% din PEB pe baza operapunilor de casa in perioada 1994-1998. Aceste nivele sunt relativ inaltefata de media din alte tai ex-sovietice (8,2% din PIB) si chiar fat de media pentru tArile din EuropaCentrala si de Est si din tirile Baltice (circa 10% din PIB) din ultimii ani. (Sursa: Alam, Asad si Sundberg,Mark. 2001. Un deceniu de tranzitiefinanciard. Banca Mondiala, Washington, D.C.)
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Figura 1.1: Tendintele deficitului bugetar (procent din PIB)
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Sursa: In baza datelor Ministerului Finantelor ~i ale FMI.

Figura 1.2: Finantarea deficitului bugetar dupa sursa (milioane lei)
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1.19. in 1999 balanta bugetara pe baza de angajament a scazut cu 3% din PIB, o
ameliorare cu mai mult de 6 puncte procentuale din PfIB, comparativ cu 1998. Deficitul
de casa a scazut pana la acela,i nivel. Ameliorarea situatiei a continuat in 2000, deficitul
de casa reducandu-se pana la 1,6% din PIB, iar stocul restantelor la cheltuieli s-a mic,orat
de la 9 panA la 5,2% din PIB. In 2001 insuficienta finan,trii straine, accentuata de lipsa
nea,teptata de venituri, a determinat Guvemul sa procedeze la introducerea unor restrictii
bugetare. De,i cheltuielile erau reduse in decursul anului, aceasta nu era suficient pentru a
preveni acumularea noilor restante la cheltuieli, chiar daca excedentul bugetar de casa
constituia circa 1 procent din PIB. In perioada 1999-2001 surplusul bugetar de casa de
baza depaea 4% din PIB.

1.20. Evolutia veniturilor. Dupa cum este indicat in tabelul 1.3., veniturile de stat au
scazut de la aproximativ 40% din PIB in 1997 pana la 31% in 2001. Veniturile fiscale s-
au redus de la 25% din PIB in 1997 pana la mai putin de 18% m 2001. Recesiunea
economica continua a deteriorat baza fiscala. Cota mare a sectorului neoficial' 5 a dus la
r-aspandirea pe larg a evaziunii fiscale. Schimbarile din politicile fiscale ,i adoptarea
noului Cod fiscal au avut, de asemenea, efecte nefavorabile asupra unor tipuri de venituri:
de exemplu in 2001, colectarile TVA in bugetul de stat au scazut cu 15% im raport cu cele
planificate din cauza nivelului mai inalt al restituirii TVA decat cel preconizat. Impozitele
directe (impozitul pe venitul personal ,i impozitul pe profit) au constituit 21% din
veniturile fiscale totale in 2001, iar impozitelor indirecte (TVA ai accizele) le-au revenit
65% din veniturile fiscale. Restul balantei e compusa din impozite pe comertul extern
(7%) si alte impozite (8%), inclusiv impozitul finciar, impozitul pe bunurile imobiliare,
impozitul pe resursele naturale ,i taxa de stat.

Tabelul 1.3: Tendintele veniturilor bugetare (procente din PIB)

1997 1998 1999 2000 2001
Venituri totale 39,8 39,0 32,0 33,0 31,3
Venituri fiscale 24,8 23,6 18,4 18,8 17,6

din care TVA 10,6 12,3 7,6 8,4 7,9
Accize 4,5 4,1 3,6 4,1 3,6

Venituri ne-fiscale 5,5 5,4 4,7 5,0 3,9
Contributiile la
bugetul asigurarilor 8,2 8,6 6,4 6,3 6,8
sociale de stat
Veniturile 14 14 i,6 2,1 23
extrabugetare 4 1 1
Granturi 0,0 0,0 0,9 0,8 0,8

Sursa: Ministerul Finantelor

'5 Departamnentul de statistic! a evaluat ponderea econorniei subterane in PIB la circa 35% in 2001, pe cand
FMI considera cA aceasta este rnai inalta. Estin-Arile analizei independente variaza intre 40 si 60 % din PIB,
in dependen;A de metodologia de estimare folosita. (Vezi de exemplu, "Moldova in tranzi#e" de Centrul
pentru Studii Strategice ,i Reforme, diferiti ani).
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1.21. 1erformanta in sfera cheltuielilor. Cheltuielile Guvemului au fost reduse drastic

ca rasi uns la veniturile in descre§tere, in special din 1997. Cheltuielile de stat au fost

reduse de la circa 50% din PIB in 1997 pana ,a 30% in 2001 (vezi tabelul 1.4). Intre 1997

,i 200 , toate categoriile de cheltuieli discretionare (ceea ce inseamnan toate cheltuielile cu

excep ia dobanzilor achitate la datoria interna Fi extema) au fost mic§orate. Programele

social de ocrotire a sanatatii, educationale Fi de protectie sociala de baza pentru cei

saraci au fost reduse in mod considerabil. Cheltuielile sociale ca parte din PIB au scazut

de la 29% in 1997 pand la 16,7% catre 2001. In cadrul cheltuielilor sociale, cheltuielile

pentn: ocrotirea sanatatii s-au redus de la 5,7% din PIB in 1997 pana la 3% in 2001;

cheltu ielile pentru inva,tannt au scazut de la 9,7% pana la 5,4% ,i cheltuielile pentru

prote ia social! s-au redus de la 13,5% din PIB pana la 8,3%.

Tabel9 1 1.4. Tendintele cheltuielilor bugetare dupa clasificarea economtica si functionali

(procente din PIB)

1997 1998 1999 2000 2001

Chelti ielile dupa clasifcarea economicd

CheltlieIi totale 50,0 42,9 35,0 34,6 30,3

Chelt ieli recurente - 38,9 30,9 23,9 23,7 22,3

Achit.rea dobanzilor 4,8 5,5 7,4 6,5 4,3

Chelt9 ieli de investitii 4,9 5,0 2,6 2,9 2,0

Cheltu Lielile extrabugetarea 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9

rnipru muturi nete 0,3 0,3 -0,4 -0,2 -0,1

Chelt ielile dupd clasificareafuncionald

Chelt uieli totale 50,0 42,9 35,0 34,6 30,3

Secu tatea nationala ,i servicii generale de 59 5,0 4,6 4,5 4,6

stat

Chelt lie1i sociale 29,0 23,6 18,0 18,2 16,7

In {at,amant ~~~ ~ ~~~ ~ ~~9,7 7,1 5,3 5,1 5,4

S natate 5,7 4,0 2,8 3,0 3,0

P1otecpe sociala 13,5 12,4 9,9 10,0 8,3

Che1lluiei economice 3,1 2,2 1,7 1,7 1,7

Alte Ihetuieli 2,0 1,3 1,0 1,1 1,2

Achi area dobanzilor 4,8 5,5 7,4 6,5 4,3

E teme 1,9 2,0 3,6 2,7 2,4

Iltere 2,9 3,5 3,8 3,8 1,9

Chel uieli de investitii 4,9 5,0 2,6 2,9 2,0

impx umutur nete 0,3 0,3 -0,4 -0,2 -0,1

a In .usiv cheltuielile fondurilor extrabugetare (cu excep#a bugetului asigurArilor sociale de stat) ,i

resu sele extrabugetare ale institutiilor finantate de bugetul de stat.

Surs a: Ministerul Finantelor

1.2:. Cheltuielile capitale au scazut de la 5% din PIB in 1997 pana la 2% din PLB catre

2001 (vezi tabelul 1.4). Cu toate acestea, investitiile finantate de la buget au fost
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suplimentate cu investitii de capital finantate de donatorii externi, care nu au fost inclusein buget ,i au variat intre 3 ,i 6% din PIIB in perioada 1998-2000.16

1.23. Ponderea relativa a diverselor sectoare in cheltuielile discretionare nu s-au schimbatesential, sugerand ca Guvemul nu a fost capabil sa asigure stabilirea adecvati aprioritatilor strategice la pregatirea bugetelor pentru a proteja prioritatile-cheie aleGuvemului, iar cheltuielile au fost pur ,i simplu reduse in toate sectoarele in modpropoitional.17 Singura activitate a carei cota in cheltuielile discretionare a inregistrat ocre,tere in decursul perioadei este Securitatea nationala ,i serviciile (inclusivadministratia publica ~i serviciile publice generale18 , precum ,i activitatile exteme,aparare, autoritatile judiciare, ordinea publica, securitatea). Ponderea acestora s-a ridicatin mod constant de la circa 13% in 1997 pana la peste 17,5% pani in 2001.

Tabelul 1.5: Tendintele cheltuielilor dupA clasificarea functionala
(procent din totalul cheltuielilor discretionare)

1997 1998 1999 2000 2001
Cheltuieli totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Securitatea na,onala ,i servicii generale de 13,0 13,2 16,8 15,8 17,6stat

Cheltuiei sociale 64,1 63,1 65,1 64,7 64,1Invatamnant 21,6 19,1 19,3 18,2 20,7Sanatate 12,6 10,8 10,1 10,8 11,5Protectie socilal 30,0 33,3 35,8 35,7 32,0Cheltuieli economice 7,0 6,0 6,3 6,1 6,5Cheltuieli de investit 10,8 13,3 9,0 10,3 7,6Altele 5,1 4,4 2,4 3,1 4,1
Sursa: Ministerul Finantelor

C. PERSPECTIVA MACROFlINANCIARA

1.24. Daca Guvernul este capabil sa mentina politici monetare ,i fiscale prudente ,i saaccelereze ,i sa aprofindeze implementarea reformnelor structurale necesare ,i daca
16 Include imprumuturile de investitie contractate direct de Guvem si cele garantate de Guvem. Au fostefectuate calcule pe baza datelor despre plai dupa proiecte, furnizate de Ministerul finantelor.
17 in timp ce ponderea cheltuielilor in sectorul social in cheltuielile bugetare totale a scazut de la 57,9% in1997 la 55,1% in 2001, ea ramane practic neschimnbata la nivelul de circa 64% daca drept baza sunt luatecheltuielile discretionare. in cadrul cheltuielilor din sectorul social a avut loc o schianbare in favoareaplatilor de asigurare sociali din contul cheltuielilor pentru nvatamant ,i sanatate. Cheltuielile pentruocrotirea sanati#i au scazut de la peste 12,5% in 1997 pana la 11,5% din cheltuielile discretionare in 2001.Cheltuielile pentru invAtAmint au scazut de la peste 21,5% in 1997 pana la 18% in 2000, dar s-au majoratpana la 20,7% in 2001. Cota plA#ior pentru asigurarea sociala in totalul cheltuieilor discretionare a sporitde la aprox. 30% in 1997 pana la 36% in 1999-2000, inainte de a scadea pin! la 32% in 2001. Parteacheltuielilor din economie (in conibustibil ,i energie, agricultura, silvicultura, pescuit, protectie a mediului,industrie ,i constructii) in totalul cheltuielilor a scazut marginal de la 7% in 1997 ping la 6,5% in 2001.Cheltuielile pentru investitiile in rnijloacele de productie au scazut de la 10,8% din totalul cheltuielilordiscretionare in 1997 pina la 7,6% in 2001.

1 De fapt, serviciile publice generale, inclusiv administrata publica, au contribuit cel mai mult la cre,tereacotei categoriei de cheltuieli Securitate nationala si servicii generale in PIB si cheltuielile totale.
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condit iile externe sunt favorabile, atunci rata de cre,tere a PIB de 5% pe an pare a fi

realist| pe termen mediu (tabelul 1.6)19. In decursul acestei perioade, totu,i, Moldova va

contir ua sa se confrunte cu constrangeri financiare severe. Dat fiind deservirea

impov ratoare a datoriei in anii care vin, politica bugetara va trebui sa rama restrictiva

,i va t rebui elaborata pentru a mentine un surplus bugetar primar de circa 1,5% din PE3 in

decur;ul perioadei 2002-2005.

1.25. Atat lichiditatea financiara, cat ,i cea extemr vor cunoa,te constrangeri

consi lerabile pana in 2005. Cre,terea poverii de deservire a datoriei a avut ca rezultat

criza lichiditatii din 2002, iar insuficienta valutei str-aine pe pia,ta va caracteriza perioada

imediat urmatoare. Deficitul financiar a fost estimat la 62 milioane dolari SUA pentru

anul 00220 ,i la o medie anuala de 43 milioane dolari pe perioada 2003-2005. Totalul

deser virii datoriei exteme totale raportat la exporturile de marfuri ,i servicii se va mentine

la ni elul de peste 20% in perioada 2002-2005, in timp ce deservirea datoriei publice

garan tate de stat va incepe sa scada pana sub 30% din veniturile publice abia in 2006.

(vezi tabelul 1.7).

Tabelul 1.6. Cadrul macroeconomic, 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Real Estimat

Rata reala de
cre,erealPIB 2,1 6,1 4,8 5,0 5,0 5,0

Inl ta PIPCBfasi

Infl a (IPC, sfar§it 18,5 6,4 8,0 8,0 6,0 6,0

Rata de schimb
(leiAj$ medie anuala) 12,4 12,9 13,5 14,4 14,9 15,1

Ba1S bnta(% dintPIB) ' -8,0 -7,4 -8,0 -6,8 -6,0

Baln fiscaBa)(% -1,6 1,0 -1,7 -1,0 -0,2 +0,5

din PB

a De icitul bugetar de casa al Guvemului, aceea,i definitie ca §i cea din tabelul 1.2 de mai sus.

Surs: .Prognozele personalului Bancii Mondiale

1.2 . in timp ce scenariul datoriei arata sumbru pe termen mediu, se prevede ca

ind catorii datoriei sa devina mai u,or de gestionat pe termen lung. Se prevede ca

ser -iciul total al datoriei sa scada pan la 11% din exporturile de marfiri ,i servicii catre

19 Cadrul macroeconomic a fost estirat pentru scenariul de baza, presupunand men$nerea unor politici

fin ciare prudente, orientate spre reducerea infla$ei ,i mentinerea unei rate de schimb competitive,

precum ,i prin aprofundarea in continuare a reformelor structurale in vederea imbunAtatirii mediului de

afac eri si a climatului investitional care vor fi sustinute prin Creditul SAC III, acordat de AID. Scenariul

nu Frevede ,ocuri externe majore. Pentru prognozare a fost utilizat modelul RMSM-X al Bancii Mondiale.

20 C 'onform estinimrilor Bancii Mondiale de la sfar,itul lunii mai 2002, presupunand ca PRGF al FMI

denTIareazA conform planului ,i ca eliberarea tran,elor SAC III de catre AID are loc conform graficului

sta1,ilit. Fara PRGF ,i fara debursarile AID, decalajul financiar este estirnat la circa 87 nilioane SUA.

Decalajul fmanciar a fost redus sermificativ ca urmnare a restructurarii de catre Guvern a pltilor pentru

E o-obligatiuni la sfar,itul lui 2002.
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2011, in timp ce serviciul datoriei pentru datoria publica garantata de stat se va reducepana la circa 16% din veniturile publice.

1.27. Avand in vedere recentele rezultate in ceea ce prive,te veniturile, precum ,icapacitatea existenta ,i constringerile de ordin administrativ, probabilitatea mobilizariiunui volum considerabil mai mare de venituri in termen scurt spre mediu este redusa, iarcea mai realista strategie la capitolul venituri pentru Guvern pare sa fie tendinta de asustine ,i spori treptat nivelurile actuale ale veniturilor ca pondere din PIB, totodataimpiedicand orice reducere ulterioari. Aceasta cere continuarea ,i aprofundareaeforturilor actuale de perfectionare a administratiei ,i de consolidare a capacitatilorautoritatilor fiscale ,i vamale de aplicare a legislatiei, in vederea impunerii respectarii maistricte a legilor fiscale ,i extinderii graduale a bazei fiscale.

Tabelul 1.7. Analiza nivelului datorieie

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total datoria
externa,mln. 1226 1278 1313 1357 1348 1333 1333 1330 1345 1356 1359dolari SUA
Datorina publici
garantati de stat, 961 981 982 995 980 944 909 881 883 883 856min. dolari SUA
Ponderea datoriei
externein PIB, 83 81 78 75 68 62 58 54 51 48 45procente
Total deservire a
datoriei raportat
laexporturilede 21 26 24 22 22 18 15 14 14 13 11mirfura ji servicii,
procente

Total deservire a
datorid publice
garantatedestat 42 44 38 37 33 27 23 22 20 19 16raportat la
veniturile publice,
procente

Sursa: prognozele personalului Bincii Mondiale

1.28. La partea cheltuielilor, existenta resurselor pentru acoperirea necesitatilor pe planintern va depinde direct de manrimea angajamentelor de deservire a datoriei, precum ,i deaccesibilitatea finantarii exteme a deficitului bugetar. In ternen mediu va fi prea putinposibil de a majora ponderea cheltuielilor publice in PI1B. Pentru Guvem problema constAin directionarea resurselor foarte limitate spre activitaile care constituie prioritatile salede baza ,si, de aceea, accentul se va pune pe consolidarea capacitatii Guvemului de astabili ,i aplica prioritatile strategice la pregAtirea bugetului ,i la rationalizareacheltuielilor ,i sporirea eficientei lor.

21 Scenariul de baza elaborat conform macrotendintelor prezentate mai sus, asumand restructurarea Euro-obligatiunilor ,i a cambiilor Gazprom-ului
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D. PR CIPALE RISCURI $1 CONSTRk&NGERI

1.29. P erspectivele redresarii economice solide prezentate mai sus ar putea fi periclitate

de o se rie de factori de risc. Nu toti ace,ti factori se afla sub controlul Guvernului.

1.30. Vulnerabilitatea fata de Eocurile externe. Economia Moldovei ramane extrem de

vulner bi la locurile externe. Starea economiei Rusiei constituie o sursa majora pentru

aceast. vulnerabilitate. Rusia este cea mai mare piata a Moldovei pentru exporturile sale

,i fun izeaza cea mai mare parte din importurile de gaze ale Moldovei. Circa 12% din

datori publica garantata de stat a Moldovei este datorata Rusiei, pe langa restantele mari

la ene gie. Dupa cum arata evenimentele din ultimii zece ani, orice scadere a activitatii

econo nice din Rusia are un impact nefavorabil asupra Moldovei.

1.31. (Flima nefavorabila este, de asemenea, un factor de risc major, deoarece are un efect

negativ asupra productiei agricole, care a ramas sprijinul principal al economiei

Mold(vei, constituind 33% din PIB si 50% din exporturi si forta de munca.

1.32. Disponibilitatea resurselor financiare externe. Mai mult decat atat, perspectivele

econo mice ale Moldovei pot fi amenintate daca nu vor exista resurse financiare externe

dispo] ibile. Dupa cum s-a mentionate deja, chiar si cu politici financiare restrictive,

Mold va se confrunta cu exigente financiare mari pe termen scurt si mediu. Daca

finan area extema nu se materializeaza ,i daca fondurile suplimentare nu sunt asigurate

(de e emplu, daca creditorii 1,i pierd increderea in angajamentul Guvemului fata de

reforrne ,i/sau capacitatea sa de a le implementa), perspectiva macrofinanciara pentru

econc mie devine extrem de problematica in cazul in care balanta de resurse a Guvemului

este mai austera decat cea prevkzuta mai sus.

1.33. Riscurile politice Situatia politica ramane un factor de risc principal in ceea ce

prive te pasul ,i continutul reformelor structurale de baza ale politicilor din sectorul

publi c si social. Cadrul macrofinanciar indicat mai sus prevede mentinerea unei politici

fiscale ,i monetare dure si implementarea accelerata a unei game vaste de reforme

rama e. Renuntarea la politicile adoptate sau incapacitatea de a urna si implementa

refor mele necesare ar periclita sansele de redresare si crestere si ar putea de asemenea

subr ina sustinerea financiara externa.

1.34 Capacitatea institutionala limitata. Implementarea reformelor politice necesare va

solic ita existenta unei capacitati institutionale putemice a Guvernului. Crearea capacitatii

necesare de a planifica, elabora si implementa reformele politice complexe presupune o

refotma accelerata si profunda a sectorului public.

CO CLUZII SI PERSPECTIVE

1.3 . Criza financiara regionala a obligat Guvemul sa intreprinda o ajustare bugetara

ese ti ala. Cu toate acestea, reducerile de cheltuieli au fost operate fara o identificare

prealabila a prioritatilor strategice, iar cheltuielile pentru ocrotirea sanatatii, invatkmant si

protectie sociala au suportat tot greul acestor reduceri. Rezultatele si caiitatea serviciilor

s-au deteriorat, iar inechitatile in ceea ce priveqte accesul la servicii s-au agravat. intrucat

situ4a financiara dificila din urnatorii ani nu va permite nici un fel de majorari
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considerabile ale cheltuielilor generale, una din principalele provocari va fi perfectionareacapacitatilor de identificare a prioritatilor strategice la pregatirea bugetului, astfel incat safie posibila identificarea ,i protejarea resurselor adecvate pentru activitati prioritare, ,ieliminarea programelor ne-prioritare, iar ineficientele la utilizarea resurselor sa fie redusela minimum.

1.36. In vederea depairii dificultatilor expuse mai sus, in luna noiembrie 2000 GuvernulRepublicii Moldova a examinat o Strategie complexa a reformei sectorului public.Strategia a fost menita sa reorienteze rolul statului, in sensul renuntarii la actualul rol deprotector universal spre o pozitie corespunzatoare rolului statului intr-o economie de piatafunctional!, dar ,i adecvata prioritAtilor programului guvernamental de lucru siconstirangerilor financiare. Conform strategiei, crizele economica ,i sociala profunde cucare se confrunta tara i-n decursul ultimului deceniu au pus sub semnul intrebariicompetenta Guvemului de a gestiona economia ,i capacitatea sectorului public de apresta servicii publice de calitate." Obiectivele celor trei componente ale Strategieielaborate sunt urmatoarele:

(iv) Gestionarea cheltuielilor publice: "Crearea unui sistem puternic, durabil ,ieficient de gestionare a resurselor sectorului public, care sa asigure un nivelinalt al controlului bugetar (constrangeri bugetare dure la toate nivelurile deguvemare); identificarea prioritatilor strategice (eficienta alocarilor laelaborarea bugetului ,i revizuirea cheltuielilor ,i prioritatilor); precum sieficienta tehnica a executarii bugetare."
(v) Interac,tiunea sectoarelorpublic/privat: "Crearea unui sector public care sa fieun partener de incredere al sectorul privat, ,i un cadru adecvat pentrudezvoltarea sectorului privat, bazat pe interactiuni controlabile, previzibile,transparente, simplificate, codificate si oneste cu sectorul privat."
(vi) Reforma administra,tiei publice: "Crearea unei administratii publice orientataspre cererile pietei ,i cerintele fata de calitatea serviciilor, care sa seconformeze standardelor celor mai bune practici ale LTE; care sa nu necesiteresurse exagerate ,i sa fie u,or de intretinut; ,i care sa asigure furnizareamarfurilor §i serviciilor prioritare la costuri rezonabile."

Totu,i, strategia respectiva nu a fost aprobata ,i deocamdata nu s-au intreprins eforturiprivind implementarea ei. Provocarea imediata pentru Guvern constl in relansareaprocesului de reforma.

1.37. Pe cand nivelurile rezonabile de cre,tere par sa fie posibil de atins in aceste conditiidificile pe ternen mediu, problema cu care se confrunta Guvernul pe termen scurt este dea incepe sa imbunatateasca rezultatele de baza din sectoarele sociale ,i de a se ocupa deactualele inechitati in accesul la serviciile sociale de baza, in special in asistenta medicalaprimara ,i cea de urgenta ,i in invatanantul general. Aceasta cere perfectionareacapacitatii Guvernului de a lua ,i aplica decizii dure cu privire la stabilirea strategica aprioritatilor in cadrul pregatirii bugetului, totodata ridicand considerabil eficientautilizarii resurselor. La randul sau, aceasta va solicita desfa,urarea ,i implementareareformelor generale ale managementului serviciului public ,i ale executarii bugetuluiodata cu o serie de reforme specifice din sectorul social in fiecare din sectoare: deinvatamant, de ocrotire a sanatatii, de protectie sociala.
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1.38. ecomand5rile cheie identificate ,i propuse spre a fi luate in consideratie de catre

Guvern in acest raport includ: (i) lansarea unui program major de reformare a sectorului

public ; (ii) consolidarea procesului de luare a deciziilor de catre Guvern, prin

imple nentarea unui sistem de comisii guvernamentale ,i restructurarea Cancelariei de

Stat i tr-un Secretariat de Sat apolitic; (iii) consolidarea procesului de determinare a

prioriltor strategice la formarea bugetului, prin intermediul unei modalitati de abordare

struct §rata si prioritizare in elaborarea ,i implementarea Cadrului de Cheltuieli pe

Terms n Mediu (CCTM); (iv) consolidarea procesului bugetar prin sporirea acoperirii

buget re, extinderea acoperirii trezoreriale, ,i instituirea unui cadru mai strict de

respo sabilitate interna ,i externa; (v) fortificarea gestionarii serviciului public prin

modii carea Legii Serviciului Public, pentru a asigura aplicarea principiilor fundamentale

privild meritul ,i depolitizarea, ,i lansarea unui program de revizuire a functiilor, in

veder ea rationalizarii structurii administratiei guvemamentale; ,i (vi) lansarea unor

act,iui specifice in anumite sectoare sociale, in scopul acceleranii reformelor in sfera

educZionala ,i a asistentei sociale, asigurandu-se continuitatea reformelor in sfera

ocrot rii sanatatii ,i a sistemului de pensionare, precum ,i in scopul redistribuirii in

contij uare a cheltuielilor intra-sectoriale in educatie ,i sanatate, in favoarea

invat amantului primar ,i secundar de baza ,i a serviciilor medicale primare ,i de urgen,t.

1.39. In Capitolul 2 din acest raport se examineaza experienta reducerilor financiare din

sectqarele sociale ,i se aduc in atentia Guvemului unele recomandari cu privire la

refor me sectoriale specifice. Aceste reforme trebuie sai fie insotite de o reforma rapida ,i

apro undata a sectorului public, menita sa asigure imbunatatirea procesului de intocmire

,i e cecutare a bugetului, consolidarea procesului de luare a deciziilor in cadrul

Guv rnului, sporirea eficacitatii administratiei publice eficien,tei operationale, precum ,i

imbi matairea abilitatii ,i capacitatii ministerelor de a elabora ,i implementa in mod

efic ce ,i eficient politici consecvente cu prioritatile de baza stabilite de Guvern. In

Cap tolul 3 este expusa o propunere a agendei de reformare a procesului de intocmire ~i

executare a bugetului; iar in Capitolul 4 este indicata o posibila agenda a reformei in

domeniul de luare a deciziilor de catre de catre aparatul central al Guvemului ,i de

management al administratiei publice ,i resurselor umane.
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CAPITOLUL 2. AJUSTAREA FINANCIARA SI EFORTURILE DE REFORMAREDIN SECTOARELE SOCUILE

2.1. Cea mai mare parte a cheltuielilor publice este cea din sfera sociala - ocrotireasAnatatii, invat,mant ,i protectie sociala. In ansamblu, aceste cheltuieli sociale constituiaucirca 55% din totalul cheltuielilor publice in 2001 (si 64% din toate cheltuielile publicediscretionare). Aceste sectoare sunt de asemenea prioritatile de baza ale Guvemului, dupacum este reflectat in Strategia interimara de reducere a sArAciei. 22 Ceea ce are loc insectoarele sociale are un impact puternic asupra echitatii, eficientei si durabilitAtiicheltuielilor publice in general.

2.2. De,i sectoarele sociale au reprezentat prioritati fundamentale im programul de lucrual Guvernului, ca urmare a carentelor procesului de luare a deciziilor de catre Guvem ,iale celui de identificare a prioritatilor strategice la elaborarea bugetului, ele nu aubeneficiat de protectie din partea Guvemului in perioada in^spririi drastice a politiciifinanciare, care a urmat criza financiara regionala din 1998. Cheltuielile din toatesectoarele sociale au fost substantial reduse: pentru ocrotirea sanatatii cu circa 48% din1997 pana in 2001 (de la 5,7% din PIB pana la 3,0%/6), pentru invatimant cu circa 45%(de la 9,7% din PIB pana la 5,4%) si pentru protectia sociala cu circa 39% (de la 13,5%din PIB pana la 8,3%). Cheltuielile din sectorul social au ramas, de fapt, neschimbate lanivelul de 64% din totalul cheltuielilor discretionare intre 1998 si 2001. Se cere remarcatca si calitatea ajustarii bugetare la care s-a ajuns in aceste sectoare lasa mult de dorit:calitatea serviciilor a scazut, iar accesul a devenit mai inechitabil. Eficienta utilizariiresurselor in cadrul sectoarelor a ramas problematica.

2.3. Deci, analizand eforturile de reformare intreprinse in aceste sectoare sociale inultimii ani ca pe un exemplu in acest sens, discutia din acest capitol tinde sa ilustreze cumcarentele din sfera luarii deciziilor la nivelul la nivelul aparatului central al Guvemului sidin managementul cheltuielilor publice (in special eficienta de alocare a resurselor qistabilirea prioritatilor strategice) au contribuit la rezultatele nesatisfacitoare ale reformeiincepand cu 1998. In capitol se afirna ca Guvemul trebuie sa: (i) tinda sa urneze cursulreformelor generale, menite sa asigure ameliorari semnificative la luarea deciziilor decatre Guvemn, la pregatirea bugetului, implementarea si controlul acestuia, precum si laanaliza ,i planificarea strategica; (ii) urmeze si sa asigure sporirea eficientei utilizariiresurselor in cadrul sectoarelor sociale prin progresarea la implementarea reformelorgenerale ale administratiei publice, de intocmire si executare a bugetului; ,i (iii) continue,iar in unele cazuri sa accelereze implementarea unor reforme sectoriale specifice. Agendareformei institutionale este detaliat prezentata in Capitolul 3 (pregatirea si executareabugetara) ,i in Capitolul 4 (reforma sectorului public, luarea deciziilor de catre aparatulcentral in cadrul Guvemului, managementului administratiei publice si a resurselorumane).

2.4. Dupa cum s-a remarcat in Capitolul 1, conditiile financiare nefavorabile care s-aucreat dupa criza financiara regional! din 1998 au avut ca rezultat un declin brusc alcheltuielilor Guvemului pentru ocrotirea sanatatii, inmvtamant si protectie sociala, atat ca

22 Pilonii principali ce stau la baza Strategiei includ: (i) crestere economica durabila ,i multilaterala, care vaasigura dezvoltarea pietei muncii; (ii) politici de dezvoltare a capitalului uman, care se axeaza pe un accessporit la serviciile de baza precum sunt asistenta medicala primara ,i invatama ntul; ,i (iii) politici deprotectie sociala care sunt orientate spre cei mai defavorizat.
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pondere din PB cat ,i in terneni reali. Tabelul 2.1 prezinta tendintele recente in cadrul

cheltui lilor Guvemului pentru sectoarele sociale. Cheltuielile din sectorul social au

scazut de la 29% din PB in 1997 pana la mai putin de 17% din PIB in 2001. In 2001

cheltu elile totale pentru ocrotirea sanAtatii, invatamant, protectie sociala au constituit

doar 5 % din valoarea sa pe 1997 in termeni reali.

2.5. Pz ma la indsprirea politicii financiare, indicatorii Moldovei pentru sectorul ocrotirii

sanataii ,i cel de invat,amant erau inferiori in comparatie cu alte economii in tranzitie, m

ciuda faptului ca tara se distingea prin niveluri relativ inalte ale cheltuielilor destinate

acesto sectoare. In toate aceste trei sectoare persista problemele esentiale ce tin de

guve are ,i eficienta care trebuie abordate. Tergiversarea refornelor structurale au facut

ca s arele sociale sa ramana indeosebi de nepregatite pentru a face fata unei ajustari

major. Reducerile din cadrul cheltuielilor sociale care au urmat dupa criza financiara

region ala au fost insotite de unele indicatii ale agravarii indicatorilor sociali, deteriorarii

calitat ii serviciilor si cre,terii inechitatilor in cadrul accesului la servicii.

Tabelul 2.1: Tendintele recente din cadrul cheltuielilor sociale

1997 1998 1999 2000 2001

Procent din PIB

Chelt ieli sociale 29,0 23,6 18,0 18,2 16,7

Invatim;nt 9,7 7,1 5,3 5,1 5,4

Ocro irea sanataii 5,7 4,0 2,8 3,1 3,0

Prote-ie sociala 13,5 12,4 9,9 10,0 8,3

Procent din cheltuielile publice totale

Cheltu ieli sociale 57,9 55,0 51,4 52,5 55,1

Inv mant 19,5 16,6 15,2 14,7 17,8

Ocro tirea sAntai 11,4 9,4 8,0 8,8 9,9

Protectie sociala 27,1 29,0 28,3 29,0 27,5

Procent in preturile stabile pe 1997

Chett ieli sociale 100 77,5 57,2 57,2 57,0

Invamant 100 69,7 47,7 47,7 54,7

Ocra tirea sarMttii 100 67,6 48,8 48,8 52,2

Protectie sociala 100 87,4 67,5 67,5 60,8

Surs i: Ministerul Finantelor

2.6. Pentru a exemplifica efectele neajunsurilor din cadrul institutional ,i din

man; IgementuI bugetar, in acest capitol sunt examinate pe rand ocrotirea sinata¶ii,

mnvalamantul s,i protectia sociala. Intentia nu este nicidecum aceea de a prezenta o analiza

cuprinzatoare a acestor sectoare sociale. Pentru fiecare sector se prezinta: (a) o privire

gene rala asupra sectorului pana la ajustarea financiara, (b) o descriere a reactiei

Guvr snului la criza financiara regionala, inclusiv eforturile reformatoare, (c) o evaluare a

imp ctului reformelor recente ,i (d) o identificare a actiunilor principale pe termen scurt

23 Reforma de consolidare a reformelor sectoralui de ocrotire a snatatii ,i sistemului de pensii a fost

lansa taabia in 1999. Primul pas in directia unei mai bune directionari a asistentei sociale a fost facut ^n

acela i an cu ratonalizarea subven#ilor pentru energie, in tirnp ce restructurarea sectorului de invat,rnant si

refornele majoritaii programelor de protecte sociala care nu se refera la pensii ranan pentru viitor.
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,i mediu pe care le-ar putea intreprinde Guvernul in vederea asigurarii echitatii ,i spoririieficientei in sector. In capitol se evidentiaza faptul ca o implementare a reformelor
politice de sector in mod consecvent, eficace ,i durabil nu este posibila fara o reformainstitutionala in toate sectoarele in vederea consolidarii managementului resurselorpublice ,i capacita,tii administratiei publice a trii la toate nivelurile de conducere.

A. SECTORUL OCROTIRHI SANATATII 24

2.7. Moldova a ramas cu una dintre cele mai extinse retele de asistenta medicala din lumein termeni per capita, ca o parte din mo,tenirea de la sistemul sovietic. In 1998 Moldovaavea cate 7,7 spitale la 100 mii cetateni in comparatie cu media UE de 3,8 ,i cu media dinEuropa Centrala ,i de Est (ECE) de 2.18. In mod similar, numarul de medici la 100 miilocuitori era mai mare decat mediile din UE ,i ECE (338 fata de 291 ,i 238 respectiv).Fiecare raion avea cateva spitale, cateva policlinici man ,i o mul#ime de puncte medicalesi sanitare. Spitalele au fost create conform unui model fragmentat in cadrul caruia multeservicii erau separate in diferite cladiri: pediatrie, obstetrica, chirurgie ,i administratie -fiecare intr-un bloc al sau. Aceasta a sporit in mod considerabil cheltuielile de functionare
pentru agentul termic, electricitate, cura,tenie ,i intretinere. Toate ora,ele sau sectoarelecu o populatie de peste 3 000 erau asigurate cu o policlinica ,i toate localitatile sub limitade 3000 locuitori erau asigurate cu o anumita combinatie de centre sau puncte medicale.in total, reteaua de prestare a serviciilor medicale inciudea peste 305 spitale, 1 011 depuncte medicale ,i 189 de centre medicale.

2.8. Moldova a cheltuit 4,0% din PIB pentru sectorul ocrotirii sanatatii in 1998. Aceastaconstituie ceva mai mult decat media de 3,6% printre tArile CSI ,i considerabil mai multdecat mediile pentru tarile cu venituri mici (1,2%) ,i tarile cu venituri medii (2,5%). inciuda nivelurilor comparativ inalte ale cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatatii,Moldova a inregistrat indicatori ai ocrotirii sanatatii relativ scAzuti. Alocarea resurselorhi cadrul sectorului a favorizat foarte mult asistenta medicala spitaliceasca fata deasistenta primara ,i cea urgenta: in anul 1998, 75% din resursele sectorului au fostdirectionate spre asistenta medicala spitaliceasca. Aproximativ 30% din toate resursele aufost orientate spre cele 20 de institute republicane care asigura asistenta specializata.
Circa o treime din toate cheltuielile Guvernului pentru ocrotirea sanatatii au fost alocatepentru servicii comunale ,i intretinere, eliminand alte contributii esentiale. Reformelestructurale nu au fost initiate odata cu declan,area crizei financiare regionale. Din cauzacarentelor existente in luarea deciziilor in cadrul Guvemului ,i neajunsurilor privindasigurarea unei alocari eficiente, aceste probleme din cadrul sectorului n-au fostsolutionate la fel de coerent ,i consecvent dupa cum se cerea.

Criza financiara §i reactia Guvernului

2.9. Dupa cum este descris in capitolul 1, cheltuielile pentru sanatate au fost reduseconsiderabil in urma crizei financiare regionale. Finantarea sectorului public, destinatapentru ocrotirea sanatatii, a scazut cu 55% in termeni reali din 1997 pana in 1999, dar s-aredresat putin in 2001 cand cheltuielile au constituit 52% din nivelul anului 1997. in bazacheltuielilor per capita, cheltuielile bugetare pentru asistenta medicala au scazut in 2001cu 62% in termeni de dolari SUA fata de anul 1997. Cheltuielile publice pentru ocrotirea

24 Discutia din acest capitol se bazeaza in temei pe raportul Cercone, James. 2002. "Moldova: sectorulmedical in tranzitie". (proiect).
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sanata-ii constituiau 3% din PIB ,i 10% din cheltuielile publice in 2001. De,i aceasta

reprez nta o scadere notabila fa,t de anii precedenti, daca sunt exprimate ca parte din

PIB, c ieltuielile publice totale pentru sectorul ocrotirii sanatatii din Moldova tot mai par

s. fie la un nivel satisfacator in comparatie cu cele din oricare tara cu venituri medii

(2,5%' 25

2.10. leactia Guvemului la criza financiara din sectorul ocrotirii sanatatii, de,i intarziata,

s-a ax at pe reducerea rolului statului la asigurarea asistentei medicale, re-unificarea

sector x1ui ,i schimbarea prioritatilor de alocare a resurselor in cadrul sectorului.

2.11. .daptarea rolului statului. Au fost intreprinse o serie de masuri pentru a adapta

rolul ;tatului in cadrul sectorului de ocrotire a sanatatii. A fost permisa in mod oficial

practi,a medic ala privata pentru anumite tipuri de servicii, iar la institutiile publice au

fost iIItroduse taxe oficiale pentru servicii. Guvernul, de asemenea, a adoptat Legea cu

privirb la minimul de servicii de asistenta medicala fara plata, garantat de stat, in 1999,

iar ulterior a lansat actiuni de testare a schemelor posibile de definire, livrare ,i finantare

pentni pachetul de baza de servicii medicale.

2.12. Restructurarea sectorului. Guvemul a intreprins masuri dure din punct de vedere

politi, pentru a incepe reducerea numarului de spatii destinate ingrijirilor medicale ,i

pentrI a inchide infrastructura inutila a complexelor spitalice,ti ranase. Intre 1998 ,i

2000 numarul spitalelor a fost mic,orat pana la 65, numarul institutiilor de asistenta

primara, de asemenea - de la 979 pana la 800 de clinici de acordare a serviciilor medicale

si cal inete a medicilor de familie. 0 fuzionare considerabila a avut loc prin inchiderea

spital lor rurale care deserveau localitatile ,i concentrarea specialitatilor in cadrul

spital lor judetene. Ca rezultat al acestui proces de fuzionare, numarul total al

perso nalului a fost redus cu peste 22 mii, 180 de spitale au fost eliminate din sistem, 154

de pa liclinici au fost unificate ,i mai mult de 670 de clinici de obstetrica au fost inchise.

Efortiiri substantiale de restructurare au fost depuse in municipiul Chi,inau. Pe parcursul

perio dei 1997-2002, numarul spitalelor a fost redus de la 22 la 10, iar numarul paturilor

a fo t mic,orat de la 5 700 la 2 979 (cu 47,8%)26. in suma, institutiile medicale

repu ,licane localizate in capitala tarii ,i-au redus capacitatea de la 10 770 la 7 986 paturi

(cu %)

2.13. Rebalansarea prioritatilor la alocarea resurselor in cadrul sectorului. Guvemul

a tin; sa asigure o oarecare rebalansare a cheltuielilor in favoarea asistentei medicale

prim're ~i de urgenta. In paralel cu acest proces a fost lansat un plan amplu de ridicare a

calit ,ii asistentei primare ~i de reducere a dependentei de serviciile tertiare. El se baza pe

intro lucerea conceptului de medic de familie, intreg teritoriul fiind divizat in sectoare de

circa 1 000 - 1800 de persoane ~i pentru fiecare sector fiind prevazut cite un post de

medi c de familie.

2xa: Alam, Asad si Sundberg, Mark. 2001. Un deceniu de tranzitie financiard. Banca Mondiala.

Wasb ington, D.C.
26 Ac asta include inchiderea Spitalului Clinic Municipal pentru Copii nr. 2 si Maternitatea ,,Gh. Marcu"

nr. 1, precum si reprofilarea serviciilor, reducerea numarului de paturi si a dedublarilor in Spitalul Clinic de

Traupatologie ii Ortopedie ii Spitalul Clinic Republican pentru Copii ,,En. Cotaga".
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Impactul politicilor recente ,i problemele nesolutionate

2.14. De,i ajustarile bugetare majore ,i consolidarea infrastructurii au reprezentatreactiile corecte la criza ,i au ajutat la preintaimpinarea unui colaps total al sectorului,carentele ce tin de capacitatea Guvernului de a lua decizii, de stabilirea prioritatilorstrategice ,i de eficienta de alocare au ingreunat atingerea compromisurilor necesare lanivel politic, iar analiza, dezvoltarea ,i implementarea politicilor au ramasnesatisf-acatoare la nivel tehnic. Aceasta, la randul sau, a contribuit la astfel de rezultateca sporirea inechitatilor in ce prive,te accesul la servicii si deteriorarea calitatii serviciilormedicale.

2.15. Realocarea resurselor ,i orientarea lor spre asistenta medicalI primara. Dupacum este indicat in tabelul 2.2, cota cheltuielilor pentru asistenta primarWa/nbulatorie acrescut de la 25% in 1998 pana la 42% in 2001, cota cheltuielilor spitalice,ti reducandu-se de la 75% la 58%. Cu toate acestea, de,i aceasta schimbare era dorita ,i apropiaMoldova de modelul tarilor OCDE, Moldova continue sa cheltuie considerabil mai multpentru asistenta medicala spitaliceasca in plan comparativ."7

Tabelul 2.2: Distribuirea cheltuielilor pentru ocrotirea sanita,tiia
dupa tipul institutiei (procent din total)

1998 1999 2000 2001
real real real buget

Spitale republicane 28 30 22 21
Spitale municipale din Chi,inAu 13 11 12 11
Spitale raionale 29 28 32 26
Spitale rurale 5
Total spitale 75 69 66 58
Total asistenta
Primari/ambulatorie 25 31 32 42bTotal pentru ocrotirea sinatitii 100 100 100 100
a Totalul acopera cheltuielile medicale ale bugetelor de stat ,i locale, dar nu include cheltuielile dinfondurile extrabugetare ,i resursele extrabugetare ale institutilior medicale finantate din bugetul de stat.
b Include asistenta primara, sau medicina de familie (27% din cheltuielile medicale totale), centrelemedicale de urgent! (4%), asistenta specializati in policlinici ,i centre de diagnosticare ( 11%)
Sursa: Ministerul Finantelor, Ministerul Sanatatii

2.16. Redirectionarea cheltuielilor. Pana la declan,area crizei financiare regionale din1998, Moldova a cheltuit o parte deosebit de mare din bugetul sectorului medical pentruservicii comunale Fi de intretinere. Alocarea de resurse din cadrul sectorului a devenitoarecum mai echilibrata in urmna consolidarii infrastructurii medicale ,i a altor reforme,costurile serviciilor publice diminuandu-se ca pondere din total (vezi tabelul 2.3). Totu,i,investitii esentiale raman insuficient finantate ,i continua sa fie neacoperite din cauzacheltuielilor pentru servicii comunale ,i de intretinere. Cota majora a serviciilor publice

2 7 Media ne-ponderata pentru 17 tAri OCDE in 1998 era de 4,1%. Numai patru tin au cheltuit mai mult de50% pentru asistenta medicala spitaliceasci in 1998: Danemarca (54%), Islanda (55%), Olanda (53%),Elvetia (50.3%), [Sursa: Date cu privire la ocrotire sdndtiatii in OCDE. 2001]
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in bu et se datoreaza in mare parte cladirilor ineficiente din punct de vedere al

econo nisirii la consumul de energie ,i imposibilitatii de a deconecta fumizarea serviciilor

publice doar intr-o parte din incaperi.

Tabe lu1 2.3. Distribuirea cheltuielilor din sectorul ocrotirii sanatatii dupi categoria

de cheltuieli (procent din total')

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Salari ii contributii 31 37 40 43 47 42

Prodi se alimentare 9 9 10 9 6 6

Medi amente 12 14 11 11 12 18

Echi ament 3 2 4 3 4 3

Cons imabile 1 1 1 1 2 2

Reparati 2 2 2 1 2 2

Altel , incl. serv comunale 43 34 33 31 27 27

Tota 100 100 100 100 100 100

a Similar tabelului 2.2, totalul acopera cheltuielile medicale ale bugetelor de stat ,i locale, dar nu include

cheltu elile din fondurile extrabugetare ,i resursele extrabugetare ale institutiilor medicale finantate din

bugetl de stat.

Sursa Ministerul Finantelor

2.17 In 2000 salariilor ,i contributiilor sociale le-au revenit circa 47% din cheltuielile

totalc pentru asistenta medicala. Nivelurile salariilor sunt extrem de joase. Salariile din

sectc rul asistentei medicale publice sunt cu mult mai mici comparativ cu nivelurile

inre istrate in multe alte t,ri. Mai mult decat atat, salariile nu se achita intotdeauna la

timp aproape jumatate din restantele sectorului ocrotirii snata,tii pe anul 2000 erau la

salari ,i alocatii. Nivelul extrem de scazut al salariilor nu asigura stimulentele adecvate

penb medici, in vederea acordarii unei asistente de calitate ,i a condus la niveluri inalte

ale f luctua$iei cadrelor medicale (multi dintre ei au si parasit tara). Exista foarte putini

adm nistratori specializati in sector, care ar fi capabili sa garanteze ameliorari in ceea ce

priv te eficienta, calitatea, dar ,i satisfactia beneficiarilor.

2.18 Calitatea joasa a serviciilor medicale. Exista o opinie pe larg raspandita printre

ben ficiarii de servicii potrivit careia calitatea serviciilor medicale s-a deteriorat grav

in d cursul ultimilor ani. In cadrul sondajelor efectuate de Ministerul Sanatatii in 2001 in

ved rea stabilirii nivelului de baza pentru cadrul de monitorizare ,i evaluare, s-a constatat

ca peste 80% din popula$ia anchetata prive,te calitatea ca pe o problema majora in cadrul

sect rului de ocrotire a sanatatii.

2.1 . Inechitatile ce tin de accesul la serviciile medicale. Au aparut considerabile

inec hitti majore in ceea ce prive,te accesul la serviciile de asistenta medicali.

Intr9ducerea taxelor oficiale pentru serviciile acordate de institutiile publice, impreun6 cu

plale neoficiale, au ridicat pretul asistentei medicale la niveluri ce depa,esc veniturile

mu]tor locuitori ai Moldovei. Analiza datelor Sondajului cu privire la bugetul

gos odArfilor casnice indica faptul ca cele 20% din populatie considerata foarte sairaca au

cu '0% mai putine ,anse de a beneficia de asistent$ ambulatorie ,i cu 33% mai putine

san e de a i se acorda servicii spitalicesti in comparapie cu media nationala.
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2.20. Preturile inalte pentru servicii care trebuie achitate la punctul de deservire dinbuzunarul pacientului, daca se iau in consideratie atat platile oficiale cat si cele neoficiale,constituie un factor care limiteaza accesul celor saraci la asistenta medicala. Conformrezultatelor studiului bugetelor gospodariilor casnice, efectuat de UNICEF in anul 2001,cheltuielile acoperite din buzunarul pacientului pentru asistenta medicala spitaliceasca potdepai de trei ori salariul mediu lunar. Circa 50% din persoanele care solicita serviciispitalicesti isi achita cheltuielile vanzand unele bunuri personale sau indatorandu-se.Acelasi sondaj a aratat ca circa 30% din populatia care necesita ingrijiri medicale indecursul ultimelor 6 luni nu au beneficiat de acestea din cauza costurilor extrem de inalteale acestora.

2.21. Deteriorarea indicelui sanatatii. Desi exista unele dovezi ca starea sdnrtatiimoldovenilor s-a imbunatatit oarecum de la mijlocul anilor 9028, rezultatele ramanslabe in ceea ce priveste starea sanatatii in Moldova comparativ cu alte tari europene.Tabelul de mai jos compara indicatorii principali din Moldova cu mediile din stateleEuropei, ECE, CSI. In majoritatea cazurilor, rezultatele din Moldova sunt cel putin cu50% mai slabe decat media europeana. In comparaie cu t5file CSI, Moldova ramane inunnr sub toate aspectele cu exceptia sperantei de viata, mortalitatii infantile si celeimatemale. Moldova este a doua tara dupa incidenta malta a cancerului mamar §i de colonprintre toate tarile europene si CSI. De asemenea se distinge prin cea mai mare rata amortalitatii la bolile sistemului digestiv fata de oricare alta tara CSI ~i prin a doua cea maimalta rata standardizata a mortalitatii datorate apoplexiei.

Tabelul 2.4: Compararea indicelui sanatatii

Indicatorul Moldova ECE CSI Europa(2000) (1997) (1997/98) (1998)
Speranta de viati 67,4a 71,5 65,7 73,6-Barbati 63,7a n/a 61,6 69,6-Femei 71,0 n/a 69,7 77,6Mortalitatea infantila la 1000 na,teri vii 18,3 13,8 18,9 11,1Mortalitatea materna 27,1 14,8 39,8 19,0Rata standardizata a mortalitatii, toate cauzeleb 1132,8 1117 1008,6 961Rata standardizata a mortalitAtii, boli

cardiovasculareb 632,0 n/a 502,3 476Rata standardizata a mortalitaii, tractul
digestivb 103,4 50 45,8 38,0Incidenta tuberculozei la 00 mii locuitori 60,9 n/a 76,6 404Incidenta SIDA la 100 mii locuitori 0,07 n/a n/a 1,43
aAnul 1999

bRata standardizata a mortalitAtii la 100 nii locuitori
Sursa: Cercone, James. 2002. "Moldova: Sectorul medical in tranzitie" (proiect)

28 Dupa cum se sustine, speranta de viati a crescut de la 65,9 ani in 1995 pana la 67,4 ani in 2000.Mortalitatea materna a fost redusa de la 50 de morti in 1995 pana la 27 de morti la 100 mii locuitori in2000. Mortalitatea infantila, de asemenea, arata ameliorari, cu o scadere de la 22 morti la 1000 na,teri decopii vii in 1994 pina la 18 morti in 1999.
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2.22. Nivelul inalt al restantelor. Sectorul continua sa fie impovarat de restante care se

ridica a 36% din cheltuielile reale ale bugetului consolidat la sfar,itul anului 2001, ,i la

aproape jumatate din cheltuielile bugetelor locale pentru ocrotirea sknatatii in acela,i

an,29 Acest nivel malt al restantelor constituie o indicatie clara ca baza existenta de

resursl umane ,i infrastructura supradimensionate ale sectorului nu pot fi finantate din

resurs le disponibile ,i ca administratorii serviciilor medicale nu impun o disciplina

financ iara de incadrare in bugetul aprobat.

CALE. DE URMAT

2.23. Moldova a inceput sa avanseze la consolidarea sectorului de ocrotire a sanatatii i 

la tre erea de la un sistem bazat intr-o masura prea mare pe spitale la un sistem medical

mai e lchilibrat ,i mai integrat prin fortificarea retelei de asistenta primara. In mod cert,

Guve nul se confrunta cu dificultati majore la realizarea agendei de reform! in sectorul

ocrotrii sanatatii. Pe langa constrangerile institutionale generale, constrangerile

finan iare extrem de dure, cre,terea inegalitatii accesului la asistenta medical! ,i declinul

calit ii serviciilor medicale, precum ,i rezultatele slabe privind starea sanatatii se num3ra

printre principalele probleme. Solutionarea deficientelor existente ce tin de administrarea

buge ului, precum ,i a neajunsurilor institutionale, va fi esentiala pentru implementare cu

succes a procesului de reforma ,i pentru asigurarea accesului la serviciile medicale de

baza de calitate pentru toti cet3tenii moldoveni. Agenda reformelor generale

instit ionale ,i de management al cheltuielilor publice care trebuie implementate este

prez ntata in detaiii in capitolele 3 ,i 4. in aceasta sectiune sunt prezentate recomandanrile

penb u actiunile concrete pe sectoare asociate pe termen scurt ,i mediu. Obiectivele

prior itare caracteristice sectoarelor par sa fie consolidarea echitatii accesului la servicii

med cale de baza; rebalansarea in continuare a cheltuielilor din cadrul sectorului ocrotirii

s3na tii in favoarea asistentei medicale primare ,i de urgen,t; restabilirea capacitatii

resu selor umane in cadrul sectorului medical ,i sporirea gestiunii exteme.

2.24 Actiuni pe termen scurt. Guvemul trebuie sa accelereze implementarea

pacl etului de servicii medicale de bazi cu acces universal pentru toti. Acesta este

estir Iat la 2,5-3 dolari SUA de persoand pe an ,i presupune cheltuieli anuale de circa 10

mili ane dolari SUA. Cu toate acestea, sub forma de actiune pe termen scurt, trebuie

preatit un plan de implementare cu indicarea costurilor detaliate pentru introducerea

unu pachet de servicii de asisten,t medicala de baza bine definit. Pachetul de baza ar

gar nta accesul la servicii medicale, medicamente, analize de laborator ,i asistenta.

2.2 . Trebuie, de asemenea, intocmit ,i aprobat oficial de catre Guvem un plan de

res1 ructurare a spitalelor, cu termene stabilite, in vederea continuarii activitatilor de

elin inare a capacitatii excesive a spitalelor republicane ,i a spitalelor municipale din

Chi inau. Restructurarea spitalelor trebuie sa se axeze pe crearea Centrelor de Excelenta

care vor comasa sectiile existente ale spitalelor, echipamentul ,i personalul pentru a

faci lita ulterioara creare a retelei spitalice,ti republicane ,i municipale. De asemenea,

rest ructurarea spitalelor va solutiona problema ce tine de numarul mare de pacienti din

29 L sfar,itu1 anului 2001, restantele bugetelor locale s-au ridicat la 44% din cifra cheltuielilor reale pentru

ocrqxtirea sanatatii n 2001. Restantele APL in sectorul ocrotirii sanatii variaza de la un buget la altul.
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judetele tarii care sunt tratati neintemeiat in institutiile medicale republicane3 0, princonsolidarea capacitatii institutiilor de un nivel inferior si prin instituirea Centrelor deExcelenta in calitate de institutii care au de-a face cu cazurile cele mai costisitoare sicomplexe. Eforturile trebuie accelerate pentru a lichida activele neproductive precumterenurile si cladirile care nu mai sunt folosite ca rezultat al comasarilor din sector.Trebuie examinata ,i posibilitatea de convingere ,i a stimulentelor Ministerului Sanatatii,i autoritatilor locale pentru a continua reducerile unitatilor din sector. Alocatiilepreconizate pentru cheltuielile din cadrul sectorului desinate serviciilor de asistentaprimara si de urgenta, trebuie, de asemenea, definite in mod clar; iar in bugetul pe 2004trebuie prevazute initial alocatii sporite pentru aceste sfere.

2.26. Eforturile de restabilire a capacitatii resurselor umane din cadrul sectorului trebuiesa se bazeze in primul rand pe completarea inventarului diverselor niveluri de personalexistent dupa tipul de cadre (medici, alti profesioni,ti, infirmiere si personal auxiliar);tipul institutiei de asisten,ta medicala, amplasarea; ,i in al doilea rind pe finalizarea uneievaluari a necesitatilor de completare cu cadre pe termen scurt si mediu de asemeneadupa tipul de personal; tipul de institutie medicala; ,i amplasare. In contextulProgramului general al Guvemului de Reforma a sectorului public, ar putea mai apoi safie elaborat ,i un Plan de restructurare a resurselor umane din sectorul ocrotirii sanatatii.Acest plan ar acoperi: plasarea personalului existent conform necesitatilor; reciclarea ,iplasarea ulterioara a personalului existent; identificarea cazurilor in care se impunereducerea personalului ; o strategie de instruire manageriala ,i dezvoltare ,i o strategie deperfectionare a cadrelor profesioniste; instruirea personalului Ministerului Sanatatii imdomeniul analizei si elaborarii politicilor, precum si in sfera monitorizarii si evaluarii.Aceasta ar putea, de asemenea, include o strategie de reforma a retribuirii muncii pentrusferele ce intampina probleme de recrutare ,i pastrare a cadrelor, menita sa asigurestimulente pentru a impiedica pierderea speciali,tilor in temei din sectorul de asistentAmedicala primara. Planul de asemenea ar putea prevedea dezvoltarea intr-un termenmediu a unui cadru de management bazat pe performantA, care ar include indicatorii deperforman,ta.

2.27. Totodata, ar putea fi examinata posibilitatea consolidarii gestionarii exteme invederea intensificarii responsabilitAtii. Gestiunea externa ar putea fi fortificata initial princrearea ,i instituirea intr-o serie de localitati-pilot a unor consilii la nivel de comunitatepentru servicii de asistenta medicala primara.

2.28. Actiuni pe termen mediu. Elaborarea unui Cadru de cheltuieli pe termen mediu ,ia unui Plan de restructurare a resurselor umane sunt esentiale pentru definireaprogramului directiilor care trebuie urmate ,i pentru generarea bazei necesare stabiliriiunui consens general privind continuarea reformelor pe termen mediu. Acestea trebuie sase axeze pe implementarea unui Plan de restructurare a resurselor umane, care va includeefectuarea reducerilor de personal ~i reciclarea cadrelor medicale, introducereaschimbarilor necesare in InvAtknintul medical, precum si introducerea stimulentelorbazate pe performanta si a instruirii. Odata ce au fost intreprinse eforturile de consolidarea serviciilor asistentei primare si de urgentA, trebuie incheiata implementarea Planului derestructurare a spitalelor pentru a inlatura capacitatea excesiva de la spitalele republicane~i municipale din Chisinau. Totodata, surplusul de infrastructura trebuie lichidat ,i
30 Potrivit estirnirilor Ministerului Sanatatii, anual sunt circa 40 000 pacient din judete ,i 20 000 pacientidin municipiul Chi,inau.
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resurs le trebuie realocate consolidarii retelei de prestare a serviciilor. Introducerea

sistem ilui de asigurari medicale3 ' ofera posibilitatea de a produce modificari substantiale

in sector, prin lansarea contractarii pe baza de concurs, acreditarii furnizorilor ,i a

mecan smelor inovatoare de plata ,i evaluare. In baza experientei intemationale in

domeriul asigurarilor medicale, nu se recomanda totu,i de a introduce asigurarile

medic1e pana la momentul solutionarii problemelor ce tin de acoperire, mecanismele

financ are ,i aranjamentele administrative. in contextul dat, planul Ministerului Sanatatii

de a i itroduce asigurarile medicale in 2003 este perceput ca fiind ambitios.

2.29. .locarile inter-sectoriale prevazute pentru serviciile medicale primare ,i de urgenta

trebui sa fie posibile de implementat in termen mediu. in fine, trebuie introduse pe larg

practi ile de participare a comunitatii la guvernare in vederea consolidarii gestiunii

exterre a sistemului de ocrotire a sanataii. 0 posibila masura ulterioara in aceasta

direct e ar fi informarea comunitatilor locale si beneficiarilor de servicii medicale despre

perfoi manta comparativa la nivel de comunitate in sectorul serviciilor medicale primare.

B. S CTORUL EDUCATIONAL 3 2

2.30. Moldova a intrat in perioada de tranzitie cu un nivel de alfabetizare a adultilor

apro pe total ,i cu inalte rate de frecventare ,i absolvire la toate nivelurile de mnvatamant.

Tara utilizeaza o parte relativ mare din PIB pentru finantarea invdtmnntului (9,7% in

1997 in comparatie cu media pe CSI. Cu toate acestea, chiar ,i pana la declan,area crizei

finan iare raionale, sectorul invatmantului se caracteriza printr-o serie de ineficiente im

sfera alocanii. Fata de trile OCDE, Moldova cheltuie,te mai putin din bugetul sau

educ tional pentru inva,tamntul de baza (primar ,i teoretic secundar) ,i mai mult pentru

inst i. rea pre,colara. Tara, de asemenea, cheltuie,te mai mult pentru serviciile comunale

- 20% Mdin toate cheltuielile pentru mnvatamant in 1997 au fost doar pentru caldura - ,i

foart putin (mai putin de un procent) pentru manuale, materiale didactice ,i pregatirea

pers nalului. Raportul cadrelor ne-didactice fata de cadrele didactice este comparativ

mar .

Cri'a financiara ji reactia Guvernului

2.311 Constrangerile bugetare au avut ca rezultat o considerabila reducere a cheltuielilor

pub] ice pentru invatamnt. Finantarea sectorului public pentru invatamant s-a redus cu

pest 52% in termeni reali din 1997 pana in 2000 ,i s-a redresat, de,i nesemnificativ,

pin, la circa 55% din nivelul anului 1997 in termeni reali in 2001. In 2001 cheltuielile

din ;ectorul invAjkrmnntului public constituiau 5,4% din PIB §i aprox. 18% din cheltuielile

guv jamentale totale. De,i cheltuielile generale pentru invatamant ca parte din PIB sunt

la a,ela,i nivel cu media din trile CSI ,i, intr-adevar, corespund mai mult cheltuielilor

3' primnivara anului 2002 Guvernul a anuntat oficial intenta sa de a introduce asigurarile medicale

ob i atorii ^ncepand cu ianuarie 2003. Mai tarziu pe parcursul anului, urmrnd dezbateri considerabile in

cadr i1 Guvemului ,i Parlamentului, introducerea asigurarilor medicale a fost amanata pana la mijlocul

anulii 2003.
32 D scuta din acest punct se bazeaza iln mare parte pe S. Berryman, M. Peleah, ii C. Tibi. 2001."Sectorul

edu ational al Moldovei: 0 strategie fmianciara pentru a echilibra perfectionarea sistemului in ansamblu".

proi ct.
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din tArile cu venituri inalte decat cu venituri medii ,i mici,3 3 mai persista probleme majorece tin de finantarea insuficienta a invAtarnAntului primar ,i secundar de baza.

2.32. Ajustarile din sectorul invatamantului intreprinse ca raspuns la reducerea resurselortotale nu au reflectat deocaindata prioritatile Guvemului pentru sector. Mai mult decatatat, restantele din sectorul invatAmnmrtului au crescut din 1997 pana in 1999, atat intermeni absoluti cat si ca parte din cheltuielile reale totale pentru invatanmant. Masurile deraspuns intreprinse de Guvem odata cu declan,area crizei financiare regionale au inclustentative de a reduce implicarea statului in finantarea invatamantului, eforturi deschimbare a prioritatilor de finantare din cadrul sectorului ,i actiuni ad hoc de a reducenivelurile inalte ale cheltuielilor pentru serviciile de termoficare in ,coli.

2.33. Reducerea sferei finantarii de stat. Deschiderea ,colilor ,i universitatilor private afost acceptata in mod oficial. Au fost incurajate toate tipurile de contributii neoficiale aleparintilor ,i elevilor destinate sustinerii bugetelor ,colare. A,a-zisa practica de"contracte" a fost introdusa pentru universitatile de stat, conform acesteia o anumita cotadin locuri este acordata studentilor care nu au sustinut testul de calificare (dar au primittotu,i note mai inalte decat o limita anumita) ,i care i,i permit achitarea taxei de studiu.Universitatilor li s-a permis sa acuwnuleze astfel de taxe in fonduri extrabugetare pentru adispune de ele In mod independent.

2.34. Orientarea prioritaplor de finantare spre invataimantul primar si secundar. Afost intreprinsa o tentativa de schimbare a prioritatilor de finantare in favoarea studiilorprimare ,i secundare. Finantarea publica a altor niveluri de invatamant a fost redusa,multe institutii pre,colare fiind inchise drept consecint,.

2.35. Solutionarea problemei costurilor inalte la serviciile comunale. Problemacosturilor inalte la serviciile comunale (,i problema asociata de acumulare a restantelor) ainceput sa fie solutionata prin schimbarea orarului anului ,colar si inchiderea ,colilor insezonul rece.

Impactul politicilor recente ,i problemele nesolutionate

2.36. linpactul reformelor urmnate pana acum a fost totu,i acela de reducere a calitatiiinvatamantului ,i de sporire a inechitatilor in ceea ce prive,te accesul la educatie.

2.37. Redistribuirea resurselor ,i orientarea lor spre mnvataimntul primar ,isecundar. Intre 1997 ,i 2000, constrangerile in ceea ce prive,te resursele au generatunele schimbari in cadrul alocarii in sector a cheltuielilor educationale publice (vezitabelul 2.5). Cotele pentru institutiile prescolare, ,colile profesional-tehnice, colegiile ,iinstitutiile de invat,mant superior incomplet ,i superior au scAzut. Acest declin a afectatinstitutiile prescolare si de invat,amant superior, pentru care cotele au scazut respectiv dela 20,7% ,i 14,3% din cheltuielile educationale publice in 1997 pana la 15,8% Fi 10,4% in2000. Cotele pentru toate celelalte niveluri ,i tipuri de invat,mant au sporit. Totu,i, chiar,i dupa introducerea acestor schimbari, cotele destinate invatamantului primar, general
33 Media alocarilor pentru invatiamnnt hn tarile cu venituri inalte este de 4.8 %, in tarile cu venituri medii -de 3.5% ~i in tarile cu venituri nici - de 2.9%. Sursa: Alam, Asad si Sundberg, Mark.2001. Un deceniu detranzitiefinanciard. Banca Mondiala. Washington, D.C.
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secun ar, profesional-tehnic secundar ,i superior au ramas foarte reduse comparativ cu

media pentru taile OCDE. De exemplu, cota pentru invatmantul primar ,i general

secunlar era de 50% in 2000 fata de media de 68,7% din cheltuielile publice pentru

aceste niveluni de invat,mant din tainle OCDE in 1997.3 

Tab lu1 2.5. Distribuirea cheltuielilor in sectorul educational dupa tipul institutiei

(procent din totala)

Nivelul de invatamant/tipul de institutie 1997 1998 1999 2000

Pre colar 20,7 18,6 17,0 15,8

P narb 
1,3 1,2 1,4 1,6

S dar general 41,6 41,4 43,5 48,4

Secundar internat 2,6 2,4 3,9 3,6

Int,rnat pentru copii cu handicap 2,2 2,0 2,9 2,9

5cl Ii polivalente 6,2 5,8 6,1 4,4

5c li profesionale 0,2 1,0 1,3 1,0

Co egii' 5,4 4,7 4,4 3,6

UDiversita,tic 8,2 8,8 7,3 6,4

All e institutii tert,iare 1,1 0,7 0,4 0,4

Ine titutii extracuriculare 2,9 3,5 3,7 4,2

Allele 
7,2 9,3 6,9 6,1

Ac ministrat,ia centrala 0,4 0,7 1,2 1,5

Tc tal 100,0 100,0 100,0 100,0

a Cheltuielile totale din acest tabel includ cheltuielile educationale ale bugetelor de stat ,i locale, dar nu

incl.id cheltuielile fondurilor ,i resurselor extrabugetare ale institutiilor educatonale finantate din bugetul

de tat. Analiza datelor existente indica faptul ca partea cheltuielilor care este orientata spre invt,imintul

pnrar n i secundar devine chiar mai mica, in timp ce cota cheltuielilor pentru nvat,niintul superior

incniplet ,si superior cre,te daca includem in calcul fondurile si resursele extrabugetare.

b Cheltuielile din categoria "Primar" includ cheltuielile bugetare pentru ,coli care au doar clasele 14.

Ch¶ltuielile pentru nivelurile 14 in ,colile care au si clase superioare (clasele 1-9 sau l-II) sunt incluse

in categoria "secundar general"

clocatiile bugetare pentru aceste institutii nu includ resursele alocate pentru institutiile de invat,mant

superior incomplet ,i superior subordonate altor rninistere decat Ministerul Educatiei.

Su sa: Ministerul Finantelor

2.3 . Redistribuirea resurselor printre alte investitii. Componenta economic! a

che tuielilor in invftkmAnt, de asemenea, a suportat unele schimbari in decursul perioadei

(ve:i tabelul 2.6). Cota salariilor in totalul cheltuielilor educationale a crescut de la 42%

pan la 54% intre 1997 ,i 2000, in primul rand din cauza cre,terii cotei salariilor

pro 'esorilor de la 21 la 32%. in ciuda acestei schimbari, in 2000 cheltuielile totale pentru

sal riile personalului au rkmas foarte mici comparativ cu tarile industrializate (de obicei

circa 60-70% - vezi tabelul 2.7) ,i in tarile in curs de dezvoltare (85-95%). Mai mult

dec t atat, in comparatie cu media OCDE, Moldova cheltuie,te o mare parte din resursele

sal iale pentru salariile cadrelor ne-didactice (41.6% in 2000).

3 S .rsa: S.Berryman, M. Peleah, si C. Tibi, 2001. "Sectorul educatonal al Moldovei: 0 strategie financiara

penau a echilibra perfec#ionarea sistemului in ansamblu". proiect.
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2.39. Cota cheltuielilor pentru serviciile comunale a scazut intre 1997 ,i 2000 (de la31% in 1997 pana la 16% in 2000), in special datorita reducerii cheltuielilor pentruagentul terrnic, care au scazut de la 20% pana la 7% din totalul cheltuielilor educationale.In pofida acestor schimbari, cheltuielile pentru serviciile comunale continue sa utilizezeresursele ce ar putea fi alocate pentru salarii, manuale, materiale didactice, echipament ,iinstruire.

Tabelul 2.6.: Distribuirea cheltuielilor in sectorul educational dupa categoria decheltuieli a (procente din total)

Articolul de cheltuieli 1997 1998 1999 2000
Salariile profesorilor 20,9 27,5 29,3 31,6Salariule cadrelor ne-didactice 21,4 25,9 24,4 22,6Agentul terrnic 20,4 12,6 11,7 6,8Electricitatea 

4,4 4,7 5,1 4,6Apa 
5,8 6,1 3,8 4,6Produsele alimnentare 8,7 9,8 9,3 7,7Bursele 
3,0 3,9 4,3 3,0Manuale, materiale didact, instruire cadre 0,9 0,4 0,6 0,3Reparati 
4,1 4,0 3,9 5,5Echiparnent 
1,1 2,1 0,7 0,8Altele 
9,3 3,1 6,9 12,4Total 

100,0 100,0 100,0 100,0

' - Ca si in tabelul 2.5 de mai sus, totalul include cheltuielile educatonale ale bugetului de stat ,i celorlocale, dar nu ,i cheltuielile fondurilor ,i resurselor extrabugetare.
Sursa: Ministerul Finantelor

2.40. Deteriorarea cantitatii si calititii serviciilor educationale. Cantitatea ,i calitateaserviciilor in invat,nint s-a deteriorat in perioada tranzitiei. Daca facem o apreciere inbaza ratelor de inmatriculare, constatam ca in prezent Moldova dezvolta mai putin capitaluman decat la inceputul tranzitiei. Fara nivelul pre,colar, in 1999/2000 numarul de ani pecare se prevedea ca i-ar putea absolvi oricare copil de cinci ani a scazut cu aproape treiani comparativ cu 1990/1991, copiii studiaza cu patru ani mai putin decat copiii de cinciani din tarile OCDE. Cea mai mare parte a declinului ratei de inmatriculare se datoreazacrizei financiare, cu exceptia inmatricularilor la nivel pre,colar, care au continuat sascadAdupa 1997.

2.41. Reformnele au condus la un impact nefavorabil asupra timpului de instruire decare beneficiaza elevii. Timpul de instruire pe an s-a redus printr-un decret oficial ,i prininchiderea neoficialA a ,colilor care nu dispuneau de agent termic in lunile de iarna. De,inumarul orelor de invatamant rAmanea acela,i, numarul de lectii pe saptamanA (,i prinurmare a orelor de instruire pe obiect de studiu) s-a redus. In 2000 timpul de instruire inMoldova constituie 92% din media tarilor OCDE ,i Ucrainei pentru invatamantulsecundar de nivel gimnazial ,i numai 72% din media timpului de predare pentru acelea,itari pentru invatamantul primar.
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Tab elul 2.7. Cota salariilor si cheltuielilor operationale ne-salariale in cheltuielile

recurente dupa nivelul educational in tarile OCDE, 1995 (procente)

Primar ji secundar Tertiar

Salarile profesorilor
Media OCDE 69 44

Cota rr 9 inima 44 29

Cota rr ?axima 93 73

Salariile cadrelor ne-didactice

Media OCDE 13 22

Cota iinima 12 15

Cota n iaxinia 27 40

Total salarii
Media OCDE 82 69

Cota r ninima 56 45

Cota r naxima 97 84

Chelt iieli operationale

Media OCDE 18 31

Cota iinima 11 16

Cota naxima 11 55

Sursa: Sue E. Berrymnan si Michael Peleah (2001) "Sectorul educational din Moldova: 0 strategie de

finantre pentru a echilibra perfectionarea sistemului in ansamblu". Proiect.

2.42 De,i pana in prezent nu exista multe date statistice sa ateste impactul crizei

fina iciare asupra rezultatelor invAtAmntului, exista rezultatele celui de-al treilea concurs

inter national la matematica ,i *tiintele exacte pentru clasele a opta, la care impreuna cu

alte 37 tari a participat ,i Moldova. Elevii moldoveni nu au excelat la teste. Fata de tArile

OCr )E ,i alte 10 t,ri in tranzitie, ei au obtinut punctaje sub nivelul mediu atins de colegii

lor din clasele a opta din toate ,tarile participante, toate ,tarile OCDE si alte tari din Europa

,i A sia Centrala.

2.43 Inechitatea accesului la ^mv,tamant. Accesul la servicii educationale a devenit

mai inechitabil. Cheltuielile oficiale si neoficiale in creEtere pentru invat,mant in

con binalie cu cre,terea nivelurilor saraciei au condus la limitarea accesului la invgtamant

a ce lor saraci. Pentru ca salariile in termeni reali au scazut considerabil, iar resursele de

baz4 iinvestite sunt finantate insuficient, directorii de ,coli ,i profesorii cer in prezent taxe

de admitere in majoritatea ,colilor urbane, precum ,i diverse contributii neoficiale ,i ne-

inre istrate. Acestea includ plati pentru agentul termic, intretinerea ,i reparatia

mc perilor, activitatile extra,colare ,i "cadouri" pentru profesori. Pentru a compensa

sal 'ile mici, un anumit numar de pedagogi "incurajeaza" parintii sa plateasca pentru

me tatii particulare, tranzactii ce sporesc oportunit4tile pentru coruppie.
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2.44. La o analiza a datelor Sondajului asupra bugetului gospodariilor casnice pe 199935,s-a stabilit ca admiterile la nivel preqcolar ,i ,colar primar inca nu sunt afectate de nivelulvenitului familial ,i ca ,colarizarea la nivelul secundar gimnazial este doar putin afectata.Cu toate acestea, copii din familiile mai bogat au ,anse cu circa 60% mai mari de a fi,colarizati la nivelul secundar liceal ,i cu 350% mai multe ,anse de a fi admi,i la studiisuperioare decat copii din cel familiile mai sarace. De asemenea, exista ,i o separarerural-urban. Copiii de la ora,e se bucura de un avantaj comparativ in ceea ce prive,testudiile liceale ,i in special studiile superioare incomplete ,i superioare - nivelul superiorla care tinerii de la ora4e au de 7 ori mai multe ,anse de a fi admi,i decat colegii lor de lasate.

2.45. 0 analiza a distribuirii alocatiilor bazata pe datele Sondajului asupra bugetuluigospodariilor casnice pe 1999 indica faptul ca cheltuielile publice cumulative pe elev suntorientate spre copiii din familiile asigurate material ,i spre copii de la ora,e, avand invedere diferentele in ratele de admitere la nivel secundar liceal, superior incomplet sisuperior. La aceste niveluri educationale s-au constatat mari diferente in subventiile peelev dupa chintilul de consum ,i locul de re,edintd.36

2.46. Finantarea studiilor superioare pare sa fie indeosebi de nedreapta. Concursul deintrare la universitate a incurajat platile neoficiale la nivel secundar ,i tertiar pe care nu ,ile pot permite familiile sarace. Practicile de mituire au devenit un lucru obi,nuit pentruintrarea la universitati37 ,i au efectul de a exclude tinerii capabili din punct de vedereintelectual care vin din familiile sarace. Aceasta, de asemenea, submineaza baza deadmitere intemeiatA pe merite.

2.47. Restantele. La finele anului 2001, restantele acumulate mai constituiau 34% dincheltuielile educationale totale, atingand punctul maxim de 70% la sfar,itul anului 1999.Restantele sunt concentrate la categoria salarii, agent termic, electricitate, apa ,i intr-omasura mai mica, la aprovizionarea cu produse alimentare. In unele comunitati profesorii,i cadrele ne-didactice pot ramane fara salarii cate 5-6 luni.

2.48. Finantarea insuficienti. De,i articole de cheltuieli ca agentul tennic ,i serviciilecomunale sunt insuficient finantate, altele, ca manualele, materialele didactice ,i cursurilede pregatire in timpul serviciului a cadrelor pedagogice, sunt in fond ignorate. Nivelul

35 Analiza a fost intreprinsa pe baza datelor din 1999 ,i a servit drept contributie la "Sectorul educationaldin Moldova: 0 strategie de finantare pentru a echilibra perfectionarea sistemului in ansamblu". Proiect,2001.
36 Analiza distribuirii alocatiilor a fost efectuata ca o contributie la acelasi document. Subventiilecumulative pe elev reprezinta alocatiile primite de copil pe toatA durata studiilor sale, de la cele primarepanA la cele universitare. La analiza s-a stabilit ca subventia cumulativa de copil pentru copiii din cele 20%de populatie asigurata era cu 30% nai mare decat cea pentru cele mai sarace 20% din populatie.Deosebirile rural/urban au fost de asemenea rernarcate: subventia de copil pentru cele mai sarace 20% dinzonele urbane era cu 27% mai mare decat pentru cele mai sarace 20% din zonele rurale.

37 Berryman, Peleah ,i Tibi. 2001. "Sectorul educational din Moldova: 0 strategie financiara pentru aechilibra perfec,onarea sistemului in ansamblu" (proiect) ofera exemple pentru astfel de practici. Un siteweb binecunoscut printre studentii moldoveni da lista de preturi pentru sustinerea unui test de intrare launiversitate pentru unele universitai, pretul variind intre 50 ,i 500 dolari SUA. Un sondaj al Centruluipentru transparent,a si democratie din 2001 a selectat studenti din anul intai ,i doi de studii de la opt colegii,i universitati. 62% au afirnat ca au dat mita pentru examenul de bacalaureat, precum ,i la niveluniversitar.
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actual Soarte scazut al investitiilor, intretinerii incaperilor ,i echipamentelor de asemenea

nu estc durabil.

CALEA DE URMAT

2.49. Atat reformele structurale de sector specifice, cat ,i reformele institutionale

gener le sunt necesare de urgent, in acest sector pentru a impiedica deteriorarea

ulterinara a calitatii studiilor ,i inrauttirea situatiei ce tine de accesul inechitabil. Analiza

efectu ata cu utilizarea Modelului educational strategicjg indica faptul ca restructurarea ,i

consolidarea sectorului este o conditie preliminara obligatorie pentru imbunatatirea atat a

rezult telor, cat ,i a echitatii in cadrul sistemului de invftlimfnt din Moldova. La

sincrcnizarea ,i succesiunea reformelor trebuie sa fie luate in consideratie resursele

limita te disponibile ,i capacitatea institutionala slab! din sector care se observa la toate

nivelzle. Reformele generale institutionale ,i de management bugetar necesare sunt

expu e in detalii in capitolele 3 ,i 4. Acest punct sugereaza actiunile specifice pe

secto;ire, pe termen scurt ,i mediu, pe care Guvemul Republicii Moldova le-ar putea

intre rinde pentru a ridica eficienta, echitatea ,i durabilitatea financiara a sectorului sau

de int r,tmant.

2.501 Actiuni pe termen scurt. Obiectivele prioritare specifice sectorului par sa fie

cons lidarea echitatii ce tine de accesul la invatmntul primar ,i secundar de baza,

preci m ,i la cel superior; rebalansarea in continuare a cheltuielilor din cadrul sectorului

in fa,oarea invatamantului primar ,i secundar de baza; restabilirea capacitatii resurselor

umax e in cadrul sectorului de invat,amnt; ,i sporirea gestiunii externe.

2.51 Urmmrind obiectivul de consolidare a echitatii accesului la invat,amantul primar ,i

secu dar de baza ,i la studiile superioare, masurile pe termen scurt sugerate Guvemului

pent!u examinare de catre Guvem includ definirea explicita a ratelor de admitere,

absoIvire ,i frecventare propuse ca scop, care urmeaza a fi atinse in plan global pe termen

mediu, pentru copii din familii cu venituri joase ,i pentru copii din localitatile rurale; ,i

efec uarea unui studiu asupra nivelurilor platilor oficiale ,i neoficiale pentru a asigura

acce sul general la studii superioare, pentru absolventii din familiile cu venituri mici Fi

pentru cei din zonele rurale. Guvernul va putea, mai apoi, elabora ,i aproba Strategia

refoTmei educationale, menita sa solutioneze inechitatile din sistem.

2.52 .in ceea ce prive,te obiectivul de rebalansare ulterioara a cheltuielilor intra-sectoriale

in f;voarea invatamantului primar ,i secundar de baza, masura prioritara pe termen scurt

sug rata pentru a fi analizata de Guvern ar consta in definirea alocatiilor preconizate

pen ru cheltuielile din aceste sfere, fapt care urmeaza a fi realizat in termen mediu.

2.53. Dupa cum s-a sugerat mai sus, in cazul sectorului ocrotirii sanatatii, care realizeaza

obi ctivul de restabilire a capacitatii umane, in cadrul sectorului de invatanant acelati

obi ctiv ar putea fi probabil mai bine urmarit initial prin efectuarea unui inventar al

niv lurilor de personal existente dupa tipul de cadre (didactice ,i de asistenta); tipul

insl itutiei de invdtmant; sediul; ,i, din nou, pentru profesori, dupa obiectul de studiu

38 'ezi "Sectorul educational din Moldova: 0 strategie financiari pentru a echilibra perfectionarea

sistm1 in ansanblu" pentru o discupe niai in detalii despre model *i scenarii.
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predat (inclusiv luand in consideratie ,i efectele pe termen mediu ale scaderii numaruluitotal de elevi).

2.54. in ceea ce priveste obiectivul de consolidare a gestiunii exteme, conform uneiposibile masuri pe termen scurt, care i-a fost sugerata Guvemului pentru examinare, sevor elabora propuneri de consolidare a implicarii parintilor ,i comunitatii in luareadeciziilor privind invatamantul primar ,i secundar in zona in care locuiesc.

2.55. MAsuri pe termen mediu. Implementarea Strategiei reformnei educationale ar puteafi realizata ca obiectiv pe termen mediu, odata cu progresele respective in vedereaatingerii ratelor de admitere, absolvire ,i frecventare propuse, stabilite pentruinvatmantul primar ,i secundar de baza; ,i pentru a garanta accesul satisfacator alelevilor din familiile cu venituri mici ,i din zonele rurale la studiile superioare. in modsimilar, obiectivul pe termen mediu de reechilibrare a alocatiilor din cadrul sectorului vaconsta doar din operarea alocatiilor cu destinatie stabilita pentru invatamantul primar aisecundar de baza.

2.56. in vederea sporirii echitatii, Guvemul trebuie sa elaboreze metode de asigurare aunui numar mai mare de inscrieri a elevilor din familiile sarace ,i din zonele rurale.Reformele ce tin de finantarea invatamantului general si superior trebuie sa tinda sprereducerea necesitatii ~colilor de a impune achitarea platilor neoficiale. Plaile neoficialetrebuie cel putn sa devina oficiale ,i publice, iar ,colile trebuie considerate responsabilepentru utilizarea lor. Universitatile pot fi incurajate sa perceapa taxe de la toti studentiidin invatamantul superior la nivele mai joase decat cele achitate in prezent doar de catrestudentii pe contract. Totu,i o astfel de reforma va trebui sa fie coordonata cu elaborareamecanismelor de asistenta pentru studentii din familiile defavorizate, ca ace,tia sa poataachita taxele stabilite.

2.57. in acest caz principala prioritate ar consta probabil in inceperea implementariistrategiei de utilizare optima a ,colilor. Modelul strategic educational, de exemplu, indicafaptul ca scenariile de reforma durabile necesita comasarea a 10-20% din scoli, integrareaa 20-60% de copii pre,colari in ,colile de invatamant general, introducerea predarii lamai multe clase odata in scolile mici, pentru a mari clasele fara a diminua calitatea,precum ,i reducerea costurilor la energie cu 20% (prin misuri precum contorizarea,stimularea economisirii de energie la nivelul fiecarei institutii educationale,intreprinderea unor modificari ale cladirilor si introducerea masurilor concrete deutilizare eficienta a energiei).

2.58. in contextul Programului general de reforma a sectorului public al Guvernului arputea fi elaborat un Plan de restructurare a resurselor umane din sectorul educational,bazat pe evaluarile necesitatilor si a completarii cu cadre, efectuate ca masuri prioritarepe termen scurt. Acesta ar putea acoperi: repartizarea personalului existent conformnoilor necesitati; reciclarea si repartizarea ulterioara a personalului existent; identificareaoricaror surplusuri cerute; o strategie de dezvoltare si instruire a administratiei ,i ostrategie pentru studiile profesionale initiale >i instruirea ulterioara la locul de munca aprofesorilor; precum si instruirea personalului Ministerului Educatiei in sfera analizei sielaborarii politicilor, monitorizarii si evaluarii. 0 strategie de reforna a retribuirii munciipentru sferele ce intampina dificultati de angajare si mentinere a personalului ar putea lafel sa fie elaborata
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2.59. Xn ceea ce priveste cresterea gestiunii externe, o posibila metoda pe termen mediu ar

fi ca informatia despre performantele comparative ale institutiilor educationale pe plan

local national sA fie pusA la dispozitia comunitatilor locale pi pArintilor.

C. PI OTECTIA SOCIALA

2.60. Ca ,i toate statele din fosta Uniune Sovietica, Moldova a mostenit un sistem de

protel ie sociala extrem de costisitor ,i fara o orientare precisa. in Moldova cheltuielile

pentr protec,tia sociala includ: pensiile, alte indemnizatii de asigurare sociala (,omaj,

concSdiu de matemitate, ,i concediul medical), subventii ,i compensatii la energie,

alocaii pentru copil, precun si alte servicii sociale ,i de asistenta sociala. PanA la criza

financiara regionala din 1998, sistemul de protectie sociala din Moldova era afectat deja

de onstrangeri majore, avand restante in cre,tere in toate sectoarele sistemului,

majqritatea programelor s-au deteriorat pana la starea de faliment.

2.61, Cele mai stringente probleme au aparut in sistemul de pensii, odata cu cre,terea

resta telor la contributiile pentru asigurarea sociala, intarzierile la plata pensiilor, lipsa de

fond uri pentru indexarea pensiilor ,i cre,terea numaiului de tranzactii in natura. Saracia a

apan t ca un nou fenomen de proportii, iar deficientele din cadrul sistemului de protectie

soci4la ce tin de contracararea saraciei au devenit mai evidente.3 9 Gravitatea crizei

fina lciare din sistemul de pensii si din sectorul energetic a determinat Guvernul

Moldovei sa se concentreze asupra elaborarii strategiilor de restructurare a sistemului de

pen,ii si subventiilor la energie, dar restructurarea in sine nu a avut loc pana la

dec4ansarea crizei financiare regionale.

Cri a financiara §i reactia Guvernului

2.6 . Cheltuielile pentru protectia sociala au scazut de la 13,5% din PIB in 1997 pana la

8,3'4. in 2001, ceea ce a reprezentat o reducere de 40% in termeni reali. Cota cheltuielilor

pen ru protectia sociala din cheltuielile publice totale a variat intre 27 si 29% pe parcursul

ace eigi perioade. in cadrul sistemului de protectie sociala, cota cheltuielilor pentru

pensii s-a redus de la circa 70% in 1996 pana la 60,5% in 1998, dar a revenit la 67% in

20q1. In Moldova nivelul cheltuielilor pentru pensii de 6% din PIB era similar celor din

muIte tari din regiune, insa mult mai inalt decat nivelul altor state in tranzitie cu venituri

mic,i precum Armenia, Azerbaidjan, Georgia ,i Tajikistan. 40 Cheltuielile totale pentru alte

art cole decat pensiile au crescut din cauza rationalizarii subventiilor si compensatiilor la

en rgie, in timp ce toate celelalte tipuri de cheltuieli pentru alte categorii decat pensiile,

in lusiv alocatiile pentru copii, au fost reduse.

39 naliza saraciei a fost lansata in Moldova in 1997, odata cu introducerea noului Sondaj privind bugetul

farxiii1or, ,si ca parte din analizei cadrului general pentru "Evaluarea saraciei" a Bancii Mondiale care a fost

pulliCat in noiembrie 1999.
40 1999 Armenia a cheltuit 3,8% din PIB pe pensii, Azerbaidjan - 4,2%, Georgia - 2,6%, iar Tajikistan -

I,,% [Sursa: Banca Mondiala si FMI, 2002. "Reducerea sariciei, cre,terea economica ,i durabilitatea

ge;tionarii datoriei in tirile CSI cu venituri mice'. Washington, D.C.].
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Tabelul 2.8. Tendintele cheltuielilor pentru protectia sociala (procent din total)

1996 1997 1998 1999 2000
Pensii 69,3 74,6 60,5 62,2 66,9Din care: Pensii generale 63,9 67,4 54,4 55,1 57,7Pensii privilegiate 5,4 7,1 6,1 7,1 9,2Subventii Ui compensatii la energie 2,5 3,6 15,9 18,6 11,7Indenmizatii de asigurare sociala, 8,4 6,5 6,6 6,1 5,7alte decat pensiile

Alocapi pentru copii 3,3 2,9 2,9 2,5 2,4Altele 16,5 12,5 14,0 10,6 13,2Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sursa: Ministerul Finantelor §i Casa Na$onala de Asigurwri Sociale

2.63. Reactia Guvemului la criza financiara regionala in sfera sectorului protectiei socialea fost fragmentata ,i s-a concentrat in primul rand asupra rationalizarii finantariiprotectiei sociale. In sfera protectiei sociale nu au fost identificate prioritatile strategice,nici o reajustare a resurselor bugetare pentru a reflecta prioritatile principale aleprogramului de lucru al Guvemului nu a fost operati. Deficientele caracteristice luariideciziilor de catre Guvem, precum lipsa eficientei de distribuire a alocatiilor in procesulde intocmire a bugetului sunt motivele pentru care stabilirea prioritatilor si compromiseledificile necesare nu au fost realizate. Sistemului de reformare a pensiilor i s-a acordatprioritate. Subventiile la servicii comunale au constituit cealalta sfera din sistem care afost restructurata. Acestea au fost inlocuite cu compensatii nominative directionate (incadrul restructurarii sectorului energetic). Majoritatea celorlalte programe, ce prevad alteasigurari decat pensiile (indemnizatiile de ,omaj, concediul de maternitate ,i concediul deboala), alocatiile de asistent, sociala ce tin de alte capitole decat cel energetic, alocatiilepentru copii, serviciile sociale ,i de asistenta la domiciliu au ramas ne-restructurate.

2.64. Reforma sistemului de pensii. Reforma structurala a sistemului de pensii bazatpe achitarea pensiilor din veniturile curente a fost lansata pe 1 ianuarie 1999 dupaadoptarea noii Legi cu privire la pensiile asigurate de stat (octombrie 1998). Acest fapt aconstituit o temelie solida pentru transfonnarea sistemului de pensii intr-un programdurabil de asigurare a pensiilor. Caracterul modificarilor structurale introduse presupuneaun termen mediu spre lung. Principalele trasaturi ale noii legi cu privire la pensii includ onoua formula de alocatie, care face ca viitoarele pensii sa se bazeze pe contributiiindividuale ,i nu pe saiariile ,i anii inregistrati; eliminarea majoritatii privilegiilor depensionare timpurie; o cre,tere treptata a varstei de pensionare cu cinci ani atat pentrubarbati, cat §i pentru femei intr-un ritm de 6 luni pe an; precum §i o cre,tere sincronizataa contributiei minime obligatorii.

2.65. Rationalizarea finantarii protectiei sociale a fost implementata prin transferareatuturor programelor ce nu tin de asigurare la bugetul de stat §i prin limitarea cheltuielilordin bugetul asigurarilor sociale de stat pentru pensii ,i alte programe de asigurari. Au fostintreprinse eforturi conjugate de lichidare a restantelor la pensii prin diferite metode,inclusiv prin inghearea majorarilor la pensii ,i alocarea unor fonduri suplimentare din
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bugetl de stat in cei mai dificili ani pentru a acoperi deficitul fondului de pensii.

Totod; .ta determinarea anuala a tintelor a fost folosita pentru a elimina treptat din cadrul

sistemului fenomenul de plati in natura, raspandit anterior.

2.66. Compensatiile nominative. Cresterea brusca a cheltuielilor pentru asistenta sociala

din u timii ani a fost provocata in temei de introducerea programului "compensatiilor

nomir ative", care a inlocuit o gama larga de inlesniri ne-fondate pentru plata serviciilor

publi e, destinata numeroaselor categorii de consumatori individuali de energie.4 '

Introd ucerea programului a fost dictata de ridicarea tarifelor la energie pana la nivelurile

de re uperare a costurilor ca parte din restructurarea sectorului energetic, implementata

pe et pe in perioada 1997-1999. La 31 iulie 2000 a fost adoptata legislatia pentru

inloct irea privilegiilor ne-fondate la serviciile comunale cu plati limitate ale alocatiilor

pens a acorda asistenta categoriilor vulnerabile de populatie4 2 la achitarea costurilor

major ate ale serviciilor publice. Compensatiile variaza intre 25 si 50% din costul

servic iilor. Pentru majoritatea categoriilor, subventiile sunt fixate la 50% din norma

oficia l a tipului corespunzator de cheltuieli pentru servicii comunale. Cheltuielile pentru

comp nsatiile nominative acopera agentul termic, electricitatea, gazele ,i alte servicii

comu nale.43 In 2001 cheltuielilor pentru agentul termic le revenea partea cea mai mare

(69%) din cheltuielile totale pentru aceste compensatii, iar subventiile la electricitate se

ridicu la 24% din total.

ImpactuI politicilor recente si problemele nesolutionate

2.67. Balantele bugetare au fost restabilite. In ansamblu, reformele protectiei sociale au

dat r zultate relativ bune in ceea ce priveste restabilirea balantelor bugetare. Cat despre

sistei nul de pensii, desi este devreme sa evaluam impactul total al reformelor, eforturile

Guv :ului au contribuit intr-adevar la stabilizarea sistemului, transformandu-l intr-un

siste n care functioneaza relativ bine, care in prezent achita alocatiile in numerar si la

timp Intarzierile la achitarea pensiilor, care constituiau 4,5 luni in 1997-99, au fost

coml ilet eliminate pana la 1 aprilie 2001. Mai mult decat atat, utilizarea platilor in natura,

care a atins cota maxima de aproximativ jumatate din toate pensiile achitate in 1998, a

ince at. Totusi, sistemul de pensii se mai confrunta cu serioase dificultati.

2.68 Pensii foarte mici. Nivelul pensiilor ranmne foarte scazut Fi nu satisface

nece itatile de baza ale persoanelor in varsta. Procentul de pensionari care primesc pensia

mini ma a crescut de la 4,6% in 1997 la 11,4% in 2000. Chiar ,i dupa o crestere de 50%

pe parcursul anului 2001,44 pensia pentru varsta inaintata era de aprox. 1 idolari SUA pe

" Tr izeci si sapte categorii de beneficiari au fost identificate si documentate in 1999. Vezi de exemplu

nota de lucru pregatita de M. Sandu, 1999 "Subven#i pentru consumul de energie al populatiei".

42 in prezent, zece categorii de popula#e au dreptul la cornpensatii nominative: cinci categorii de persoane

cu h ndicap, participantii la al doilea razboi mondial si persoanele asociate cu ei, familiile persoanelor care

au decedat dupa participarea la lichidarea consecintelor avariei de la Cernobal, pensionarii singuri si

famiiile cu patru sau mai multi copii care nu au atins varsta de 18 ani.

4 A:estea includ: aprovizionarea cu apa, servicii de canalizare, deservirea ascensorului, salubrizare Pi

serviciile generale de deservire a blocului.

44 Le sfarstul anului 2000, odata cu aparita surplusurilor in fondul de pensii, in decembrie 2000 pensiile au

fost ridicate cu 16%, in decembrie 2001 - cu 34%, iar pe 1 mai 2002 - cu inca 17%. Aceste majorari au

fost efectuate printr-un exercitiu comrplex §i netransparent de recalculare, deoarece legislapa existenta nu

disp1 me de un mecanism de indexare clar si posibil de implementat.
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luna anul trecut, cu mult inferior pragului de sriicie din tara.45 Acest nivel scazut alindemnizatiilor descurajeaza participarea la sistem si nu permite sistemului de pensii sa-siindeplineasca obiectivul de baza care consta in oferirea unei surse de existenta labatranete.

2.69. Anularea indexarii pensiilor. Sistemul nu le indica pensionarilor la ce sa seastepte in privinta mentinerii puterii de cumparare a pensiilor lor modeste: indexarea afost anulata din cauza constrangerilor bugetare. Rata de compensare (raportul dintre opensie medie si un salariu mediu) a scazut de la 39,2 in 1997 pana la 21,3 in 2000, fiinda treia printre cele mai reduse din statele CSI.46

2.70. Inechita,tile din sfera pensiilor persisti. Sistemul continua sa fie inechitabil. Cutoate ca eliminarea majoritatii inlesnirilor de pensionare timpurie a fost un evenimentpozitiv si a contribuit intr-o oarecare masura la cresterea echitatii si obiectivitatiisistemului de pensii, mai ramnn inechitati majore care sunt in crestere chiar. In timp cecheltuielile pentru pensii au scazut ca procent din PIB, pensiile pentru anumite grupuriprivilegiate au fost majorate. Pensiile speciale sunt prevazute pentru ll grupuri despecialisti, inclusiv militari, procurori, functionari de stat, persoane care au contribuit lalichidarea consecintelor avariei de la Cemobal, mnembri ai Guvemului ,i Parlamentului,angajati ai serviciului vamal, autoritati locale alese, etc. Aceste pensii sunt considerabilmai mari decat cele primite de pensionarii obisnuiti; pensii speciale primesc numnai 2%din pensionarii in varsta, dar suma se ridica la 14% din cheltuielile totale pentru pensii.

2.71. Inegalitatile din sfera ratelor contributliilor de asemenea se mentin, fapt demonstratde ratele preferentiale pentru sectorul agricol, pentru persoanele care lucreaza pe contpropriu si alte cateva categorii de persoane care achita contributii. Sistemul de pensiifavorizeaza in special lucratorii agricoli, a caror rata de contributie la fondul de pensii aranas fixa, in lei, la un nivel foarte scazut in termeni nominali, pe parcursul ultimilor 5ani.4 Drept consecinta lucratorii agricoli aduc contributii de mai putin de 15% din venitulfondului de pensii, in timp ce pensiile lor se ridica la jumatate din cheltuielile pentrupensiile persoanelor in varsta, pensiile lor minime fiind stabilite la 85% din minimulgeneral.

2.72. Durabilitatea financiara a sistemului de pensii trebuie fortificati. Odata cestabilitatea financiara pe ternen scurt a sistemului de pensii a fost restabilita,accesibilitate a sistemului de pensii va depinde de modul in care Guvemul va implementa,i va elabora in continuare strategia sa initiala de reformi. Pe termnen lung, durabilitateafinanciara a sistemului de pensii va depinde de raportul dintre populatia eligibila pentru

45 De,i Moldova nu are un prag oficial al saraciei, Departamentul de statistica din Moldova folose,te 50%din nunimul oficial de subzistenta drept prag absolut al sariciei la calcularea indicatorilor saraciei. In 2001aceasta cifra a constituit in medie 235 lei de persoana pe luna. (18,30 dolari SUA). in acela,i an pensialunar! medie era de 140 lei.
46 Conform calcularilor Ministerului Muncii, rata de compensare in Moldova a fost a treia printre cele mainesatisfacatoare dintre statele CSI, dupa cele din Georgia si Armenia.[ Sursa: Ministerul Muncii ,iProtectiei Sociale. 2002." Raportului social anual pentru 2001". Chi,inau.]
47 De,i rata standard a contributiei pentru asigurarea socialA este stabilita ca procent din salariul persoaneicare achita contribu;ia, contribu#ile pentru cei din sectorul agricol care le achita sunt calculate prinaplicarea unei rate fixe in lei la factorul ce mnasoara dimensiunea lotului de teren ,i calitatea sa, determinatade o scala de puncte speciaIl .
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pensionare ,i persoanele incadrate in campul muncii care aduc contributii. Dat fiind

scenariul previzibil privind imbatranirea continua a populatiei, insolitA de o cre,tere a

longe itaii, sistemul de pensii din Moldova va fi dezechilibrat daca nu se va majora

varsta de pensionare ,i nu se vor introduce ameliorari la colectarea contributiilor.

2.73. Guvemul Republicii Moldova merita apreciere pentru asumarea sarcinii de

ratioi alizare a subventiilor la serviciile comunale. Transparenta subventiilor la

energie ,i locuinte a crescut mult prin conectarea acestora direct la procesul de plata; in

multe I i CSI, subventiile mai sunt inca transmise direct companiilor ce presteaza

servicii comunale ,i autoritatilor municipale responsabile de fondul locativ, astfel

subve ntionand aceste intreprinderi far! a tine cont de familiile consumatoare. De

asem nea, procesarea acestor fonduri prin sistemul bancar48 asigura o mai buna

monimorzare a utilizatorilor de indemnizatii ,i a fluxului de fonduri pentru programele de

comp nsatii fat! de alte programe de alocatii bane,ti din Moldova.

2.74. Reducerea numarului de privilegii/inlesniri pare sa fi avut un impact pozitiv asupra

buget ului, de,i costurile totale inca nu pot fi evaluate cu exactitate. Cu toate acestea, se

paree a desi in 1999 subventiile reprezentau 2,1% din PIB, acestea au scazut pang la 1,2%

tn 2090.

2.75. Probleme de directionare. Dat fiind ca majoritatea inlesnirilor au fost in prezent

elimi nate, obiectivul subventiilor la energie ,i intretinerea locuintelor consta, dupa cum se

afirrn, in asigurarea cu agent termic ,i electricitate accesibile a categoriilor mai sarace

sau r nai vulnerabile ale populatiei. Sistemul actual realizeaza intr-o masura mica aceste

obiec tive. Desigur, conform acceptiei generale, persoanele in varsta, invalizii inapti de

munc i familiile care si-au pierdut sustinatorul financiar reprezinta categoriile cele mai

vuln rabile. Problema consta in masura in care subventiile la energie ,i intretinerea

locuintelor sunt necesare, avand in vedere resursele limitate ,i alte posibilitati de utilizare

a accstor fonduri. Analiza Saraciei in Moldova efectuata de Banca Mondiala in 1999 a

cons atat ca nivelul saraciei era maxim in randurile populatiei rurale, familiilor cu copii ,i

,om rilor. Astfel, subventiile la energie sunt orientate spre grupurile vulnerabile, dar nu

^mto1 deauna spre cei mai defavorizati.

2.76, Pe de alta parte beneficiarii subventiilor pentru energie sunt acum clar specificati, la

fel ,a ,i sumele alocatiilor care urmeaza a fi primite. Astfel, in ceea ce prive,te

elab rarea, exist! o mare probabilitate ca alocatiile sa ajunga la destinatarii eligibili. Mai

mull ca atat, procesul pare sa fie transparent, iar interactiunea dintre Casa Nationala de

Asigurari Sociale, Ministerul Finantelor ,i Banca de Economii este satisfacatoare. Acesta

este probabil unul dintre cele mai eficiente programe sociale din Moldova, in pofida

deficientelor sale ce tin de directionare. Totodata, luandu-se in consideratie marimea

ven tului in natura ,i a celui neoficial din Moldova, este posibil ca directionarea bazata pe

venit sa conduca la erori grave de includere. Astfel unele tipuri de directionare pe

cat gorii mai pot fi inca necesare pentru un timp.

4A ceste compensatii sunt platite prin Banca de Econoniii, care a investit in tehnologii informatonale

pentlru a stabili legitura cu sistemul informational al Casei Nationale de Asigurari Sociale.
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CALEA DE URMAT

2.77. Acest punct sugereaza actiuni pe termen scurt ,i lung orientate spre ridicareaeficientei ,i echitatii sistemului de protectie sociala, pe care trebuie sa le examinezeGuvernul.

2.78. Actiuni pe termen scurt. Obiectivul-cheie in sfera reformei pensiilor pare sa fieconsolidarea echitatii sistemului de pensii ,i a durabilitAtii lui pe termen mediu. Sferelecare necesita ameliorari includ consolidarea capacitatii de elaborare a prognozelorfinanciare pe termen lung pentru a modela dezvoltarea de mai departe a sistemului depensii. De asemenea, in legea de baza cu privire la pensii trebuie introdusa pe masuraposibilitatii o regula de indexare transparentA ,i acceptabilA. Trebuie analizata optiuneaintegrarii pensiilor speciale in legea de bazA cu prevederea eliminarii treptate ainconsecventelor.

2.79. Asistenta sociala ,i directionarea acesteia spre cei cu adevarat defavorizati este osfera care necesita atentie de urgenta. Principalul obiectiv pare sA fie perfectionareacapacitatii de a directiona asistenta sociala spre cele mai vulnerabile ,i mai defavorizategrupuri. Pe termen scurt, datele Sondajului cu privire la bugetul gospodariilor casnicetrebuie imbunAtAtite ,i folosite mai eficient in scopul de a crea o baza analiticA pentru odirectionare mai buna a alocatiilor de asistenta socialA. Ca o primA actiune de ordinpractic, pentru alocatiile destinate copiilor trebuie stabilite prioritati in vederearestructurarii sistemului.4 9 Una din sursele de imbunAtatire a finan,trii programului, odatace acesta este supus restructurkrii, ar putea fi pe calea reducerii costurilor programului decompensatii nominative in decursul timpului.

2.80. Trebuie con,tientizata natura de tranzitie a programului de compensatii nominative,i Guvemul trebuie sa elaboreze o strategie orientata spre a asigura tinerea sub control acosturilor sale. Actuala directionare pe categorii a compensatiilor nominative trebuierevazuta pentru a asigura ca aceste alocatii sunt intr-adevar direc,onate spre cele maivulnerabile grupuri. Intrucat unele alocatii sunt extrem de mici, ele ar putea fi inlAturaterelativ fara probleme, de exemplu pentru serviciile ne-comunale: aceste subventii suntrelativ mici, variind de la 1 leu pe luna pana la 18 lei pe luna, dar costurile loradministrative continue a fi comparativ inalte.

2.81. Procesul de intocmire a bugetului asigurarilor sociale de stat ar putea fi probabil deasemenea consolidat in modul corespunzator ,i ar beneficia de faptul cA s-a integrat inbugetul sectoarelor precum si in cel guvemamental. Ar putea fi elaborat $i introdus unmodel de prognozarea veniturilor, bazat pe actuala baza ampla de informatii aInspectoratului Fiscal si a Casei Nationale de Asigurari Sociale.

2.82. Actiuni pe termen mediu. 0 strategie complexa §i durabila financiar a reformeisistemului de protectie socialA trebuie elaborata in termen mediu, luand in consideratielegaturile intre diverse programe de protectie socialA $i acordand prioritate celor caresunt cele mai eficiente pentru reducerea saraciei. Aceasta va cere o sporire considerabila

4 Guvemul ~i UE au convenit asupra includerii in programul comun, pe langa alte componente, finantareaalocatiilor pentru copii in anii 2002-2003 prin intermediul grantului din Programul de SecuritateAlimentari. Programul prevede restructurarea alocatiilor pentru copii ~i fortificarea administrarii lor.



-39-

a cap, cita,tii analitice atat a Ministerului Muncii ,i Protectiei Sociale, cat ,i a Casei

Natio!'ale de Asigurari Sociale. De asemenea se va cere instituirea unor mecanisme utile

de co rdonare intre agentii pe probleme de protectie sociala.

2.83. Actiunea principala, care a fost sugerata in sfera reformei pensiilor pe termen

medii , este ca grupurile profesionale sa se reintegreze in sistemul general de pensii, iar

marin iea alocatiilor lor sa fie redusa la niveluri mai echitabile, cu ajutorul unor criterii de

eligibiitate clare ,i justificate. Surplusurile recente care rezulta din cre,terea economica

au fa st folosite pentru a mari platile pensiilor ,i pentru a majora ratele medii de

comp ensare. Cu toate acestea, ar putea fi mai indicat de a aloca surplusurile in primul

rand pentru a finanta trei luni de plati intr-un fond de rezerve pentru cheltuieli

neprevazute dupa exemplul practicii internationale. Astfel de rezerve trebuie investite in

active cu risc scazut, dupa cum a fost stabilit in legea de baza cu privire la asigurarea

sociaL. Cadrul de reglementare pentru asemenea investitii de asemenea trebuie elaborat.

in ultima instant,, luand in consideratie cre,terea economica, Guvernul Republicii

Mold ova ar putea sa examineze ,i posibilitatea crearii unui pilon consolidat pentru

sistei aul de pensii pentru a ajuta la reducerea presiunii exercitate de pensiile publice

asupra fondului de pensii ,i bugetului guvemnamental consolidat.

2.84. In legatura cu asistenta sociala, pe termen mediu Guvernul ar putea dori sa

exar ineze modificarea legislatiei curente pentru a reduce compensatiile nominative, a

inlatlira din program grupurile care nu sunt afectate de saracie §i/sau introduce unele

prev deri cu privire la eliminarea unor inlesniri actuale. 0 optiune de a mentine costurile

la un nivel redus ar fi de a diminua pe parcursul timpului suma subventiei pana la 25%

pentru categorii de beneficiari care actualmente primesc 50% de subventii. In baza

cifrelor din 2001, o asemenea reducere combinata cu eliminarea subventiilor pentru

serv ciile comunale ar fi redus costurile programului cu 15%. Motivatia care sta la baza

redu erii pe etape a acestui tip este ca avand o cre,tere economica , in timp, majoritatea

fami iilor trebuie sa ̂ ,i permita sa achite facturile pentru agentul ternic. 0 strategie ,i mai

efici nta totu,i ar fi de a elimina toate grupurile de beneficiari care nu sunt vulnerabile,

incli invalizii de grupa I ,i II ,i veteranii care nu au luptat in al doilea razboi mondial.

Cu xcluderea acestor grupuri din program ,i eliminarea subventiilor pentru serviciile

com unale, cheltuielile pentru programul de compensatii nominative ar fi fost cu 41% mai

mici in 2001. Daca, pe langa aceasta, toate alocatiile ar fi fost platite la o rata de 25%,

chel uielile erau cu 56% mai mici.

D. ] ECAPITULARE

2.8;. De,i eforturile de reformare accelerate de criza regionala financiara au avut unele

efe te pozitive, in general ajustarea bugetara a avut consecinte negative asupra calitatii

serviciului ,i asupra echitatii ,i accesului la servicii. Neajunsurile din cadrul stabilirii

priarita,ilor strategice, gestionarii bugetare ,i procesului de intocmire a bugetului, precum

i in administratia publica au dus la performante slabe ale ajustarii bugetare. Aceste

def ciente, de asemenea, prezinta serioase obstacole pentru finalizarea reformelor

structurale necesare, ramase in sfera ocrotirii sanatatii, invdtdmantului ,i protectiei

sociale. Ele creeaza obstacole pentru capacitatea Guvemului de a-,i atinge obiectivele

pnir cipale, inclusiv reducerea saraciei ,i sporirea accesului la serviciile sociale de baza ,i

proectpe sociala de calitate pentru cei care au nevoie de ele. In acest context, in Capitolul
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3 se iau in discutie reformele institutionale specifice si reformele ce tin de procesul deperfectionare a gestionArii cheltuielilor publice in Moldova. in Capitolul 4 sunt abordateaspecte ale luarii deciziilor la nivel de Guvem, ale managementului administratiei publicesi managementului resurselor umane si este sugerata o agenda de reformn m vedereastabilirii unui sistem eficient si eficace de luare a deciziilor guvernamentale si a uneiadministratii publice depolitizate, incoruptibile si bazate pe merite.
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CAPI OLUL 3: CONSOLIDAREA GESTIONAR1I CHELTUIELILOR PUBLICE

3.1. l nplementarea eficace a programului de lucru al Guvemului si a prioritatilor

guve amentale trebuie sa se bazeze nu numai pe politici macroeconomice

cores unzatoare si pe reforme structurale de sector, dar, de asemenea, pe institutii care

funct ineaza perfect ,i pe o administratie publica bine pregatita ,i capabila, apta sa

formu eze ,i sa implementeze politici ,i programe in confornitate cu prioritatile

strate ice ale Guvemului. in nici o sfera nu este atat de important acest fapt ca in

planif carea ,i gestionarea cheltuielilor publice. Regulile, procedurile, aranjamentele

organ zationale care dirijeaza procesul de intocmire a bugetului ,i creeaza stimulentele ce

influe neaza marimea, alocarea ,i folosirea resurselor bugetare, trebuie sa fie bine

stabil te si sa poata asigura un grad malt al disciplinei financiare, acordarea strategica a

prioritilor, precum si eficienta in cadrul managementului resurselor publice.

3.2. Majoritatea reformelor urmate de Guvem astazi s-au axat pe pregatirea ,i

impl mentarea bugetului. Reformele de baza includ adoptarea unei noi Legi organice cu

privir e la buget in 1996, introducerea unui nou sistem de clasificare bugetara (conform

stand rdelor GFS) in 1997 pentru a fortifica directionarea ,i monitorizarea cheltuielilor

publi e, instituirea unui sistem al trezoreriei centraie (lansat in 1997) ,i adoptarea Legii

cu privire la finantele publice locale (1999). Recent, Guvernul si-a mai luat angajamentul

sa in roduci elaborarea unui Cadru de cheltuieli pe termen mediu. in 2000 Ministerul

Fina itelor a introdus conceptul de Cadru de cheltuieli pe termen mediu pentru

plani icarea ,i intocmirea bugetului pe 2001 si a pregatit un cadru. macrofinanciar pe

term n mediu. Acesta a fost actualizat pe parcursul procesului de formulare a bugetului

pe 2 02. In anul 2002, un CCTM pentru 2003-2005 a fost pentru prima data aprobat

oficial de catre Guvern. intocmirea bugetelor in paza programelor de asemenea este

intro dusa ca exercitiu pilot in trei sfere ale programului. Luate in ansamblu, acestea

repr zinta un important set de reforme si ofera o baza sigura, pe care se poate miza pe

viitor. Ministerul Finantelor merita o inalta apreciere pentru faptul ca a reu,it sa

impl]menteze un astfel de set de reforme ffitr-un context financiar mereu dificil.

3.3. Capitolul ofera (i) o evaluare a performantei gestiunii bugetare; (ii) o descriere si o

eval .are a cadrului existent de gestionare bugetara si a procesului de ^mtocmire a

bug tului, (iii) recomandari specifice pentru a fi examinate de Guvern in vederea

perf ctionarii sistemului de gestionare al cheltuielilor publice. Dezbaterea din acest

capi ol se axeaza pe bugetul de stat. Bineinteles, nu trebuie de uitat ca o mare parte din

chel tuielile sectorului social (ocrotirea sanatatii, invatamant, protectie sociala) se

imp ementeaza la nivel de autoritati locale.

3.4. Evaluarea eficacitatii sistemului bugetar al Moldovei este efectuata la trei niveluri: (i)

real zarea unei discipline financiare generale, (ii) stabilirea prioritailor strategice la

pre tirea bugetului ,i (iii) asigurarea eficacitatii costurilor/rentabilitatii in cadrul unor

pro rame anumite de cheltuieli. Sunt date exemple din unele sectoare sociale, in special

din ^mvatamant §i ocrotirea sanatatii, care sunt utilizate pentru a extinde analiza lansata in

Cat itolul 2.

3.5 In baza acestei evaluari si analize a sistemului bugetar si a procesului de intocmire a

bu;etului, sunt oferite recomandari cu privire la actiunile prioritare, destinate pentru a

susin crearea unui sistem de gestionare a cheltuielilor publice consolidat. Aceste
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recomandari includ: consolidarea stabilirii prioritatilor strategice ,i sporirea eficientei dealocare la pregatirea bugetului; intarirea disciplinei financiare generale prin imbunatatireaacoperirii bugetare; imbunatatirea raportarii financiare ,i a transparentei bugetare;consolidarea cadrului de gestiune financiarA interna ,i extema: sporirii calitatiiprognozelor macroeconomice, intrirea pregatirii ,i executarii bugetului. Finalizareaimplementarii unei modalitati strategice de planificare a cheltuielilor in contextul unuicadru de cheltuieli pe termen mediu reprezinta modalitatea conceptuala unificatoarepentru realizarea recomandarilor exacte care au fost identificate.

A. PERFORMANTELE GESTIONARII BUGETULUI

3.6. In aceasta sectiune este evaluata performanta Moldovei cu privire la gestionareabugetului sub trei aspecte: disciplina financiara generala, eficienta de alocare ,i eficientatehnica. De,i s-au inregistrat considerabile progrese la introducerea ,i mentinerea uneidiscipline financiare generale, existA ingrijorari in ceea ce prive,te faptul cAaranjamentele institutionale nu sunt suficient de puternice pentru a o sustine. La celelaltedouA niveluri, se pare ca exista probleme specifice ce tin de capacitatea Guvemului de aaloca resurse in baza prioritatilor strategice ,i de a asigura eficacitatea ,i eficientacheltuielilor publice din punct de vedere al costurilor.

Disciplina financiarA generala

3.7. Cu toate ca de la criza fmanciara regionala din 1998 au fost ^nregistrate progreseimpresionante la intArirea disciplinei financiare globale, rezultatele financiare recente daumotive pentru a pune sub semnul intrebarii calitatea ,i durabilitatea disciplinei stabilite.Dupa cum a fost indicat in Capitolul 1, de,i deficitul de casA al bugetului de stat a fost infond eliminat (in 2001 a fost consemnat un surplus de casa), tendinta de scadere adeficitului angajamentelor financiare este sub semnul intrebarii, dupA cum a dovedit-ocre,terea restantelor bugetului de stat ,i locale in ansamblu panA la 81 milioane lei spresfar,itul anului 2001.

3.8. Analiza divergentelor dintre bugetul aprobat (~i modificat) ,i bugetul executat deasemenea pune sub semnnul intrebarii durabilitatea ameliorarilor (Tabelul 3.1). Peparcursul anilor, cifrele reale ale bugetelor au deviat in mod considerabil de la cele dinbugetele aprobate, fara a urma vreun model anume. Reducerea notabilA a variatiilor dintrebugetul aprobat ,i cel executat, realizatA in 2000, n-a avut loc ,i in 2001.

3.9. 0 trasaturA importanta a ajustarii financiare din Moldova de panA acum, care areimplicatii semnificative pentru durabilitatea ei, este faptul ca a fost in mare masuradeterminata de factori restrictivi de ordin extern. Dupa cum s-a mentionat in Capitolul 1,Guvemul nu a avut altA optiune decAt aceea de a introduce disciplina financiara generalaincepand cu anul 1998, luand in consideratie dificultatea de a obtine resurse din exteriorin urma crizei financiare regionale din 1998. Aceasta a mai condus ,i la o dependentasporitA fat,a de programul FMI ,i de creditarea pentru ajustari structurale acordata deBanca MondialA (in 1999-2001, 75% din finantarea externa a bugetului au fost asiguratede creditul de ajustare structurala a Bancii Mondiale). Necesitatea din cadrul acestorprograme de a satisface anumite criterii cantitative de performanta financiara a constituit
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un fac or-cheie care a determinat Ministerului Finantelor sa exercite un control strict

asupra cheltuielilor statului.

Tabelul 3.1. Bugetul consolidata - discrepantele dintre bugetul aprobatb ~i cel executat

(procent din sumele aprobate)

1997 1998 1999 2000 2001

Total v nituric 
13.6 -5.4 4.3 1.6 -9.0

Din c re: venituri fiscale 8.7 -9.1 -2.2 3.6 -11.5

Total Cheltuieli 
10.9 4.8 -6.1 -2.0 -10.7

in care: Securitatea nationala ,i servicii 5.6 0.7 14.9 1.6 -7.1

generale de stat

Invatanaint 12.4 -13.8 -15.0 -4.4 -9.6

Ocrotirea sanitatii -1.6 -24.4 -19.3 -4.7 -15.5

Protectia sociala -0.9 -26.5 -18.4 3.1 -21.8

Cheltuieli economice 7.5 20.3 -2.1 2.5 -13.4

Deficit 
3.5 -0.9 -47.2 -32.7 -53.3

a Defi iia de "buget consolidaf' a Guvemului se refera la bugetul de stat plus bugetele locale.

b "Aprobat" se refera la ultima versiune a bugetului aprobat (inclusiv amendanentele de pe parcursul anului).

' Inclusiv granturi, fara a include veniturile obtinute in urmna privatizarii.

Sursda Ministerul Finantelor.

Efici enta alocarii

3.10. Modul in care sunt alocate resursele intre ,i in cadrul sectoarelor ,i categoriilor de

chelt .ie1i nu contribuie la implementarea prioritatilor strategice ale Guvemului. Dupa

cum ~s-a remarcat in Capitolul 2, avand in vedere neajunsurile existente la stabilirea

prior1itailor strategice , reducerile recente ale cheltuielilor din sectoarele sociale au

condus la un acces limitat la serviciile sociale de baza, in special a celor saraci.

Rez iltatele sondajelor indica faptul ca o parte considerabila din populatie care necesita

asistanta medicala este in prezent incapabila sa beneficieze de serviciile necesare din

cauza costurilor exorbitante. Platile oficiale ,i neoficiale im cre,tere din sfera

inva tamkntului au contribuit la limitarea accesului la studii a copiilor sairaci. Finantarea

studi lor superioare pare sa fie indeosebi de inechitabila.

3.11 0 intrebare fundamentala este in ce masura Guvemul este capabil sa protejeze

aloc tiile pentru sectoarele prioritare ca cele sociale, in conditiile in care este obligat sa

redu ca cheltuielile globale. Dupa cum se observa in Capitolul 1, confruntat cu penuria de

resurse, Guvemul a redus toate categoriile de cheltuieli, iar cele ale sectoarelor sociale nu

s-au bucurat de nici o protectie speciala. Ponderea cheltuielilor din sectoarele sociale

(du reducerile drastice) ramane de fapt neschimbata, la nivelul de 64% din totalul

che tuielilor discretionare (fara achitarea dobanzilor) in perioada 1998-2001. Cheltuielile

pentru serviciile comunale generale s-au dovedit a fi singurul tip de cheltuieli pentru care

che tuielile reale au depait alocatiile prevazute in buget pe 1997-2000. Ca rezultat,

pon derea acestor cheltuieli ca procent in totalul cheltuielilor discretionare, a sporit de la

13o pana la peste 17,5%.
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Eficienta tehnica

3.12. Eficienta tehnica se refera la capacitatea ministerelor de ramura ,i a agentiilor deresort sa utilizeze resursele alocate in cel mai rentabil mod cu putinta, astfel ca sa asigurelivrarea eficienta a bunurilor ,i serviciilor publice. Dupa cum se observa din Capitolul 2,activitatea Moldovei in sfera medicald, precum ,i indicatorii din sfera de mnvatamant suntcomparativ redu,i fata de alte t,ri in tranzitie. In acela,i timp Moldova cheltuie,te la felde mult ,i chiar mai mult pentru ocrotirea sanatatii ,i mnvatanant ca parte din PIB incomparatie cu statele similare. Intre 1997 ,i 1999 cheltuielile publice pentru invatamantau constituit in medie 6,7%, mult mai mult decat media de 4,6% pentru trile CSI ,i ECE.Chiar ,i dupa reduceri considerabile, cota a ramas la nivelul de 5,4% in 2001. in cazulsectorului ocrotirii sAnatatii, nivelul mediu al cheltuielilor Moldovei ca pondere in PIB aconstituit circa 4% in perioada 1997-1999, ceea ce este putin mai mult decat media de3,6% printre tarile CSI (,i considerabil mai mult decat media de 1,2% printre tarile cuvenituri mici ,i de 2,5% printre tarile cu venituri medii). Ca ,i in cazul cheltuieliloreducationale, cheltuielile Moldovei pentru asistenta medicala au ramas relativ mari chiar,i dupa ajustarea bugetara, egalandu-se cu 3% din P1B in decursul lui 2001.

3.13. Combinarea indicatorilor relativ scazuti cu nivelurile comparativ inalte alecheltuielilor sugereaza existenta unor carente in stabilirea prioritatilor strategice ,i a unorineficiente la realizarea programului. FMI a intreprins o analiza a eficientei cheltuielilorsociale in Moldova, folosind o metoda ne-parametrica numita Analiza bazata pedispunerea libera de cadrul exterior. Conform acestei analize, s-a constatat caperformanta Moldovei la acordarea de servicii sociale este nesatisfacatoare in comparatiecu cea din alte tari in tranzitie pentru o gama larga de indicatori standard ai asistenteimedicale ,i serviciilor in !nvitAmint.5 0

3.14. Doi indicatori ai eficientei managementului din sectorul medical, folositi pe larg,sunt rata fluctuatiei pacientilor ,i rata de ocupare a paturilor spitalice,ti. EficientaMoldovei in ceea ce prive,te ratele fluctuatiei este cu 50-70% mai redusa decat in tarileluate pentru comparatie, deqi rata medie de ocupare a paturilor spitalice,ti de 68% esteinca cu 20% mai scazuta decat rata atinsa de tarile luate pentru comparatie. Ineficientadin sectorul medical este caracterizata prin capacitatea excesiva din infrastructuraserviciilor medicale. Este de asemenea demonstrata de facturile inalte la serviciilecomunale, care nu lasa loc pentru cheltuielile pe medicamente ,i alte produse medicale debaza.

3.15. in sectorul educational, de,i marimea unei clase (numarul de elevi la clasa) ,imarimea ,colii (numarul de elevi la ,coala) par a fi irepro,abile, ineficientele se reflectain facturile ridicate pentru agentul termic, numarul prea mare de cadre ne-didactice,eficienta extema scazuta a ,colilor profesionale/polivalente ,i a colegiilor profesional-tehnice. Aceasta afecteaza rezultatele invataInantului: salariile profesorilor, materialeledidactice, instalatiile pentru laboratoare ai instruirea din timpul serviciului pentruprofesori, care rnaman insuficient finantate.

50 Sursa: FMI. 2001. ,,Eficienta cheltuielilor sociale in Moldova. Evolutii econornice recente."
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B. CI LDRUL LEGISLATIV 5I INSTITUTIONAL

3.16. In acest punct este expusa o privire generala asupra aranjamentelor din cadrul

legisl; tiv ,i institutional care reglementeaza sistemul bugetar ,i procesul de intocmire al

buget lor in Moldova. La inceput se mentioneaza legislatia de baza care asigura temelia

gesti narii bugetare din Moldova. Acoperirea bugetara este examinata in continuare sub

aspecpil complexitatii ~i fragmnentarii. In fine, in sectiunea data sunt identificati

partic pantii la procesul de intocmire a bugetului, sunt descrise rolurile lor respective,

sunt :videntiate aspectele acestor aranjamente institutionale care fie sustin, fie impiedica

unei ,estionari bugetare eficace.

Cadr ul legislativ

3.17. Actualul cadru legal pentru sistemul bugetar ,i procesul de intocmire a bugetului a

fost i ntrodus destul de recent. Cele mai importante elemente ale cadrului sunt cele doua

legi crganice cu privire la buget - Legea cu privire la sistemul bugetar ,i procesul bugetar,

aprol atai in 1996 ,i Legea cu privire finantele publice locale, aprobata in 1999. Aceste

doua legi prevad regulile procedurale generale pentru pregatirea bugetelor anuale pentru

Guve mi autoritatile publice locale. In Legea cu privire la sistemul bugetar ,i procesul

buge ar sunt expuse obiectivele bugetului, componenta acestuia, impa4irea

resp nsabilitatilor intre agentiile guvernamentale, procedurile bugetare asociate ,i

progi amul pentru pregatirea bugetului. in Legea cu privire la finanlele publice locale este

preztntat procesul de intocmire a bugetului pentru autoritatile publice locale, sunt

stabilite alocarea veniturilor ,i cheltuielilor pentru bugetele locale si mecanismele de

transfer ,i imprumut intre bugetele celor doua niveluri.

3.18. Alte legi relevante includ Legea cu privire la datoria de stat ,i garantiile de stat

(199 ), care stabile,te un plafon pentru datoria publica ,i restrictii pentru imprumuturile

garai tate de stat ,i procedurile ,i directivele pentru eliberarea garant,ilor de stat. Codul

Fisc l (1997-2001) instituie ratele impozitelor ,i bazele fiscale. Tarifele de import au fost

fixat intr-o lege organica separata incepand cu anul 2000. Legea cu privire la asigurarea

soci la de stat (1999) define,te domeniul ,i acoperirea bugetului de asigurari sociale.

Impl mentarea treptata a legislatiei de mai sus a conferit sistemului un plus de stabilitate

,i tr nsparent,.

Acolerirea bugetara

3.19 Bugetul Guvernului mai este inca fragmentat ,i pare sa fie insuficient de cuprinzator

ca coperire. Aceasta prezinta un obstacol important pentru ridicarea disciplinei

finai ciare globale ,i sporirea eficientei de alocare. Conform Legii cu privire la sistemul

bug tar ,i procesul bugetar, sistemul bugetar al Moldovei include bugetul Guvernului

cenb al (bugetul de stat), bugetele unita,tilor teritorial-administrative (bugetele autoritatilor

locale), Bugetul asigurarilor sociale de stat ,i fondurile extrabugetare. In Casuta 3.1 este

desc risa acoperirea oferita de fiecare din componentele sistemului bugetar, in timp ce in

figura 3.1 se contin cotele relative ale diferitor componente bugetare in bugetul de stat

general.

3.20. Bugetul public national al Moldovei rarmnne fragmentat intr-o anumita masura ca o

con ecinta a prevederii din Legea cu privire la sistemul bugetar si procesul bugetar din
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1996, care cere obtinerea aprobarii Parlamentului numai pentru bugetul de stat, nu ,ipentru tot cadrul national de cheltuieli publice. Numai bugetul de stat ,i bugetele
autoritatilor locale sunt consolidate intr-un "buget consolidat" oficial pentru prezentarea
legii anuale a bugetului de stat ,i pentru raportarea ulterioara. Bugetul de asigurari sociale
,i resursele extrabugetare nu sunt consolidate in scopuri de raportare.

3.21. Un alt aspect al fragmentarii se refera la integrarea incompleta a cheltuielilor de
investitie in buget. Legea cu privire la sistemul bugetar ,i procesul bugetar pe 1996 cere
includerea unui articol bugetar pentru cheltuielile investitionale in mijloace de productie
in propunerea anuala de buget, dar fara a-I integra printre articolele clasificarii
functionale. Conform practicii actuale, cheltuielile pentru noile constructii/investitii sunt
prezentate ca o grupa functionala separata, in timp ce cheltuielile pentru reparatii capitale
,i intretinere sunt incluse in clasificarea functionali. Divizarea cheltuielilor pentru
constructii/investitii noi este deseori efectuata dupa aprobarea bugetului anual de stat,
fiind in a,teptarea aprobarii de catre Parlament a listei cu noile obiecte de constructie
capitala, prin intennediul unei hotArAri separate. Aceasta modalitate ar putea fi explicata
ca una care conduce spre desfwaurarea unui program separat de investitii publice (PIP) sispre institutionalizarea unui buget dublu. Aceasta ar putea duce la riscul aparitiei unor
serioase dezechilibre intre investitii ,i cheltuielile recurente (periodice).

Figura 3.1.: Divizarea cheltuielilor totale ale Guvernului dupa componenta
bugetului (procente din total)

100% 1
O extrabudgetary funds

80%-

60% - 0~~~~~~~~~~ state social insurance
budget

40% - local budgets

20% E state budget

0%- -

1997 1998 1999 2000 2001

Notd: Din cheltuiehle bugetului de stat se exclud transferurile pentru bugetele locale ,i bugetul asigurarilor
sociale de stat.
Nota trad.. fondurile qi mijloacele extrabugetare

bugetul asigurarilor sociale de stat
bugetele locale
bugetul de stat

Sursa: Ministerul Finantelor
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Casuta 3.1: Sistemul bugetar al Moldovei

Buget I de stat. Bugetul de stat acopera operatiunile institutiilor administratiei publice centrale, inclusiv

structu ile lor din teritoriu. Guvernul central este responsabil pentru asigurarea bunurilor publice (aparare,

securt te, relatii externe, cercetiri, justitie, ecologie si infrastructura), livrarea serviciilor sociale (studii

superinare si profesional-tehnice, asistenta specializata in spitale ,i o retea de securitate sociaIa), achitarea

servici ilui datoriei ,i sustnerea altor operatuni guvemamentale. In 2001, suma neta a cheltuielilor

buget!lui de stat fara transferurile catre autoritatile locale si bugetul de asigurari sociale de stat a

consf uit 39% din cheltuielile totale efectuate ale bugetului public national (vezi tabelul A7 din Anexa

statisti,a pentru cifre detaliate privind executarea bugetului de stat in perioada 1997-2001). Bugetul de stat

este aP robat prin Legea anuala a bugetului de stat.

Buget, eautorita,tilor locale. Conform Legii privind refomia administrativ-teritoriali din 1999, unitA#ile

teritor al-administrative sunt organizate in doua niveluri. Primul nivel al divizarii teritorial-administrative

este r prezentat de 10 judete, unitatea teritoriala autonomai Gagauzia ,i municipiul Chisinau cu statut

specia . Cel de-al doilea ,i cel mai inferior nivel de divizare teritorial-administrativa este reprezentat de 55

de ora e si municipii ,i 594 de comune. Fiecare municipiu, sat, ora,, comuna dintr-un judet are un consiliu

local are aproba propriul buget local, iar bugetele unite ale consiliilor locale formeaza bugetul judetean.

Buget le autorititilor locale au constituit 31% din cheltuielile totale efectuate ale bugetului public

natiosjal in anul 2001 (vezi tabelul A8 din anexele statistice pentru mai multa inforrnaie cu privire la

execu area bugetelor locale in perioada 1997-2001). Legea cu privire la finantele publice locale prevede ca

buget le locale nu pot fi aprobate cu deficit financiar. Daca veniturile colectate (inclusiv impozitele si

taxele colectate de autoritatile locale, impozitele comune cu autortitatile judetele si transferurile de

echiv lare) sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile, atunci autoritatile locale trebuie sa-si reduca

cheltielile (inclusiv obligatile si platile stabilite) pentru a echilibra bugetul local. Legea cu privire la

finantle publice locale permite autoritatilor locale sa imprumute de la autoritatile centrale/Guvem (bugetul

de sta t), nivelurile superioare ale autoritatilor locale si de la bancile comerciale din tari; cu toate acestea li

se int4rzice sa contracteze imprumuturi/credite exteme si sa emita bonuri de tezaur.

Buge ul asigurarilor sociale de stat (BASS). BASS acopera cheltuielile pentru pensii, programele de

asigui are sociala care nu prevad pensii (alocatii pentru somaj, cazuri de boala si concediu de maternitate) si

major itatea indemnizatiilor de asistent, sociala. Cheltuielilor pentru pensii le revine cea mai mare parte din

totaluI cheltuielilor bugetului de asigurari sociale (86% in 2000). In. 2001, cheltuielilor bugetului de

asiguari sociale de stat le reveneau circa 24% din cheltuielile totale efectuate ale bugetului public

national (vezi tabelul A9 din Anexa statistica pentru cifre detaliate privind executarea bugetului

asiguanrilor sociale de stat in perioada 1997-2001). Bugetul este finantat prin veniturile din contributiile de

asigu are sociali ale persoanelor fizice si juridice. De asemenea, mai primeste un transfer de la bugetul de

stat 'entru acoperirea cheltuielilor programelor ce nu tin de asigurare. BASS este aprobat printr-o lege

anual cu privire la bugetul pentru asigurare sociala si este administrat de Casa Naponala de Asigutiri

Soci2 le.

Fon urile si resursele extrabugetare (FREB). In general, acestea se refera la conturi ale activitatilor

guve namentale care de obicei sunt excluse din documentele bugetare ,i nu urmeaza regulile standard

penhrn procedurile de executare a bugetului. In Moldova fondurile extrabugetare includ fondurile create

prin murnite impozite si taxe corespunzator destinatiei lor finale (fondul rutier, fondul ecologic, fondul

man =alelor). Fondurile extrabugetare sunt incorporate in buget. Fondurile extrabugetare ale Guvemului

centr l stnt aprobate de catre Parlanent in calitate de anexe la Legea anuala cu privire la bugetul de stat, pe

cand fondurile extrabugetare ale autoritatilor locale sunt aprobate ca anexe la bugetele locale. in contrast,

resursele extrabugetare ale institu,ilor bugetare de stat, care se referi la fonduri speciale ale institutiilor

finaatate din bugetul de stat si care i5i au originea in taxele si irnpozitele oficiale (de exemplu, taxe pentru

servl-ii m instituti educationale si medicale) nu sunt incluse explicit in buget. Resursele similare ale

insti utilor finantate din bugetele locale constituie parte integral! a bugetelor locale. Ministerele de ramura,

resp nsabile de sectoarele in care institutiile bugetare de stat sunt autorizate sa acumuleze resurse

extn ugetare, trebuie sa prezinte prognoze asupra veniturilor si cheltuielilor spre a fi fmantate din astfel de

res se, odata cu cererile lor anuale de buget. Atat fondurile extrabugetare, cat si resursele extrabugetare

sunt administrate prin sistemul trezorerial. In 2001, fondurile Ei resursele extrabugetare constituiau

apr Iximativ 6% din cheltuielile totale efectuate ale bugetului public national (vezi tabelul AIO din

anex ele statistice pentru informatie mai ampla cu privire la evolutia fondurilor si resurselor extrabugetare in

pe i ada 1997-2001).
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3.22. 0 serie de cheltuieli importante de asemenea nu sunt incluse explicit in bugetele
aprobate. Printre acestea se numara: (i) finan,tarea externa a investitiilor in mijloacele deproductie si a altor cheltuieli finantate cu asistenta conditionata a donatorilor si (ii)rambursarea restantelor la cheltuieli. In cazul asistentei donatorilor care suplimenteaza
cheltuielile recurente (de exemplu, medicamentele livrate spitalelor publice sub forma deajutor umanitar), aceasta reprezinta o omisiune deosebit de importanta pentru situatia incare se afla Moldova; tara primeste sume considerabile sub diverse forme de asistenta
extema ce completeaza cheltuielile bugetare.

3.23. Platile anuale in cadrul proiectelor de investitii finantate de donatori au constituit inmedie 3% din PIB pe parcursul ultimilor sapte ani, din care 1,4% din PIB au fost subforma de pliti in cadrul imprumuturilor contractate direct de Guvem, iar restul - dinplAtile intrate in cadrul imprumuturilor garantate de Guvern. Amploarea acestei asistente
aproape ca s-a ridicat la nivelul cheltuielilor de investitii publice reflectate in buget (Cn
medie 3,5 % din PIB in perioada 1997-2001), iar reflectarea corespunzatoare a acestuifapt in buget ar oferi un tablou mai clar al situatiei investitiilor publice din Moldova. Maimult, impactul real al acestor fonduri asupra integritatii procesului de intocmire abugetului este considerabil mai mare, luandu-se in vedere faptul ca circa doua treimi dininvestitiile publice finantate in mod privat sunt actualmente alocate ca finantare intema
complementara pentru proiectele finantate din exterior.

3.24. Restantele acumulate in decursul ultimilor ani de asemenea nu sunt reflectateadecvat in bugetele din Moldova si nu este prevazuta nici o alocatie explicita pentru
rambursarea lor, desi in practica uneori chiar se prevede ca o parte considerabila dincheltuieli urmeaza a fi folositA pentru lichidarea restantelor istorice. Explicatia oficialA aacestor situatii este ca bugetele sunt pregatite pe bazA de casa ,i prin urmare oncereflectarea a angajamnentelor din trecut este inadecvatA. Aceasta este o problemAimportanta, odatA ce in multe sectoare, in special in cele medical si educational, volumulrestantelor acumulate pe parcursul ultimilor ani ramane a fi considerabil si constituieprocente substantiale din alocatiile anuale. Legea bugetului pe 2002 stipuleaza cArestantele din anul trecut vor fi lichidate in cadrul limitelor alocatiilor anului curent,implicit indicand ca restantele vor fi mentinute la nivelul anului precedent. Anterior sinumai de cateva ori, Legea cu privire la bugetul fondului de asigurari sociale ,i Legea cuprivire la bugetul de stat au inclus o prevedere de inghetare a restantelor la pensii de la odatA anumitA, ce includea note referitoare la o alocatie bugetara specialA pentru a lichidaaceste restante din trecut. Aceasta practica s-a dovedit a fi foarte utila pentru intarirea

disciplinei globale a cheltuielilor in cadrul sistemului de pensii si a adus o contributieesentiala la lichidarea cu succes a restantelor la pensii in Moldova.

3.25. Desi in ultimii ani s-a realizat un progres considerabil in rationalizarea legii cuprivire la bugetul anual, ea incA include unele prevederi care probabil ar trebui inclusemai degraba in legile organice care reglementeaza anumite sfere (Codul fiscal, Legea cuprivire la privatizare), de exemplu prevederi cu privire la reglementarea fiscala, scutiri sialte aspecte ce tin de venituri si cheltuieli, privatizare, transport de marfuri ,i servicii prinvama, restructurare a datoriilor, leasing si asigurare de stat obligatorie.
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Parti cipantii la procesul bugetar si rolurile lor

3.26. In cadrul Guvemului central, Ministerul Finantelor este responsabil de gestionarea

gener ala al finantelor statului, inclusiv de politica bugetara ,i planificarea bugetark, de

preg tirea bugetului ,i executarea acestuia. Odata ce Cabinetul aproba bugetul de stat,

Mini ,terul Finantelor il prezinta Parlamentului ,i raporteaza asupra executarii acestuia.

3.27. Responsabilitatile pentru planificarea bugetara ,i elaborarea bugetului apartin in

mare parte blocului bugetar al Ministerului Finantelor, care include Departamentul

Sinte za Bugetara ,i Directiile Finantele de Ramura, care raporteaza unui ,i aceluia,i

Vice ninistru al Finantelor. Directiile separate in cadrul Departamentului sinteza bugetara

sunt responsabile de analiza macroeconomic! ,i financiara, de intocmirea prognozelor

asupra veniturilor. Directiile Finantele de Ramura sunt responsabile de supravegherea

prog amelor de cheltuieli din anumite sectoare ,i de activitatea intr-o stransa colaborare

cu pepartamentul Sinteza Bugetara. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru anumite

aspe te ale bugetului este actualmente plasata in afara blocului bugetar al Ministerului.

Ace te responsabilitati includ intocmirea bugetelor pentru anumite programe ale

sect rului real (agricultura, comert ,i industrie, care sunt administrate de Directia de

finar te pentru economia national a Ministerului Finantelor), precum ,i pentru intocnirea

buge lui investitiilor sectorului public (administrata de Directia de investitii de capital,

Min sterul Finantelor), ambele directii fiind in cadrul Departamentului de analiza ,i

regl mentare financiara a Ministerului Finantelor ,i raporteaza unui alt viceministru.

Ace te aranjamente organizationale creeaza obstacole pentru integritatea bugetului ,i

proc sul de pregatire a acestuia.

3.28 Ministerul Finantelor dispune de structuri desconcentrate la nivel de judete sub

fom de directii financiare generale, care sunt parte din structurile de administratie

pub ca locala. Recent au avut loc schimbari legate de statutul acestor directii. Pana in

iulie 2001, ele se caracterizau printr-o subordonare dubla fata de consiliile judetene ,i fat,

de ] inisterul de Finante, dar erau fmantate din bugetele judetene. Recent, au fost

tran ferate in subordinea oficiilor prefectilor, iar finantarea lor a fost transferata la

bugztul de stat. Aceasta actiune a introdus nesiguranta ,i neclaritate in ceea ce privete

rela ia acestor departamente cu autoritkile locale.

3.2S. Ministerele de ramura participa la elaborarea ,i executarea bugetelor ,i sunt

rsp unzatoare pentru alocarea resurselor propriilor lor bugete. Toate ministerele de

ram ira sunt de asemenea responsabile si pentru administrarea fondurilor ,i resurselor

extr abugetare proprii ,i pentru raportarea asupra lor Ministerului de Finante. Cu toate

ace tea, capacitatea ministerelor de ramura de a participa eficient la procesul de intocmire

a b L.getului national este grav limitatA de capacitatile lor tehnice relativ reduse in

don eniul intocmirii bugetulul ,i managementului financiar comparativ cu cele din

Miisterul Finantelor, dar ,i din cauza faptului ca ele dispun de o capacitate foarte

lim tata in sfera analizei ,i a formularii politicilor.

3.3( . Ministerul Muncii ,i Protectiei Sociale este responsabil pentru pregatirea si

exe utarea bugetului de asigurari sociale de stat (BASS) prin intermediul Casei Nationale
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de Asigurari Sociale. 5' Ministrul prezinta BASS Guvemului si, dupa aprobareaguvemamentala, Parlamentului.

3.31. Functia de colectare a veniturilor este divizata intre Serviciul Fiscal de Stat siDepartamentul Vamal. Primul este responsabil de colectarea impozitelor pe marfurileproduse in tara si a tuturor altor impozite interne, precum si de contributiile de asiguraresociala. Departamentul Vamal este responsabil de colectarea impozitelor pe marfurileimportate, inclusiv TVA pe importuri, precum si a taxelor vamale. Ambele organizatiisunt reprezentate in teritorii prin retele de oficii. Importanta veniturilor colectate de Vamaa sporit in decursul ultimilor ani. De exemplu in 2001, mai mult de 60% din veniturilebugetului de stat au fost colectate la hotare de Departamentul vamal. Importantastrategica a functiei vamale a fost mentionata ca principalul motiv pentru transferarearecenta a Departamentului Vamal din subordinul Ministerului Finantelor in subordinuldirect fata de Cabinet. Actualmente seful Serviciului Fiscal de Stat raporteazaMinisterului Finantelor, iar seful Departamentului Vamal raporteaza Prim-ministrului.Aceasta tinde sa creeze anumite probleme operationale intre cele doua agenti decolectare a veniturilor in ceea ce priveste colaborarea si integrarea lor eficienta, precum siin ceea ce priveste coordonarea dintre acestea si sistemul de trezorerie.

3.32. Responsabilitatea pentru executarea bugetului ^1i revine DepartamentuluiTrezoreriei al Ministerului de Finante, ale carui functii includ executarea bugetului,managementul fluxurilor monetare, evidenta contabila si dezvoltarea sistemului.Obiectivele trezoreriei sunt: asigurarea existentei unor sume in numerar suficiente pentruexecutarea de zi cu zi a bugetului, atingerea scopurilor de ordin financiar, incadrareacheltuielilor sa fie in limitele veniturilor existente la dispozitie si ca bugetul sa fieexecutat dupa cum a fost aprobat prin legea anuala a bugetului. Operatiunile financiareale bugetului de stat sunt executate prin Sistemul Trezoreriei. Veniturile bugetului destat sunt colectate intr-un singur cont trezorerial, care este tinut la Banca NationalA aMoldovei. Cheltuielile bugetului de stat sunt realizate din acelasi cont. Incepand cu anul2001, veniturile si cheltuielile autoritatilor locale sunt administrate prin trezoreriiteritoriale. Cheltuielile bugetului de asigurare sociala de stat raman totusi in afaraoperatiunilor trezoreriei si sunt administrate de Casa Nationala de Asigurari Sociale.

3.33. Controalele guvemamentale inteme asupra executarii bugetului sunt efectuate deDepartamentul de revizie Ei control financiar care raporteaza Ministerului Finantelor,iar auditul extern al bugetului public este efectuat de Curtea de Conturi care raporteazaParlarnentului.

C. PROCESUL DE iNTOCMIRE A BUGETULUI

3.34. Procesul de intocmire a bugetului in Moldova s-a desfWaurat in conditiile restrictiveale crizei financiare. Deocamndata, Guvernul s-a concentrat asupra consolidarii aspectelortehnice ale intocmirii si executarii bugetului, inregistrand mai multe progrese in acestdomeniu.

51 Casa Nationala de Asigurari Sociale a fost creata in 2001, ca o agente serni-autonornA, care pe de o parteraporteaza Ministerului Muncii, care prezideaza consiliul de supraveghere al acesteia, iar pe de alta parteare un statut complet independent, acordat de Legea cu privire la asigurarile sociale de stat, si tinde saac{ioneze in modul corespunzator.
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Preg tirea §i intocmirea bugetului

3.35. Calendarul de pregatire a bugetului. Calendarul de pregatire a bugetului este

apro at anual la o etapa incepatoare a ciclului bugetar. Calendarul este deterninat de

cerinla din Legea organic! cu privire la buget conform careia bugetul anual trebuie

prezentat Parlamentului pana la 1 octombrie. Calendarele pregatirii bugetului de stat ,i

buge elor locale pe anul 2002 sunt expuse in rezumat in tabelul 3.2. Calendarul pregatirii

buge ului de asigurari sociale de stat coincide cu cel pentru bugetul de stat.

3.36. Ministerul Finantelor admite ca calendarul de pregatire a bugetului nu aloca

suficient timp pentru planificarea bugetara.. Recent s-a propus a modifica calendarele prin

lans rea pregatirilor pentru ciclul bugetar anual mult mai devreme, in contextul avansarii

spre introducerea treptata a Cadrului de cheltuieli pe termen mediu.

3.37 Planificarea. Probabil cel mai mare neajuns al procesului actual de pregatire a

buge tului este lipsa unei concentrari strategice, isotita de absenta unei etape de

plani ficare strategica. Elaborarea bugetului se rezuma m mare la exercitii matematice de

balaisare a numerelor. Se atrage comparativ putina atentie analizei ,i formulanrii politicii

bug tare. Ca rezultat, ultimele etape ale formularii bugetului sunt dominate de lupta

penh u "bucat,ica de placinta", aceste negocieri nefiind argumentate analitic sau de politici

adec vat. Aceasta submineaza eficienta de alocare, reduce capacitatea Ministerului

Finantelor de a promova caracterul rational in cadrul politicii bugetare, inlesne,te calea

spre lobbysm Xsi afecteaza negativ rezultatele bugetare. Alocatiile anuale urmeaza in temei

modelul din anii precedenti, iar stabilirea strategica a prioritatilor astfel incat alocatiile sa

core punda cu prioritatile in proces de aparitie ,i schimbare din programul de lucru al

Guv erului ramane slabi.

3.38. Constrangerea fundamentala la consolidarea etapei de planificare strategica a

procesului de pregatire a bugetului este absenta stimulentelor pentru a impune stabilirea

stralegica a priorittilor la alcatuirea bugetului in conformitate cu prioritatile de baza din

pro« ¢amul de lucru al Guvemului. Aceasta este accentuata de functia slaba de planificare

stral egica in cadrul Guvernului, precum ,i de capacitatea slab! da analiza ,i planificare

stra egica. Fenomenul este caracteristic atat pentru aparatul central al Guvernului, cat ,i

pen ministerele de ramura. Conform structurii actuale a Guvemului, functia de

plax ificare strategicA ii aparine in primul rind Ministerului Economiei, care totu,i nu

dis une de capacitatea ,i expertiza adecvatA in multe domenii, inclusiv in domeniul

an izei bugetare si a sectorului social
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Tabelul 3.2. Calendarul pregatirii bugetului pe 2002

Bugetul de stat Bugetele autoritatilor locale

Mijlocul lunii Ministerul Econorniei incepe actualizarea * Notele metodologice enrise deaprilie indicatorilor rnacroecononiici Ministerul Finantelor judetelor
Ministerul Finantelor ernite Note * Judetele transmit notele satelor,
metodologice Ministerelor de ramura comunelor ,i ora,elor

inceputul lunii mai Consiliul Ministerului Finantelor aproba
calendarul bugetului

Inceputul lunii iunie Ministerul Econoniiei finalizeaza
prognozele macroeconomice

Ministerele de ramura prezinti cererile lor * Satele, comunele ,i ora,ele
de buget pregitesc proiecte de buget

prezentate judetelor
a Judetele elaboreaza proiectele de

buget prezentate Ministerului de
Finante spre revizuire

Mijlocul lunii iunie Ministerul Finantelor finalizeaza cadrul
pana la sfar,itul rnacrofiscal
lunii iulie Negocierile cu privire la buget intre

Ministerul Finantelor ,i Ministerele de
ramruri

Inceputul-mijlocul Prim-ministrul/Cancelaria de Stat Autoritatile locale discutalunii august solutioneaza disputele privind bugetul divergentele de la proiectul de buget
cu Ministerul Finantelor

Mijlocul-sf'ar§itul Ministerul Finantelor finalizeazi proiectul
lunii august de buget
I octombrie Guvemul prezinti Proiectul de lege cu

privire la buget anual Parlamentului
I noiembrie Satele, comunele ,i ora,ele revizuiesc

,i prezinti spre aprobarea consiliilor
locale proiectele de buget

15 noiembrie Bugetele judetelor prezentate
consiliilor judetene pentru aprobare

5 decembrie Parlamentul aproba bugetul de stat
10 decembrie Consilille locale site,ti (comunale),

ora,ene,ti, municipale aprobi bugetul
sau

20 decembrie Consiliile judetene aproba bugetele
judetene

Sursd: in baza Legii cu privire a sistemul bugetar ,i procesul bugetar, ,i Deciziei Guvemului nr. 303 din 7mai 2001

3.39. Cadrul de cheltuieli Pe termen mediu. Admitand aceste neajunsuri, MinisterulFinantelor a inceput sa avanseze spre o modalitate mai strategica de abordare a procesuluipregatirii bugetului pe calea introducerii treptate a Cadrului de cheltuieli pe termenmediu (CCTM). Primii pasi in aceasta directie includ pregatirea unor prognozemacroeconomice pe termen mediu pentru bugetele 2001 si 2002. in 2002 la calendarul
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pregairii bugetului, aprobat in februarie 2002, a fost adaugata o faza de planificare

strate ica a bugetului (vezi Casuta 3.2 pentru rezumatul activitatilor care au fost adaugate

la cal ndarul pregatirii bugetului pe anul 2003 ,i pentru indicatii privind sincronizarea

recol andata pentru implementarea lor in anii care urmeaza). In prezent, se lucreaza la

transf rmarea traditionalei note bugetare care insotea prezentarea proiectului de lege cu

privir la bugetul anual de stat in Parlament in Conceptia bugetara (CB). in mai 2002,

GuveVnul pentru prima data a examinat ,i a aprobat oficial Conceptia bugetara pe termen

medii i (2003-2005).

CasL ta 3.2. Planificarea strategica in cadrul ciclului bugetar: sincronizarea recomandata

Urm rtoarele activitati au fost deja introduse in calendarul bugetar pentru bugetul pe 2003

aprobat in februarie 2002, dar orarul aprobat din anul 2002 a fost sub nivelul optim din cauza

int&rfzierilor de ordin tehnic. Lista de mai jos indica orarul dorit pentru aceste activitati-cheie de

planificare strategica.
. Lanuarie Prezentarea Cabinetului a documentului cu privire la problematica CCTM ,i a

Calendarului de elaborare a bugetului, care stabile$te cadrul preliminar ,i domeniile de

analiza pentru CCTM.

. Februarie-martie Elaborarea documentului cu privire la analiza CCTM ,i actualizarea

cadrului macrofinanciar; (ii) analiza problemele inter-sectoriale ce tin de cheltuieli; (iii)

pregatirea strategiilor de cheltuieli sectoriale; ,i (iv) elaborarea planurilor strategice de

cheltuieli sectoriale.
. inceputu1 lunii aprilie Revizuirea analizei initiale a CCTM la un Seminar interministerial

pe tema optunilor bugetare, urmat de finalizarea proiectului CB.

. ~Starsitul lunii aprilie Revizuirea ,i aprobarea proiectului CB de catre Cabinet ~i elaborarea

Notelor metodologice bugetare ministerelor de ramura ,i autoritatilor locale.

Su4sa: In baza raportului dlui Andrew Bird. 2001. ,,Moldova - Introducerea Cadrului de

ch ltuieli pe termen mediu". Raport de consultanta pentru Ministerul Finantelor al Republicii

Mc Idova.

3.40 Experienta din ultimele cateva luni legata de practica CB a scos in evidenta

neaj nsurile institutionale existente in procesul de pregatire a bugetului. Principala

conc luzie este ca GB ar avea de beneficiat daca ar fi mai analitic ,i daca ar prezenta mai

deta iat asumarile ,i optiunile politice ce stau la baza. De asemenea analiza trebuie sa

devi mai cuprinzatoare ,i mai integrata; CB pe 2003-2005 acopera doar bugetul

con olidat ,i nu include BASS. 0 buna lectie operationala importanta invatata din

pre Ctirea B tine de necesitatea de a crea mecanisme institutionale pentru coordonare in

cadl agentiei. Ministerul Finantelor se angajeaza sa avanseze in dezvoltarea treptata a

CC' 'M ,i dore,te sa implice in acest exercitiu mai multi asistenta tehnica pe un termen

mai indelungat. Casuta 3.3. prezinta in rezumat experienta de elaborare a CCTM ,i indica

P urile de dezvoltare din aceasta sfera ale Ministerului Finantelor.
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Cisuta 3.3. Progresele ce tin de CCTM

Ministerul Finantelor intelege ca pregatirea unui CCTM complet reprezinta o sarcina care solicita marieforturi si consideri introducerea treptati a CCTM ca pe un proiect pe tennen mediu. La etapa initiali, secere o concentrare asupra continutului strategic al CCTM. in 2002 a fost creat un grup de lucruintermiinisterial, conmponenta ,i termenii de referinta pentru acest grup fiind aprobate de Guvern odata cuaprobarea calendarul de pregitire a bugetului. in mai Guvernul a aprobat primul CCTM al Moldovei, peperioada 2003-2005.

Analiza care se cere pentru pregitirea unui CCTM se axeaza pe patru elemente principale: (i) pregatireacadrului macrofmanciar; (ii) analiza problemelor inter-sectoriale ce tin de cheltuieli; (iii) pregatireastrategiilor de cheltuieli sectoriale ,i (iv) elaborarea planurilor strategice de cheltuieli sectoriale.

* Cadrul macrofinanciar ye termen mediu a fost singurul element al CCTM prezent in procesul depregatire a bugetului Moldovei pana in 2002.
* Analiza problemelor inter-sectoriale Se preconizeaza ca fiecare CCTM anual va analiza o serie deproblemne de ordin general selectate pentru anul respectiv. Scopul va fi de a elabora recomandaiiexacte privind problemele principale ce #n de cheltuielile publice, care ar putea fi introduse mai apoiin CCTM. Exemplele de tipuri de subiecte care ar putea fi abordate includ: (i) evaluarea implicatilorstrategiei guvemamentale de reducere a saraciei asupra alocirii cheltuielilor; (ii) analiza problemnelorce tin de finantarea interbugetara care ar conduce la propuneri de schimbi- in repartizarea veniturilorfiscale intre autoritaile publice centrale ,i cele locale; ,i (iii) o revizuirea politicii salariale si afondului de salarii, care ar duce la recomandari privind nivelul cheltuielilor totale pentru fondul desalarii, precum ,i privind nivelul salariilor pentru anumite categorii din sectorul public. PentruCCTM 2003-2005 nu a fost selectata nici o temi din cauza graficului coniprimat pentru pregitirea lui,i a complexitaii analizei care trebuie efectuati. Se prevede a intreprinde o astfel de analiza pentruprima oara pentru CCTM pe 2004-2006. Se recomandi de selectat pentru analiza datA statul de salariisi fondul de salarii ale guvemului central.

* Strate2iile de cheltuieli sectoriale se cer pentru a documenta deciziile cu privire la alocareacheltuielilor. Se planificg ca strategiile de sector sa fie initial elaborate doar pentru citeva sectoaremajore. Ocrotirea sinitinii ,i invitamantul au fost sectoarele-pilot pentru primul an al CCTM ,i seprevede includerea protec#iei sociale ca sector-pilot la elaborarea CCTM pentru 2004-2006.Proiectul initial al strategiilor de cheltuieli pentru sectorul-pilot a fost pregitit de ministerele deramura ,i revizuit ulterior inpreuna cu Ministerul Finantelor pina la introducerea in CCTM. Peviitor Ministerul Finantelor trebuie si elaboreze directive detaliate pentru ministerele de ramuriprivind analiza care trebuie efectuati ,i formatul prezentrii ei.

* Planurile strategice de cheltuieli. Odati ce a fost intocmit cadrul macrofnanciar, s-a facut o analizi aproblemelor inter-sectoriale ,i au fost integrate strategiile de cheltuieli sectoriale, etapa finali aanalizei CCTM va presupune elaborarea planurilor strategice de cheltuieli. La elaborarea acestorplanuri, strategiile cheltuielilor sectoriale trebuie folosite pentru a determina: (i) schimbirilestrategice in alocarea resurselor intre sectoare, cu identificarea sectoarelor pentru care ar fi justificataalocarea unei cote mai mari din resursele publice; (ii) prioriti#le bugetare din cadrul sectoarelor, cuidentificarea programnelor care necesita realmente o cota mai mare din resursele sectorului; ,i (iii)misurile principale care trebuie intreprinse pentru a irmbunatati performant,a operatonali, cuidentificarea punctelor prioritare din cadrul sectorului ,i a bugetelor bazate pe programe. Acesteplanuri de cheltuieli trebuie folosite apoi pentru a stabili plafoanele de cheltuieli, divizate pe sectoare,i agentii bugetare.

CCTM pe 2003-2005 identifica prioritdile de cheltuieli din toate sectoarele ,i din cadrul a doua sectoare-pilot, si indici plafoanele de cheltuieli. Cu toate acestea, in urrnitorii citiva ari vor trebui intreprinseanalize tehnice ,i eforturi organizationale considerabile pentru a elabora treptat procesul de stabilire apriorititilor de cheltuieli, alcituindu-se planuri de cheltuieli ,i stabilindu-se plafoane ale cheltuielilor bineargumientate.

Sursa: Partial bazat pe raportul consultativ ,,Moldova: Introducerea Cadrului de cheltuieli pe termenmediu " elaborat pentru Ministerul Finantelor de Andrew Bird, 2001
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3.41. Cadrul macrofinanciar. Un element esential al exercitiului de pregatire a

buge llui este pregatirea cadrului macrofinanciar. Cadrul macrofinanciar (axat pe

deficilul bugetar global ,i pe nivelul ,i structura veniturilor ,i cheltuielilor publice)

formeaza baza pentru determinarea de catre Ministerul de Finante a obiectivelor

prelir inare pentru veniturile ,i cheltuielile totale ale bugetului de stat, pentru revizuirea

bugetclor prezentate de ministerele de ramura ,i pentru recomandarea schimbarilor sau

revizu Lirilor.

3.42. ~Probabil, pregatirea cadrului macrofinanciar este indeosebi de problematica pentru

Mold va, dat fiind faptul ca economia tarii este foarte dependenta de factorii extemi ,i

vulnerabila la diversele ,ocuri externe. Guvemul Moldovei elaboreaza prognoze

macr economice pe trei ani ,i dupa cum este reflectat in tabelul 3.3, a inregistrat anumite

progr se in ceea ce prive,te perfectionarea unor astfel de prognoze pe parcursul ultimilor

doi ax ui.

Tabelul 3.3: Indicatorii macroeconomici selectati, prognozat Ei real

1997 1998 1999 2000 2001

Prognoza Real Prognoza Real Prognoza Real PrognozaRealPrognozaReal

Cre ereaPIB 9 1,6 6 -6,5 4 -3,4 2 2,1 5 6,1

IPC, media anuala, % - 12 12 8 6 39 28 31 15 10

Rata de schimb, media
anu-l, lei/$ - 4,6 - 5,4 7 10,5 13 12,4 14 12,9

Expe rri, mln.
dola i SUA - 874 955 632 795 463 630 472 600 570

Inp rturi, mln.
Dol riSUA - 1171 1121 1024 1200 586 750 776 830 897

Sursa: Ministerul Economiei

3.43 Cu toate acestea, persista carente in ceea ce prive,te calitatea cadrului

mac oeconomic, cat ,i procesul pregatirii acestuia. De,i Ministerul Economiei este in

mod oficial responsabil de coordonarea elaborarii prognozelor macro pe termen mediu cu

Ban a NationalA, Ministerul Finantelor, Departamentul de Statistica ,i ministerele de

ram ira., in realitate el nu dispune de o capacitate suficienta de a elabora prognoze asupra

agregatelor monetare ,i bugetare ,i contributia sa majora consta in emiterea prognozei

PIB ,i a altor indicatori ai sectorului real ,i sectorului extern. Cadrul monetar este

pro nozat de Banca Nationala, iar cadrul bugetar - de Ministerul Finantelor. Modelul

mac roeconomic econometric existent, elaborat cu c&tiva am' in urma cu asistenta tehnica

din xterior, a inceput sa fie aplicat in cadrul Ministerului Economiei abia in anul 2001.

Tot i, alte agentii participante la proces il percep ca fiind de uz restrans nu apeleaza la

ins entul dat. In particular, legaturile dintre estimarile PIB ii cele din sectorul

mon etar ,i bugetar nu sunt bine incorporate in metodologia folosita de Ministerul

Economiei. Aceasta duce destul de des la inconsecvente intre macroindicatorii estimati.

Pe ] arcursul ultimilor doi ani, drept raspuns la necesitatile generate de introducerea

tp ata a conceptului CCTM in procesul de intocmire a bugetului, a fost realizat un
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careva progres in elaborarea mecanismelor consultative pentru coordonarea estimarilor
macroeconomice. Fundamentul analitic al cadrului macroeconomic ramane totusi a fi slab,i afecteaza ca aspect global calitatea.

3.44. Prognoza veniturilor este probabil o alta sfera comparativ insuficient de dezvoltata
a procesului de planificare ,i intocmire a bugetului in Moldova, care afecteaza calitateadisciplinei financiare globale. Pronosticul venitului bugetului de stat esteresponsabilitatea Ministerului Finantelor, in timp ce Casa Nationala de Asigurari Socialeeste responsabila pentru pronosticul veniturilor Bugetului asigurarilor sociale de stat, iarautoritatile locale de cel al veniturilor bugetelor lor. Neajunsurile bazei analitice ,iutilizarea unor tehnici simpliste de prognozare afecteaza calitatea estimarii veniturilor latoate nivelurile administratiei. Metodologia folosita actualmente de catre MinisterulFinantelor ,i recomandata autoritatilor locale face de fapt legatura dintre veniturile fiscale,i PIB prognozat, ajustat la schimbarile din legile fiscale ,i administratia fiscala. Nuexista modele computerizate de prognozare a veniturilor pentru a estima veniturile dinimpozitele individuale. in plus, prognozele cu privire la impozitele individuale suntcalculate in prezenta unor contributii limitate din partea unitatilor de aplicare a legiifiscale ,i de colectare a impozitelor (Serviciul Fiscal de Stat si Departamentul Vamal).Estimarea veniturilor Bugetului asigurarilor sociale de stat este afectata de aceeasiproblema ca si estimarea veniturilor bugetului de stat, de mentionat de asemeneametodele de prognozare insuficient de dezvoltate ,i coordonarea slaba cu inspectoratul

fiscal responsabil de colectarea contributiilor de asigurari sociale.

3.45. Directivele metodologice. Ministerul Finantelor a depus multe eforturi in vedereaperfectionarii metodologiei de intocmire a bugetului. Aceasta este expusa sumar incirculara bugetara Note metodologice pentru pregatirea bugetului anual. Aceste notemetodologice sunt emise de Ministerul Finantelor la o etapa initiala a ciclului bugetaranual ,i oferai un cadru si o metodologie pentru formularea anuala a bugetului. Aceastainclude estimarea veniturilor, cheltuielilor si a finantarii, fapt care permite o mai maretransparenta la alocarea fondurilor publice ,i le asigura responsabililor de elaborareapoliticilor infonnatia necesara, astfel oferindu-le posibilitatea de a revizui proiectul debuget. Notele metodologice pentru bugetul de stat si bugetele locale sunt emise separat pefiecare an, ambele continand informatii detaliate cu privire la prognoze ale indicatoriloreconomici ce includ salariile, preturile la produse, volumul productiei (pe tipuri),indicatorii sociali ,.a.m.d. Alcatuirea bugetului de asigurari sociale nu se bazeaza totu,ipe nici un fel de documente metodologice.

3.46. Pand mai recent, un neajuns al Notelor metodologice a fost faptul ca MinisterulFinantelor nu specifica nici un plafon clar al cheltuielilor pana la inaintarea cererilor debuget de catre ministerele de ramura. Plafoanele de cheltuieli totusi erau stabilite pentruanumite articole de cheltuieli si pentru anumite activitati de sector. Plafoanele generaleerau de asemenea stabilite implicit prin metodologia de calculare, bazata pe randamentulcheltuielilor din anul trecut ajustat conform inflatiei si cre,terii tarifelor. Uneori, existaucareva prevederi referitoare la anumite schimbari de politici in cadrul sectoarelor.Parametrii pentru calcularea plafoanelor au fost distribuiti ministerelor de ramuraimpreuna cu Notele metodologice pentru elaborarea bugetelor lor. in practica,ministerele de ramura nu recunosteau asemenea plafoane implicite ca obligatorii si adesea1§i prezentau cererile de buget cu depairi semnificative ale plafoanelor. Anul 2002 a fostprimul an in care Ministerul Finantelor a introdus plafoane clare de cheltuieli la o etapa
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timpiLrie a procesului de pregatire a bugetului, ca parte componenta a CCTM pe perioada

anilo 2003-2005.

3.47. Metoda de abordare pe bazA de buget incremental, caracteristica Moldovei, tinde sa-

i mci rajeze pe speciali,tii departamentelor bugetare sa solicite resurse adAugatoare pentru

noi programe, in loc sa incurajeze efectuarea realocarilor de resurse in cadrul

prog amelor existente pentru a sustine o eficacitate mai inalta. Motivatia este ca

realc area ar putea conduce la resurse reduse pentru anul viitor, daca sumele urmeaza a

se b za pe cheltuielile (realocate) anului curent. Efectul este acela ca agentiile bugetare

proi cteaza in perspectiva liniile lor bugetare existente in loc sa tindA spre a le revizui

itr-i cadru de politici compatibil pentru sector ,i sa produca schimbari planificate in

mod proactiv in alocatiile de cheltuieli in limitele unui plafon de resurse general.

3.48 Calitatea cererilor de buget prezentate. Calitatea cererilor de buget parvenite de

la m inisterele de ramura reprezinta un alt obstacol pentru ameliorarea eficientei tehnice ,i

de ocare a bugetului din Moldova. Propunerile bugetare initiale ale ministerelor de

ramiLra trebuie sa ajunga la Ministerul Finantelor pana la sfar,itul lui iunie. Conform

dire tivelor metodologice aceste propuneri trebuie sa includa: (i) veniturile ,i cheltuielile

inre istrate pe anul bugetar precedent; (ii) veniturile ,i cheltuielile estimate pe anul

bug tar curent; (iii)veniturile ,i cheltuielile estimate pe urmAtorul an bugetar; (iv)

veni urile ,i cheltuielile prevazute pe cel putin un an dupa urmatorul an bugetar ,i (v)

justiIficari ale cererilor de cheltuieli cu privire la destinatiile preliminare ale veniturilor ,i

chel uielilor, distribuite de Ministerul Finantelor ~i rezultatele scontate ale programelor

inclnIse in aceste ceren.

3.4c. in realitate, ministerele de ramura s-au confruntat cu dificultAti deosebite la

inde plinirea acestor exigenle. Cererile prezentate Ministerului Finantelor au tendinta sa

con inA prea multe informatii detaliate de la institutii, dar foarte slabe analize ,i justificari

ale cererilor, lipsind referiri clare la politicile de sector, prioritatile de cheltuieli ,i

molivatia lor. Agentiile bugetare principale care efectueaza cheltuielile, ca Ministerul

Educat,iei i Ministerul Sanatatii, tind sa prezinte cereri de buget ce depa,esc plafoanele

imFblicite, prevazute pentru ele, de la aprox. 50% pana la 200% chiar.

3.51. in prezent, propunerile prezentate de ministerele de ramura, sunt destinate sA

ser easca asigurarii unei contributii necesare la elaborarea Legii bugetului de stat ,i de

ace a sunt limitate numai la cheltuielile bugetului de stat. Aceasta limiteaza, de exemplu,

pro unerile Ministerului Educatiei la programul invatAmantului superior, lasand partea-

cea mai mare a cheltuielilor educationale pentru nivelul primar ,i secundar, care teoretic

rep ezinta prioritatea sectorului, in afara centrului de atentie a ministerului. AceastA

sitl4atie rezulta dintr-o modalitate specifica de descentralizare bugetara care a fost

im]lementata in Moldova din 1999, potrivit careia autoritatilor locale le-a fost acordatA

lib rtate considerabila la utilizarea resurselor bugetelor locale, inclusiv a transferurilor de

la bugetul de stat, care sunt alocate sub forma de subventii neconditionate.

3.5 1. Eforturile recente de imbunatatire a metodologiei de pregatire a bugetului.

Efctrturile curente de consolidare a scopului strategic al pregatirii bugetului, promovate de

Ministerul Finantelor au exercitat ,i mai multa presiune asupra ministerelor de ramura in

ve erea consolidarii functiilor lor de analiza politica ,i planificare strategica. in anul

acesta ca parte din activitatea de pregAtire pentru CCTM, Ministerul Educatiei si
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Ministerul Sanatatii au fost rugate sa intreprinda o prima tentativa de a elabora strategiile
generale de cheltuieli sectoriale ca ni,te contributii la Conceptia bugetara.

3.52. Metodologiile de estimare prescrise in Notele metodologice sunt totu,i inca
considerabil determinate de folosirea normelor care transforma cerintele fizice in sume
bane,ti prin aplicarea costurilor standardizate pentru servicii. Acesta este in special cazulde estimare a resurselor bugetare pentru cheltuielile pe sanatate, invatamant, energie.
Ministerul Finan,telor intelege neajunsurile acestei modalitati bazate pe norme ,i aintreprins eforturi de a perfectiona metodologiile care stau la baza acestor norne. El de
asemenea intelege problemele ce tin de aplicarea normelor standardizate pentru o tara
intreaga fara luarea in consideratie a deosebirilor regionale.

3.53. Metodologia bugetara este in prezent bazata numai pe informatia oferita ,i nu face
legatura intre cererile de resurse ,i informatia despre performanta sau rezultatele scontate
ale programelor. Ministerul Finantelor monitorizeaza ,i controleaza articolele de
cheltuieli, nu costul programului sau rezultatul final. Recunosca.nd limitarile acestei
metode la masurarea eficacitatii costurilor, Ministerul Finantelor a lansat in 2001 unproiect-pilot de intocmire a bugetului pe baza de programe pentru bugetul pe 2002 (vezi
Casuta 3.4). Aceasta presupunea pregatirea unor directive metodologice suplimentare
pentru bugete bazate pe programe ,i transmiterea lor ministerelor-pilot ale sdnAtatii ,ieducatiei. Ministerul Finantelor a participat de asemenea la acest proiect experimental.
Ministerele implicate au fost solicitate sa prezinte bugete bazate pe programe pentruprogramele selectate (asistenta spitaliceasca, inv,tamnantul superior, colectareaimpozitelor) in paralel cu prezentarea traditionalA a bugetului. Documentatia trebuia saincluda descrierea programelor selectate, inclusiv un set clar al scopurilor ,i obiectivelor
programului, precum ,i masurile de performanta pentru evaluarea eficientei resurselor
investite ,i a eficacitatii rezultatelor obtinute.

3.54. Principala lectie insu,ita pana acum de la lansarea acestor proiecte-pilot nu esteneateptata: cu alte cuvinte neajunsurile ce tin de capacitatea ministerelor de ramuraconstituie o constrangere esentiala pentru introducerea rapida a sistemului de bugetare inbaza programelor. Daca se ia decizia de a continua ,i extinde aceasta experienta in toate
sectoarele deodata, atunci probabil va fi necesara o asistenta tehnica directionata in acest
domeniu.

3.55. Examinarea bugetului Ei negocierile. Luand in consideratie lipsa discutarii inesenta a prioritatilor strategice la inceputul ciclului bugetar, examinarea ,i negocierile
bugetului reprezinta la etapa actuala o faza indelungata ,i intensa de pregatire a bugetuluianual. Ministerul Finantelor revizuie,te propunerile de buget parvenite de la ministerele
de ramura ,i poate recomanda reduceri pentru a ajusta bugetele sectoarelor la resurseleprognozate. Apoi au loc negocieri bilaterale intense intre Ministerul de Finante ,iministerele de ramura pentru a conveni asupra bugetelor de sector. Transferurile de labugetul de stat la BASS sunt negociate separat intre Ministerul Finantelor ,i MinisterulMuncii. Capacitatile analitice slabe ale ministerelor de ramura reduc abilitatea lor de a-siargumenta propriile propuneri de buget. In lipsa alternativei, Ministerul Finantelor estecel care domina negocierile. Dezacordurile bilaterale sunt solutionate la nivel politic prin
interventii ale Cabinetului ,i Prim-ministrului.
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Casuta 3.4. Exercitii - pilot de intocinire a bugetelor pe baza de programe

in carul Proiectului de refornai fiscala fmnantat de USAID in Moldova, Ministerul Finantelor a fost asistat

la intn ducerea intocmirii bugetului bazat pe programe. In decursul anului 2001, sistemul a fost elaborat ,i

testat u pregatirea bugetului pe 2002 in trei sfere pilot: (i) invatmantul superior; (ii) servicii acordate de

spitale si (iii) Ministerul Finantelor. Planul initial prevedea avansarea spre o implementare pe scara larga a

acestui exercitiu la pregatirea bugetului pe 2003, ,i sa devina operational la toate nivelurile Guvernului in

2003. Acest plan a fost redus din cauza rezultatelor slabe ale proiectului-pilot. Protectia social a fost

adaug ata la numarul proiectelor-pilot pentru bugetul pe anul 2003.

Prega irea unui buget pe baza de program necesita detalii concrete despre activit,tile din fiecare sector,

inclus iv domeniile lor, obiectivele, strategia, costul estimat al resurselor investite pentru trei ani, costul total

al activita,ior, sursele de finantare (bugetare fatA de cele extrabugetare). Evaluarea preinminara a elaborarii

buget IlUi pe baza de programe, implementatA in sferele invtjinmntului superior ,i a serviciilor medicale

spital cesti, se caracterizeaza prin contradictii. Ministerul Finantelor a considerat intocmirea bugetului pe

baza ie programne drept un exercitu util pentru identificarea eficientei activitatilor din sector ,i facilitarea

in fe]l acesta a stabilirii prioritatilor. Bugetul bazat pe programe ale asistentei medicale spitalice,ti,

prezel tat de Ministerul Sanataii, a fost la un nivel satisfacator, ^mtrucit MS a revizuit, a analizat ,i a stabilit

minuX ios prioritatile in cadrul activitAtilor ce tin de serviciile medicale in baza costurilor de prestare a

serv iilor si rezultatelor lor. In consecinta, Ministerul Sanatitii a fost capabil sa recomande misuri de

redu re a costului de acordare a serviciilor pentru a se incadra im alocarea de resurse data.

Cu tc ate acestea, personalul intervievat de la Ministerul Sanatatii, care a fost implicat in aceasta practica,

,i-a xprimat ingrijorarea fat,a de limitarile proiectului-pilot in ceea ce prive,te alegerea programului ,i

atentia exagerata care s-a manifestat fati de programul de asistenti spitaliceasca, ,i care, de fapt, dupa cum

este kritat in Capitolul 2, nu este prioritatea bugetului din sectorul ocrotirii sanataii la aceasti etapa. In

decursul interviurilor, acelaai personal si-a exprimat ingrijorarea fat,a de dificultaile tehnice considerabile

pe care le anticipeaza odata cu viitoarea extindere a acestei practici asupra bugetului intregului sistem de

ocro ire a sanititii, dat fiind nivelul detaliilor cerut prin directivele Ministerului de Finante in conditiile

actuale ce presupun goluri in informata existenta la dispozitia Ministerului, precum ,i capacitati limitate

pentru procesarea ,i analiza acestor informatii.

Prac ica-pilot din 2002 la Ministerul Educatiei a adus rezultate mai putn reu,ite. Ministerul a intimpinat

dific lti tehnice la implementarea acestei practici, a fost incapabil sa integreze informata prezentata de

instiuti ,i nu a reu,it si identifice activitatile prioritare. Pentru a putea avansa la implementarea ulterioara

a int cninii bugetului in baza de programe, Ministerul Finantelor consideri ca personalul de la

Dep; itamentul bugetar al MF ,i din departamentele financiare ale ministerelor de ramura are nevoie de o

inter consolidare a capacitiplor prin intermediul instruiri oficiale ,i riguroase.

3.5<I. In ceea ce priveste bugetele autoritatilor publice locale, administratia judetului ,i

Ministerul Finantelor trebuie sa convina asupra bugetului local global (inclusiv veniturile

fis ale, cheltuielile, transferurile pentru bugetele locale) inainte ca bugetul de stat sa fie

pre;entat Parlamentului. Odata ce s-a ajuns la un acord cu autoritatile locale si

min isterele de ramura, Ministerul Finantelor pregateste proiectul de propunere pentru

bu;etul de stat si bugetul "consolidat". Proiectul de buget este mai apoi prezentat

Ca1uinetului impreuna cu Conceptia bugetara, care expune parametrii macroeconomici ce

stal la baza, cadrul de resurse ,i politicile in limitele carora a fost pregatit proiectul de

bu et.

3 . 7. Legea bugetului anual propusa este aprobata de Parlament in trei lecturi: prima

lec ura aproba principala directie a politicii bugetare si obiectivele si politica Guvemului;

a d oua lectura aproba veniturile si cheltuielile totale, precum si deficitul global, a treia

lec ura examineaza in detalii cheltuielile bugetare ale organelor de stat si stabileste

al ocarile de cheltuieli care vor fi finantate prioritar. BASS este aprobat imediat dupa

;fbarea legii anuale a bugetului. Dupa± ce Parlamentul aproba bugetul de stat,
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autoritatile locale trebuie sa-,i ajusteze bugetele in conformitate cu legea anuala abugetului in decurs de 15 zile.

Executarea bugetului

3.58. Trezoreria. in ultimului deceniu, Moldova a inregistrat progrese rezonabile lainstituirea sistemului de trezorerie (vezi Casuta 3.5) pentru a executa bugetul de stat.Operatiunile bugetului de stat au fost transferate Trezoreriei in mai multe etape inperioada 1993-1997; iar oficiile teritoriale ale Trezoreriei au inceput sa deserveascaveniturile ,i cheltuielile bugetelor locale in 2001. A fost elaborat un sistem de inregistrarea contractelor pentru a ajuta la sustinerea unui control eficace al angajamentelor decheltuieli. Implementarea sistemului trezoreriei centrale pana acum a contribuit la uncontrol mai bun asupra numerarului ,i asupra cheltuielilor ne-autorizate. Trezoreriavalideaza in prezent toate tranzactiile de cheltuieli cerute de ministerele de ramura fatade alocarile bugetare ,i existenta finantarii disponibile pana la autorizarea platii. Ea deasemenea faciliteaza monitorizarea executarii bugetului ,i raportarea la timp a bugetuluide stat, contribuind astfel la o transparent, financiara mai pronuntata si la o gestiunefinanciara perfectionati. Sistemul central al trezoreriei este in prezent apt sa ofereinformatie privind executarea bugetului de stat la sfar,itul fiecarei zile.

Casuta 3.5. Sistemul Trezoreriei din Moldova

Sistemul Trezoreriei din Moldova este o structura din doua niveluri, care include o trezorerie centrala(trezoreria de stat) si o retea din 37 oficii regionale (trezorerii teritoriale) subordonate trezorerieicentrale. Trezoreria central! a devenit pe deplin finctionala in anul 1997 ,i este responsabila pentruexecutarea tuturor veniturilor din bugetul de stat, precum ,i a transferurilor bugetului de stat catrebugetele locale ,i ale altor cheltuieli din bugetul de stat. Sistemul trezoreriei teritoriale, lansat in 1998, afost orientat inifial spre asigurarea controlului asupra cheltuielilor tuturor entitadlor din regiune finantatedin bugetul de stat. in anul 2000 a fost initiata extinderea domeniului trezorerial de acoperire spre ainclude operatunile bugetelor locale, in scopul imbunatatirii transparentei veniturilor ,i cheltuielilorguvemelor locale, imbunatatiri disponibilitatii, fiabilitAtii ,i oportunitAtii bugetelor guvernelor locale.incepand cu 2001, toate operatiunile financiare ale autoritA#lor locale sunt dirijate prin filialele locale aletrezoreriei.

Trezoreria centrala este organizatA in jurul unui singur cont de venituri tinut la Banca Nationala aMoldovei, unde sunt colectate toate veniturile guvemului central si sunt inregistrate opera#iunileguvemamentale . Cateva conturi suplimentare mi mai multe valute straine sunt tinute la Banca Nafionala,precum ,i un cont separat pentru veniturile Bugetului de asigurari sociale de stat. Filialele trezoreriilorteritoriale opereaza cu toate cele patru tipuri de conturi trezoreriale standard: conturile bugetului de stat,conturile bugetelor locale, conturile resurselor extrabugetare ,i conturile valutare. Veniturile bugetului destat (inclusiv veniturile comune ale bugetului de stat ,i cele locale) colectate de organele fiscale sivamale sunt depozitate la bancile comerciale ,i transmnise la contul trezorerial unic tinut la BancaNationall a Moldovei. in ceea ce priveste pldile, Trezoreria utilizeaza sistemul bancar pentru transferulfondurilor de la contul trezorerial #inut la Banca Nationali catre oficiile teritoriale pentru efectuareaplA#lor catre furnizorii institufiilor bugetare din teritoriu. Veniturile ,i cheltuielile bugetelor locale sunttransferate prin conturile bugetelor locale de la oficiile trezorierale din teritoriu. lnstituiiilor publice nu lise permite sa tina conturi la banci comerciale ,i ele realizeaza propriile opera#uni financiare prinintermediul conturilor trezoreriale tinute la filialele teritoriale respective. Plata salariilor ,i pensiilor serealizeaza in numerar.

3.59. Declinul major al restantelor la cheltuieli a bugetului de stat in perioada 1998-2000(de la 440 milioane lei in 1998 pana la 234 milioane lei in 2000) pare sa se datoreze in
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mare parte intensificaini controalelor asupra angajamentelor. Prin contrast, restantele la

chelt: ieli ale bugetelor locale au sporit de la 526 milioane lei in 1998 pana la 693

mili ane lei in 2000. Majoritatea restantelor la cheltuieli (circa 75% din totalul restantelor

la ch -tuieli in 2000) acumulate de autoritatile locale reflecta partial controlul insuficient

al an ajamentelor de cheltuieli si lipsa filialelor teritoriale de trezorerie pana in 2001.

3.60 Modernizarea ,i dezvoltarea institutionala continua a trezoreriei este o prioritate a

Mini terului Finantelor. Se vor cere de exemplu cel putin cativa ani ca filialele teritoriale

ale trezoreriei sa poata functiona la deplina capacitate si sa se integreze in sistemul

general. Se cer, de asemenea, si investitii considerabile pentru a modemiza tehnologia si

infrastructura sistemului. Ministerul este ingrijorat in mod special de durabilitatea si

secu-tatea sistemului informational al trezoreriei si lucreaza asupra unui plan de

dezvoltare a tehnologiei informationale a trezoreriei care urmeaza a fi transmis

donatorilor i scopul de a atrage finantare externa pentru noi investitii in tehnologii si

cons olidarea capacitatii.

3.61 Alocarile. Dupa aprobarea bugetului de stat, departamentul bugetar stabileste si

distr ibuie limite lunare ale alocarii de fonduri pentru autoritatile publice centrale si cere

de l; ele planurile lor financiare si planurile financiare ale institutiilor din subordinul lor,

elabftrate in conformitate cu legea anuala aprobata a bugetului, tinand cont de clasificarea

bug tara existenta si limitele alocarilor lunare. Planurile financiare sunt elaborate de

exec utorii primari ai bugetului, sunt examinate de diviziunile financiare ale ministerelor

de r¶amura, aprobate de Ministerul Finantelor si inregistrate la Departamentul sinteza

bug tara. Dupa inregistrare, planurile financiare sunt transmise Departamentului

Tre orerie a Ministerului de Finante, dupa care Trezoreriei de stat pentru executare.

Tre oreria accepta prelucrarea cererilor ce parvin din partea institutiilor bugetare doar

dac acestea se incadreaza in limitele alocarilor prevazute pentru perioada in cauza si

doa, pentru categoriile de cheltuieli introduse initial in planul financiar. Planurile

fin ciare pot fi modificate pe parcursul anului bugetar cu avizul Ministerului Finantelor.

Ac ste planuri, de asemenea, ofera Guvemului informatia necesara cu privire la

ges ionarea numerarului, la managementul agentiilor bugetare de toate nivelurile si ajuta

la asigurarea executarii bugetului conform alocarilor prevazute si clasificarii bugetare

stip ulate in plan.

3.6'. Cu toate acestea in practica, din cauza neajunsurilor caracteristice capacitatii

ins tu,ionale, sistemul de limitare a alocarilor lunare si planuri financiare este compromis

pri4 faptul ca raspunsul la devierile neasteptate din buget s-a dovedit a fi foarte intarziat

(ca si n cazul din 2001) si se cere mult timp pentru a fi reflectate in limitele alocarilor

lunIre si planurile financiare. in practica, prin urnmare exista doar ajustarea limitata din

cad rul anului pentru a reflecta noua dinamica a veniturilor, scbimbarile in serviciul

dat riei si alte cheltuieli pe parcursul anului, si nici o alta ajustare pentru un buget

sul raestimat.

3.6 3. Controlul angajamentelor de cheltuieli. Introducerea sistemului trezoreriei a mai

ad4s unele ameliorari ce tin de intensificarea controalelor asupra angajamentelor de

ch ltuieli. Anterior, controalele asupra cheltuielilor se exercitau numai dupa ce facturile

trel fuiau achitate, dupa ce marfurile erau primite si serviciile erau prestate. Incepand cu

anl 2000, sistemul trezorerial central asigura inregistrarea contractelor incheiate de catre

ins itutle finantate din bugetul de stat, pentru prestarea serviciilor si muncilor, livrarea
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bunurilor. Conform Legii anuale cu privire la buget, contractele care nu sunt inregistratein oficiile Trezoreriei de Stat sunt nule. Oficiul teritorial verifica fiecare contractprezentat in raport cu planul financiar al agentiei, precum ,i situatia trezoreriei in ceea ceprive,te dispunerea de lichiditati ,i daca va fi acord, va inregistra valoarea contractului.Soldul alocarii resurselor pentru articolul dat de cheltuieli va fi calculat dupa perfectareacontractului. Urmand extinderea domeniului trezorerial de acoperire din 2001, spre acuprinde bugetele locale, extinderea sistemului de inregistrare a contractelor, la fel spre ainclude bugetele locale, este in curs de implementare. Odata ce va fi finalizat, acesta ii vaperrnite Trezoreriei sa exercite un control mai bun al angajamentelor de cheltuieli aleguvemelor locale.

3.64. Executarea veniturilor. Veniturile colectate de catre functionarii Serviciului Fiscalde Stat ,i Departamentului vamal sunt depuse direct in Contul Trezoreriei Centrale laBanca Nationala. Contribuabilii efectueaza plati ale impozitelor prin intermediul bancilorcomerciale, depunand un cec insotit de prezentarea unui formular de plata. In cazulimpozitelor comune ale bugetului de stat ,i cele de nivel mai jos, initial suma integrala aimpozitelor este transferata in contul trezorerial central al veniturilor, dupa care sistemultrezorerial transfera cotele respective bugetelor de nivel inferior. Aceea,i procedura seaplica ,i in cazul impozitelor comune ale bugetului judetean ,i cele de nivel mai jos.

3.65. Planificarea fluxurilor bAne4ti. Pana in prezent mediul financiar instabil ,i lipsacontinuA de fonduri publice a dus la considerabile ,i frecvente cereri de distribuire afondurilor in decursul executarii bugetului. In acest context mijloacele in numerar au fosteliberate de trezorerie in ordinea prioritatilor ,i in dependen,ta de existenta fondurilordisponibile pe fiecare zi. Ca rezultat s-a creat o considerabila nesiguranta pentruexecutorii bugetului. In consecinta, unitat,ile responsabile de efectuarea cheltuielilor n-auputut implementa bugetele lor in mod corect ,i au fost obligate sa acumuleze datorii, de,iurmau cu strictete legea bugetului. Analiza inadecvata a necesitAtilor fluxului monetar acomplicat extrem de mult sarcina oficiilor responsabile de problema datoriilor, caretrebuiau sa pregAteasca ,i sA implementeze un plan coerent de imprumut pentru asatisface cererea de numerar.

3.66. Pentru a perfectiona procesul de gestionare a,fluxului monetar, Guvemul a aprobatinstituirea unei Directii de gestionare a fluxului monetar in cadrul noii structuriorganizationale a Ministerului Finantelor in 2001. Responsabilitatile noii unitati includdezvoltarea ,i ameliorarea emiterii prognozelor asupra fluxurilor de numerar,implementarea planului privind fluxul monetar pentru alocarea resurselor bugetare ,icoordonarea cu alte departamente ale Ministerului Finantelor, cu Serviciul Fiscal de Stat,Departamentul Vamal, Banca Nationala ,i bancile comerciale. Odatl ce functioneaza ladeplina capacitate, se prevede ca aceasta unitate sa contribuie la prevenirea situatiei din2001, cand din cauza- constrangerilor ce tin de capacitatea institutionalA s-a pernisacumularea noilor restante ca urmare a unei reactii lente la insuficienta neprevAzutA devenituri ,i finantare straina pe parcursul intregului an.

Gestionarea datoriei

3.67. Consolidarea gestionarii datoriei a fost una din prioritatile majore de pe agendareformelor institutionale promovate de Ministerul Finantelor in decurs de cativa ani.IntrucAt obligatiile de deservire a datoriei Moldovei au sporit de la criza financiarA
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regio nala din 1998 Guvemul a acordat prioritate formularii unei concise strategii

guve nament ale cu privire la datorie pe termen mediu, care incorporeaza toate tipurile de

anga amente guvemamentale - exteme ,i inteme, directe ,i potentiale, dezvaluite ,i

nevarute. Mai recent Guvernul a aprobat un decret prin care a stabilit crearea unui nou

Deps Lrtament al datoriei publice in afara cadrului Departamentului Trezoreriei, care va

fi r sponsabil de toate chestiunile ce tin de datoria publica; responsabilitatile

depa tamentului vor include gestionarea datoriei publice, active ,i pasive, analiza

dural ilitatii financiare a serviciului datoriei, formularea unei strategii exhaustive privind

dato ia ,i contractarea ,i negocierea imprumuturilor.

3.68 Problemele cu care se confrunta Guvemul la gestionarea datoriei sunt evidente in

sfer2 angajamentelor potentiale: garantiile ,i restantele la energie (vezi Casuta 3.6). Dupa

insti uirea aranjamentelor legale pentru emiterea garantiilor, in decursul ultimilor cativa

ani Quvemul s-a abtinut de la emiterea garantiilor la imprumuturile contractate de

mntre prinderile de stat; insa 1,i onoreaza totu,i obligatiile la serviciul datoriei, care rezulta

din larantiie imprumutului. De,i angajamentele contractuale conditionate sunt operate

prin metode bazate pe reguli clare, realizarea diverselor angajamente implicite, in

parti cular a datoriilor la energie pe care le-au acumulat institutiile ,i intreprinderile

bug tare intr-o maniera ad hoc a avut ca rezultat o cre,tere rapida a datoriei publice. in

deci4rsul ultimilor cativa ani Guvemul ,i-a asumat in repetate randuri angajamentele altor

ager,t,i economici, in mare parte a restantelor la energie ale intreprinderilor. Acestea s-au

tran format m datoria directa a Guvemului.

3.6 . Reformele recente au adus o contributie majora prin conferirea unei perspective

stra egice gestionarii datoriei publice a Moldovei. Speciali,tii care se ocupa de

gest onarea datoriei Moldovei au reu,it sa faca fata unei serii de situatii de rambursari

difi ile in ultimii cativa ani gi Ministerul Finantelor a iregistrat succese la re-e,alonarea

,i r structurarea unor imprumuturi bilaterale, in special cu Rusia, Germania, Romania. in

pofida acestor realizari semnificative, capacitatea din sfera gestionarii datoriei trebuie

ridil ata la un nivel mai inalt. in special deciziile individuale de creditare inca nu iau pe

dep in i consideratie prognozele asupra durabilitatii financiare a serviciului datoriei ,i

cap citatea Ministerului Finantelor de a pregati asemenea prognoze ar putea fi

con olidate in continuare.

3.7¶). Riscurile financiare asociate cu restantele la energie ,i angajamentele conditionate,

de asemenea, trebuie integrate in planificarea bugetului. Dupa cum s-a mentionat in

cap tolul 1, cre,terea obligatiunilor de achitare a datoriei dupa 1998 se datorau partial

asu tarii de catre Guvern a angajamentelor conditionate. asociate cu imprumuturile

gar mtate de Guvem(pasiv eventual explicit) ,i restantele la energie ale intreprinderilor

ene rgetice de stat fata de furnizori (pasiv eventual implicit) intr-o datorie publica directa

(C suta 3.6). Aceasta actiiune a creat sperante potrivit carora ,i actualele ,i viitoarele

dat?rii la energie vor fi de asemenea absorbite in datoria publica directa ,i aceste sperante

au generat, la randul lor, angajamente de cheltuieli care au avut impacturi financiare

im diate. Asemenea angajamente trebuie sa fie explicate pe deplin la formularea unui

cac ru bugetar complet in scopul de a sustine o evaluare generala exacta a riscurilor

fin ciare.



- 64 -

Casuta 3.6. Asumarea angajamentelor conditionate

in pofida aprobarii de Parlament a Legii cu privire la datoria de stat ,i garantiile de stat la 18 iulie 1996,asuniarea angajamentelor condi#onate, asociate cu restantele la energie ,i datoria garantata de stat acontinuat ca rezultat al cadrului juridic ineficient privind managementul garantiilor externe de stat *iimplementarea in ritm prea lent a reformelor structurale din sectorul energetic. Asumarea restantelor laenergie ,i a datoriei garantate de stat a sporit stocul datoriei exteme cu 260,39 rnilioane dolari SUA inperioada 1996-2000 ,i prin urrnare plAile ulterioare ale serviciului datoriei incepand cu 2002.Deservirea datoriei asociate cu asumarea angajamentelor conditionate este estimata la circa 30milioane dolari SUA pe an.

Restan,tele la energie. Guvernul ,i-a asumat restantele la importurile de energie acumnulate deintreprinderea de stat (MoldovaGaz) precum ,i de Transnistria. El ,i-a asumat restantele la gazele livratecatre Moldovagaz in suma de 140 milioane dolari SUA in 1996 (perioada de scadenta -7 ani, perioadade gratie -2 ani §i rata dobanzii de 7,5%/O) ,i 90 milioane dolari SUA in 2000 (perioada de scadenta -7ani, perioada de grate -2 ani ,i rata dobanzii de 7,5%). De asemenea, in 2000 Guvernul ,i-a asumatrestantele Transnistriei fata de Rusia in valoare de 30,39 niilioane dolari SUA in cadrul procesului derestructurare a datoriei externe fata de Guvernul Rusiei (74,4 rilioane dolari SUA) ,i datoriei comercialecu Oneximbank (17,27 milioane dolari SUA). Un nou acord cu privire la datorie a fost seniat cuGuvernul Rusiei ridicandu-se la suma de 122,06 milioane dolari SUA (perioada de scadentA -15 ani,perioada de grate -5 ani ,i rata dobanzii de 7%).

Datoria garantatd de stat. in decursul perioadei 1996-1998, Guvemul a emis zece garanti laimprumuturi contractate de la creditorii comerciali pentru ,apte intreprinderi de stat (inclusiv patrugaranti pentru iniprumuturile BERD), iar sunia emisiei garantate constituia 80 milioane dolari SUA.Stocul datoriei externe garantate a crescut de la 73,3 milioane dolari SUA in 1996 pina la 86 nilioanedolari SUA in 1999, ca rai apoi sa intre in declin. Cu toate acestea, dupa 1998 n-au mai fost emisegaranti la impruinuturi deoarece programele EFF ,i PRGF asupra carora s-a convenit cu FMI i-auinterzis Guvernului sa emiiti noi garan,i la imnprumuturi.

Daca o intreprindere care a beneficiat de garan,e de stat declara falimnent, datoria sa va fi asumata deGuvem, sporind stocul datoriei publice. De exemplu, compania pe actuni "Perfuzon" a contractat in1994 un credit de la conipania germana pe ac#uni "AKA Bank" in valoarea de 12,74 nmilioane mnarcigernane pentru procurarea echipamentului farmaceutic. intrucit statul nu a fost capabil sa finanteze oparte din cheltuieli, "Perfuzon" a trebuit sa semneze un acord cu privire la un credit suplimentar invaloare de 5 nilioane mnirci cu "Drezdner Bank" sub garantia Guvemului, scadent in 1999. Intrucat"Perfuzon" s-a declarat faliti, Guvernului i-a revenit obligatia de a lichida creditul. Daca o intreprinderenu face fata angajamentelor la achitarea serviciului datorici, Guvernul trebuie sa-,i asume acestangajament, mirind astfel serviciul datoriei publice.

Sursa: Datele Ministerului Finantelor

Raportarea

3.71. Legea organica obliga Ministerul Finantelor sa pregateasca un raport privindimplementarea bugetului de stat ,i privind raportul dintre acesta ,i bugetele locale lasfar,itul fiecarui an bugetar (31 decembrie) ,i sa-l prezinte Guvernului ,i Parlamnentuluipana la 1 mai anul urmator. Implementarea sistemului de trezorerie pentru autoritatilepublice centrale ,i cele locale a contribuit la faptul ca raportarea financiara sa devina maiadecvata ,i mai exacta. Ministerul Finantelor compileaza datele cumulative anuale la ziasupra executarii bugetului de stat, bugetelor locale 7i a "bugetului consolidat" la sfarsitulfiecarei luni, trimestru ,i an bugetar. El de asemenea compileaza datele cu privire lavenituri ,i cheltuieli ale fondurilor extrabugetare, precum ,i ale fondurilor speciale aleinstitutiilor bugetare finantate din resurse publice. Datele financiare asupra executariibugetului de stat, a bugetelor locale ,i a bugetului de asigurari sociale de stat acopera
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tranzactiile in numerar, in natura, operatiunile de calculare a profitului net si restantele.

Totu, nu se compileaza date pentru bugetul central consolidat (bugetul de stat ,i BASS)

sau p ntru bugetul general consolidat (bugetul de stat, BASS ,i bugetele locale). Mai

mult, sunt pregatite datele cumulative anuale la zi in locul datelor ce tin fluxurile lunare,

care a r fi utile pentru monitorizarea bugetului.

3.72. Datele cu privire la bugetul de stat, cele lunare, trimestriale si anuale, provin direct

din s istemul computerizat al Trezoreriei, pe cand cele ale autoritatilor locale - din

rapoa rtele primite de la fiecare judet. Aceste date acopera operatiunile in numerar

(inclu siv operatiunile de compensare monetara) ale autoritatilor publice centrale ,i locale.

La sfirstul fiecarui trimestru sunt furnizate rapoarte mai detaliate ce contin informatii

priviid angajaamentele ,i restantele52 agent,ilor bugetare care efectueaza cheltuielile atat

la ni el central, cat si la nivelul local al autoritat,ilor publice. Aceste danr de seama sunt

inclu e in rapoartele trimestriale ,i anuale ale Ministerului Finantelor. Pe baza anuala sunt

de as menea compilate rapoarte separate despre tranzactiile in natura.

3.73. Rapoartele pregAtite de Ministerul Finantelor sunt destinate in primul rind

scop ilor de monitorizare a bugetului ,i, prin urmare, nu sunt intotdeauna indeosebi de

utile pentru analize macroeconomice si elaborari de politici. Ministerul Finantelor

prod ce un set "standard" de date lunare ,i trimestriale cu privire la venituri, clasificarea

detaijiatA functionala ,i economicA a cheltuielilor pentru fiecare buget de stat si locale si

buge tul consolidat - in scopuri analitice proprii. Aceste rapoarte lunare ,i trimestriale

contn infornnatie cumulativa privind executarea bugetului in decursul perioadei (de,i

rapo rtele trimestriale ofera informatie suplimentara cu privire la angajamente ,i

restante). Casa Nationala de Asigurari Sociale compileazA datele cumulative anuale la zi

cu p4rivire la executarea BASS la sfarsitul fiecArui trimestru si la sfarsitul fiecarui an

bug tar.

3.74 Bugetul anual de stat, bugetele autoritAtilor locale si bugetele consolidate aprobate

sunt publicate in Monitorul Oficial5 3 ,i sunt de asemenea plasatA pe website-ul

Guv erului. Departamentul de statisticA difuzeaza datele cu privire la executarea

bugztului pentru operatiunile de la toate nivelurile de administratie publica prin

inte mediul publicatiilor sale oficiale lunare sau trimestriale. Datele bugetare cumulative

trimestriale, furnizate de Ministerul Finantelor, sunt publicate in buletinul trimestrial

SitUIfia social-economicd din Moldova a Departamentului Statistic, iar datele bugetare

cun ulative anuale sunt publicate in Buletinul statistic anual. Datele publicate sunt

con pilate in tabele care indica venitul bugetului consolidat dupa categoriile principale,

che tuielile dupa finctia de baza, imprumuturile nete, deficitul/surplusul si finantarea

inte rna i straina totala. Ministerul Finantelor de asemenea disemineaza datele direct prin

media, furmizand date financiare lunare cu privire la colectarea impozitelor, executarea

bug etelor, finantarea bugetului central de stat ~i bugetelor locale.

52 Restantele sunt calculate ca restante la inceputul perioadei plus angajamentele din decursul perioadei,

mn uns platile (in numerar, in natura ,i prin operatuni de compensare monetara) in decursul perioadei.

5 3 aportu1 anual in patru volume asupra executarii bugetului pentru aceste niveluri ale administratiei

pub ice este doar pentru uzul intern al Guvernului.
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Auditul intern

3.75. Auditul fondurilor publice este un concept relativ nou pentru tarile ex-sovietice. inprezent organele responsabile din aceasta sfera sunt obligate prin legislatie, incepand cuConstitutia, sa-,si asume mai curand "controlul" asupra folosirii fondurilor publice decatauditul. Intelegerea conceptului de audit public precum ,i a scopurilor ,i diferentierii intreaudit intern ,i extem pare sa fie de asemenea la o etapa incepatoare de evolutie.

3.76. Serviciul Fiscal de Stat ,i Departamentul de revizie ,i control financiar de laMinisterul Finantelor sunt responsabile pentru implementarea controlului financiar ,iadministrativ asupra veniturilor ,i cheltuielilor bugetare respectiv.

3.77. Cu toate acestea, se prevede introducerea unei serii de schimbanri in ceea ce prive,testructura organelor responsabile de controlul financiar intem. Departamentul de revizie,i control financiar ce tine de Ministerul Finantelor urmeaza sa treaca printr-un proces dereorganizare, iar in cadrul Departamentului de Trezorerie al Ministerului Finantelor a fostrecent creata o directie de audit intem; unitati similare au fost create ,i in cadrulInspectoratului Fiscal, Departamentului Vamal ,i CNAS. Departamentul de revizie ,icontrol financiar a fost creat initial in 1991 ,i i s-a incredintat sarcina de a asigura caresursele bugetare sa fie folosite in conforrnitate cu legea bugetului. Verificarileintreprinse de Departament s-au axat pe cazurile de administrare ineficienta (fara orevizuire a proceselor de procurari sau a managementului personalului) ,i pe stabilireafaptului daca masurile de economisire, destinate pentru reducerea cheltuielilor bugetare ina,a sfere precum consumul energiei erau de fapt realizate. Se pare totu,i ca sanctiunile incazurile de proasta administrare sau gestionare incorecta nu au fost resimtite prea tare.Evaluarea initiala in cadrul ERFT confirma faptul ca daca Departainentul trebuie saserveasca drept baza pentru functia de audit intern a Guvernului, se vor cere schimbarimajore, iar o dezvoltare considerabila a capacitatii ar fi esentiala.

Auditul extern

3.78. Responsabilitatea pentru revizuirea financiara externa a veniturilor ,i cheltuielilorGuvernului tine de competenta Curtii de Conturi (CC), care raporteaza directParlamentului. CC a fost creata in 1994 pentru a controla managementul resurselorpublice in vederea asigurarii eficientei maxime la folosirea banilor publici ,i exercitariicontrolului asupra proprietatii publice. CC examineaza minutios conturile de la sfar,it dean ale Guvernului ,i pregate,te un raport anual pe care ii prezinta Parlamentului. Inpractica, CC incA nu a fost capabila sA devina o institutie independenta, credibilA ,ieficace de audit superior modern. DupA cum a confirmat recent misiunea ERFT, se cere oconsiderabila fortificare institutionalA.

D. RELATIILE FINANCIARE INTERBUGETARE

3.79. 0 parte mare din cheltuielile publice generale, in special in sferele care au contactdirect cu pAturile sarace, sunt sub jurisdictia autoritatilor locale. in bugetul pe 2001,cheltuielile bugetului de stat (transferurile nete in bugetele autoritAtilor locale ,i BASS)constituiau 39% din totalul cheltuielilor publice, in timp ce cheltuielile bugetare aleadministratiilor publice locale se ridicau la 31%. Eficienta raporturilor bugetare intre
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bugets l de stat ,i cele locale ,i calitatea gestionarii cheltuielilor, exercitata de autoritatile

locale, reprezinta prin urmare un determinant important al eficientei globale a gestionarii

resur elor publice din Moldova.

3.80. Eficienta cheltuielilor publice la nivel local in Moldova este afectata de o gama

larga de factori. in 1999 Guvemul a initiat o reforma de mare amploare privind

desce ntralizarea, care totu,i a avut un ritm mult mai lent decat cel scontat. in 2002

Parlarnentul a votat amendamente majore ale cadrului legal din 1999, partial stopand

cursul reformei. Doar o parte din acele amendamente au fost, totusi, validate mai tarziu

de qurtea ConstitutionalA. Insa orientarea generala in ceea ce prive,te procesul de

desc ntralizare ramane neclara.

Rep rtizarea cheltuielilor

3.81. Moldova are doua niveluri ale autoritatilor administratiei publice subnationale -

raioane (judetele) ,i primariile, ultimele fiind subordonate fata de cele dintai. In ultimii

ani Cuvernul a modificat aceasta structura de cateva ori. Reforma teritoriala din 1998 a

reduz numarul de raioane. Legislatia mai recenta a permis o cre,tere a numarului de

muni cipii.

3.82. Autoritatile publice de nivel subnational aloca majoritatea veniturilor lor serviciilor

soci le. Datele pe 1997-2001 indica 40% din cheltuieli alocate inva,tmnaintului, 22% -

san ii, 4% - asistentei sociale. Divizarea responsabilitatilor manageriale intre Guvem,

jude e ,i municipii nu este bine definita. Responsabilitatea pentru stabilirea politicii,

gest onarea de zi cu zi, precum ,i pentru finantare nu este clar delimitata.

Rep rtizarea veniturilor

3.83i Raioanele ,i municipiile obtin majoritatea (70%) veniturilor lor din anumite

impozite, colectate de autoritatile centrale: impozitul pe profit, TVA la vanzarile inteme

,i t xele pentru folosirea drumurilor. In principiu, autoritatile locale trebuie sa primeasca

cote stabilite din fiecare impozit de acest fel pe baza schemei de distributie. De fapt, in

deci irsul procesului de pregatire a bugetului, se calculeaza necesitatile de cheltuieli ale

fieci rei jurisdictii . Estimarile veniturilor de la impozitele defalcate (,i alte resurse) au

loc ulterior. Daca veniturile prevazute depaesc cheltuielile estimate, proportia defalcarii

imp zitelor, stabilita de municipiu, este redusa pana cand cele doua marimi corespund.

Dac veniturile prevazute nu pot fi acoperite de cheltuielile prevazute, diferenta poate fi

lichidata prin transferul unei sume de la Guvemul central.

3.8,t. Aceasta modalitate a avut succes la reducerea discrepantelor in veniturile pe cap de

loc 4itor intre jurisdictii (in comparatie cu nivelurile care ar rezulta de la distribuirea

fon, urilor pe baza schemei de distributie). Totu,i, calcularea necesitatilor de cheltuieli ,i

a l enitunibor scontate este supusa tocmelilor ,i negocierilor. De aceea nivelurile

ven iturilor sunt imprevizibile si sunt privite ca fapte ce reflecta favoritismul politic.

Ace asta este adevarat in special in cazul celei de-a doua etape a distribuirii - de la raioane

la r nunicipii. De asemenea, se pare ca autoritatile locale sunt astfel private de mijloacele

de a raspunde la cererile de ridicare a calitatii serviciilor locale sau de reducere a

im ozitelor. Odata ce majoritatea impozitelor se percep la rate uniforme pe plan national,

autltatile locale dispun de posibilitati reduse de a majora (sau diminua) ratele
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impozitelor locale pentru a reflecta prioritatile locale. Municipiile de fapt detin controlulasupra ratei impozitelor pe proprietatea locala, precum ,i a taxelor ,i platilor locale. Darin prezent acestora le revine o proportie mica din veniturile locale.

E. CALEA DE URMAT

Problemele principale

3.85. Revizuirea ,i evaluarea sistemului bugetar sugereaza ca Guvemul a avut relativ maimult succes la consolidarea disciplinei financiare decat la asigurarea faptului cacheltuielile publice sa corespunda prioritatilor strategice ,i sa fie folosite eficient. Inprivinta disciplinei financiare globale, inca nu a fost asiguratA durabilitatea progresului,disciplina find subminata de fragmentarea din cadrul bugetului ,i de capacitateainadecvata de efectuare a auditului extem.

3.86. Deciziile cu privire la alocarea cheltuielilor intre (,i in cadrul) sectoarelor nureflecta prioritatile Guvemului. Reducerile cheltuielilor din cauza deficitului de venituri,i a platilor in cre,tere ale serviciului datoriei au fost intreprinse in toate sectoarele. Incadrul sectoarelor sociale s-a atras putina atentie asupra relativei contributii ,i eficacitatiidiferitor programe in termeni de eradicare a saraciei, acordandu-se insuficienta prioritate,i cote insuficiente din alocarile bugetare cheltuielilor pentru protectia socialadirectionate spre cei saraci ,i pentru invatamantul primar ,i asistenta medicala-.

3.87. Eficienta de alocare este de asemenea afectata negativ de neajunsurile existente inprocesul de luare a deciziilor in cadrul Guvemului ,i de lipsa capacitatii tehnice ,i deplanificare strategica din cadrul Guvemului. In cadrul sectorului, alocarea resurselor sebazeaza pe intocmirea incrementala a bugetului, ceea ce incurajeaza ministerele deramura sa solicite mai multe resurse pentru a implementa un nou program in loc sadistribuie resursele in cadrul vechiului program. Totodata, managerii bugetari nu suntstimulati sa stabileasca cu rigurozitate prioritatile in cadrul sferei lor de responsabilitate;,i de asemenea lipse,te infornatia adecvata cu privire la eficacitatea costurilor ,i cuprivire la rezultatele obtinute pentru a determina utilitatea programelor.

3.88. Aranjamentele bugetare ,i cele ne-bugetare nu reu,esc sa promoveze folosireaeficienta a resurselor de altfel limitate (in special in sectoarele sociale), avand astfel unefect advers asupra eficientei operationale ,i tehnice. Aranjamentele institutionalebugetare, inclusiv estimarile cheltuielilor bazate pe norme, o modalitate de gestionareabugetara de control asupra resurselor investite, imprevizibilitatea caracteristica eliberariimijloacelor in numerar, si volumul limitat de echipament si tehnologie nu asigurasuficiente stimulente pentru managerii bugetelor pentru o folosire eficienta a resurselor.Aranjamentele ne-bugetare institutionale, inclusiv eficienta administratiei fiscale ,ivamale ,i politica managementului de resurse umane de asemenea au contribuit la oeficienta tehnica limitati. Introducerea elementelor Cadrului de cheltuieli pe termenmediu in procesul de pregatire a bugetului reflecta angajamentul Guvernului de aimbunatAti performanta sistemului bugetar. Totu,i, Guvernul trebuie sa depaeascaaspectele tehnice ale proiectelor de buget ,i proiectelor macroeconomice pe termen mediuprin accentuarea orientarii strategice a planificarii resurselor pe termnen mediu. Aceastaprevede stabilirea unui forum bugetar pentru a asigura o legatura sistematica intre
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proce ul de intocmire a bugetului ,i politica ,i priorita$ile strategice ale Guvemului, in

veder ea cultivarii unei eficiente de alocare mai ridicate ,i corelarii investitiilor bugetare

cu re!ultatele ,i randamentul pentru consolidarea eficientei tehnice. Aceasta va necesita o

spon-e esentiala a capacitatilor institutionale la toate nivelurile de conducere.

Rec mandari

3.89. In aceasta sectiune sunt expuse, pentru a fi examinate de Guvem, o serie de actiuni

reco nandate pe termen scurt ,i mediu, prevazute sa asigure realizarea urmatoarelor

obie tive: consolidarea stabilirii strategice a prioritatilor ,i eficientei de alocare la

form larea bugetului; intarirea disciplinei financiare globale prin sporirea complexitatii

acoperirii bugetare; perfectionarea raportarni financiare ,i ridicarea transparen$ei

bug tare; consolidarea cadrului de audit intern ,i extem; sporirea calitatii prognozelor

mac oeconomice; consolidarea procesului de pregatire a bugetului; consolidarea

proc sului de executare a bugetului.

3.90 Consolidarea stabilirii strategice a priorititilor ,i a eficientei de alocare la

into mirea bugetului: Recomandarea de baza pe termnen scurt, care a fost sugerata

pentru a fi examinata de Guvem, este de a elabora documentul cu privire la problematica

CC1M ,i Calendarul bugetar pentru pregatirea CCTM pe 2004-2006. Legea bugetului pe

1996 de asemenea trebuie modificata pentru a se lua in consideratie trasaturile principale

ale i nodalitt,ii strategice de abordare a gestionarii bugetare. Potrivit modificarii se va cere

apr barea de catre Cabinet a CB pana la pregatirea anuala a bugetului, incepand cu

bugl pe 2005. La discutarea de catre Cabinet a CB se va institui un forum in cadrul

c r,ia se va putea stabili legatura dintre politica strategica a Guvernului si pregatirea

bugetului.

3.91. Actuala introducere a elementelor CCTM ar putea fi consolidata astfel ca acestea sa

fie pe deplin integrate in procesul bugetar ,i ca analiza CB sa indice directia necesara

pentru forrnularea bugetului. Aceasta masura ar putea fi sustinuta prin elaborarea CB la

ncS putu1 ciclului bugetar ,i prin imbunatatirea continutului sau analitic. Elaborarea

tim urie a CB ar permite stabilirea unui plafon bugetar mai realist. Pentru ca acesta sa fie

un document mai analitic ,i mai folositor pentru responsabilii de luarea deciziilor legate

de buget, Conceptia bugetara trebuie sa determine o analiza a sensibilitatii, care va

pre zenta in linii generale impacturile politice, riscurile financiare asociate ,i optiunile de

alt rnativa ale initiativelor din cadrul politicii de cheltuieli, pentru a furniza informatii

responsabililor de trasarea politicilor.S4 Aceasta va schimba rolul Ministerului Finantelor

de la controlul asupra resurselor investite la asigurarea unei alocari bugetare eficace (in

coiformitate cu prioritat,ile Guvemului ,i utilitatea programului) ,i monitorizarea

rezultatelor bugetare.

3.92. De asemenea s-au facut sugestii ca Guvemul sa elaboreze ,i sa aprobe un plan pe

ter en mediu pentru consolidarea cadrului CCTM, care s-ar axa in special pe

de erminarea stocului general de resurse ,i pe stabilirea eficienta a prioritatilor pentru

arq icolele de cheltuieli in toate sectoarele ,i in cadrul fiecarui sector aparte. Pentru CB pe

, M fmantelor a beneficiat de asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale la includerea

ele mentelor CCTM in procesul bugetar pentru bugetul pe anul 2003, precum si de asistenta tehnica din

pa tea DFID in vederea sustinerii preg-tirii CCTM pentru 2004-2006.
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2004, se recomanda ca strategiile de cheltuieli sectoriale, pentru invatamant, ocrotireasanatatii ,i protectia sociala, sa fie pregatite ,i anexate la CB.

3.93. Introducerea treptata reu,ita a CCTM va necesita masuri complementare pentruconsolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor ,i a ministerelor deramura in decursul unui termen mediu. Ministerul Finantelor va trebui sa consolidezecapacitatea sa de analiza macroeconomica ,i fiscala in cadrul Directiei sale de sintezabugetara; precum ,i capacitatea sa de analiza a proiectelor ,i de analiza cost-beneficiu incadrul Directiei investitiilor de capital; ,i capacitatea de analiza financiara pentrudirectiile de planificare a cheltuielilor. Departamentele de politici bugetare dinministerele de ramura vor necesita o consolidare a capacitatii lor de analiza a politicilor,elaborare a programelor >i analiza financiara.

3.94. Intarirea disciplinei financiare globale prin sporirea complexitatii acopeririibugetare: intarirea disciplinei financiare generale va necesita extinderea complexitatiibugetare. Elementele-cheie pe ternen scurt includ considerarea bugetului asigurarilorsociale de stat, a bugetului de stat ,i bugetelor autoritatilor locale ca parte dintr-un cadrubugetar complex la etapa de planificare bugetara strategica; includerea finantarii strainein cheltuielile ixmprurnutului pentru proiecte; integrarea cheltuielilor de investitie inpregatirea propunerii de buget anual; ,i pe termen mediu, includerea angajamentelorconditionate, asociate cu restantele intreprinderilor din sectorul energetic in cadrulfinanciar pentru intocmirea bugetului. Scopul pe termen mediu ar putea prevedea unBuget General Consolidat, care ar include bugetul de stat, bugetele autoritatilor publicelocale, bugetul de asigurari sociale de stat ,i toate fondurile extrabugetare, urmand a fistabilit ,i folosit ca baza pentru CB incepand cu anul 2005.

3.95. Perfectionarea raportarii financiare si a transparentei bugetare: scopul petermen mediu recomandat este ca datele despre executarea bugetelor pentru bugetul destat ,i cele locale, atat pe baza de angajament, cat ,i pe baza de casa, sa fie pregatite ,ipublicate la timp. Fumizarea unei informatii precise ,i actuale pentru a sustine luareadeciziilor cu privire la politici in mod eficient ,i documentat este esentiala. De asemenea,se recomanda sa fie elaborate rapoarte detaliate ,i de actualitate cu privire la executareabugetului de asiguranri sociale in baza clasificarilor economice ,i functionale ,i care saprezinte bugetul de asigurari sociale impreuna cu bugetele autoritatilor publice centrale ,ilocale.

3.96. Consolidarea cadrului de audit intern ,i extern: recomandarile pe termen scurtsunt de a reorganiza sistemul de audit intern al Ministerului de Finante astfel incat sa seasigure o independenta ,i o capacitate sporita ,i sa se tinda spre o mobilizare a sustineriidin partea donatorilor pentru consolidarea institutionala atat a Directiei de audit intemcreata recent la Ministerul de Finante, cat ,i a Curtii de Conturi. Scopul pe termen mediuar fi atat pentru functia de audit intern, cat ,i pentru Curtea de Conturi de a avea stabilitecadrul pentru obiective, responsabilitati, functii, capacitate ,i gestiune care sa satisfacacerintele unui cadru necesar institutiilor moderne de audit intern ,i extern superior ,irecomandarile ERFT.

3.97. Sporirea calitatii prognozelor macroeconomice: S-a inaintat sugestia caGuvernul sA tinda spre o perfectionare a cadrului macrofinanciar ,i sa asigure capacitateainstitutionala consolidata ,i aranjamentele institutionale pentru analiza macroeconomica.
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Ca scop pe termen mediu, se mai recomanda sa fie elaborat un model complex de

prog noza macroeconomica, care va fi folosit initial in decursul pregatirii bugetului pe

200 .

3.98 Consolidarea pregatirii bugetului: Procesul bugetar ar putea fi rationalizat prin

ince erea procesului bugetar mai inainte si initierea pregatirii bugetului la inceputul

anulpi (ianuarie). Revizuirile propuse pentru calendarul bugetului, totusi, trebuie

exarninate cu atentie ca sa fie realiste si ca sa nu impuna noi cerinte fata de capacitatea

limi ata a Ministerului Finantelor ,i ministerelor de ramura intr-o perioada in care se

imp ementeaza alte reforme ce au legatura cu bugetul.

3.9 . Metodologiile de elaborare a prognozelor asupra a veniturilor de asemenea ar putea

fi r vizuite in scopul crearii unor instrumente mai sigure ,i mai solide pentru simularea

scerarijior de venituri pentru toate parile bugetului. Aceste eforturi trebuie sa fie

sup]imentate de eforturi bine coordonate de consolidare a capacitatii inteme.

3.1(0. Ministerul Finantelor trebuie sa continue activitatea de renuntare treptata la

folcsirea estimarilor bugetare bazate pe norme, trecand la modalitAti bazate pe cereri, la

calcularea costurilor pentru programe si monitorizarea rezultatelor si a randamentului.

Dat fiind nivelul limitat al resurselor, aceasta modalitate le va pernite administratorilor

bug etului de la ministerele de ramura sa faca compromisuri intre programele de sector in

timpul negocierilor, in baza strategiilor de sector, a rentabilitatii, rezultatelor ,i

ran lamentelor. De asemenea le va permite managerilor bugetelor sa monitorizeze

rezl ltatele unui program pentru a asigura eficienta tehnica a desfasurarii resurselor.

Pr punerile de buget trebuie sa indice contributiile care trebuie aduse la functionarea

progrului si sa identifice rezultatele si realizarile anticipate, in vederea facilitarii

mo nitorizarii realizarii bugetului la nivelurile eficientei de alocare si tehnice. Pe termen

scu rt, trebuie de acordat atentie in continuare dezvoltarii capacitatii in sfera planificarii

fin4mciare in baza performantelor si programelor, lansand practici-pilot in sectorul

edi cational ,i al ocrotirii sanatatii, care vor continua si pentru bugetul pe 2004.

3.1 1. Consolidarea executarii bugetului: Pentru a perfectiona gestionarea si

tra sparenta la folosirea resurselor publice, Guvernul are nevoie sa extinda acoperirea ,i

efi acitatea sistemelor si proceselor de control asupra cheltuielilor in scopul limitarii

chl tuielilor in cadrul resurselor disponibile si minimizarii generarii de noi restante la

ch ltuieli. Un sistem de trezorerie care ar functiona perfect la deservirea bugetelor locale

ar avea un rol important la sporirea controlului asupra angajamentelor. Un scop pe termen

m diu ar fi introducerea unui plan de imprumuturi care ar corespunde fluxurilor reale de

int rare si iesire de numerar.

3. 02. Consolidarea gestionarii datoriei publice trebuie sa fie o sfera de importanta

pn oritara pentru a asigura finantarea minima a costului deficitului bugetar pe terrnen

sc irt si durabilitatea financiara a serviciului datoriei pe termen mediu si lung. Scopul pe

telfmen mediu al Guvernului trebuie sa se axeze pe elaborarea unei strategii complexe

privind datoria publica si asigurarea implementarii prudente a strategiei date.

3. 103. Ministerul Finantelor trebuie sa consolideze in continuare procesul de executare a

b getului, in special planificarea ,i gestionarea fluxului monetar pentru a asigura

p rizibilitatea eliberafii de mijloace in numerar. Planificarea realista a mijloacelor in
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numerar ar putea incepe printr-o prognoza mai realista a fluxurilor de intrare ,i ie§ire denumerar, pregatita in stransa coordonare cu alte departamente (BNM, Departamentelebugetar, fiscal, vama, al datoriei). Pe langa aceasta, un plan de imprumut corespunzatorprognozelor fluxurilor de intrare si iesire a numerarului ar trebui pregatit ca parte aplanului de casa. Planul trebuie actualizat saptamanal ,i lunar si trebuie adus la cunostintaministerelor de ramura pentru a asigura previzibilitatea finantaihi si a le permite sa-siplanifice efectiv cheltuielile.

F. CONCLUZIE

3.104. Tendinta din acest capitol a fost de a defini agenda de reforma pentru reformeleinstitutionale profunde, necesare in sfera gestionarii cheltuielilor publice, in specialstabilirea strategica a prioritatilor si consolidarea eficientei de alocare la intocmireabugetului, precum si disciplina financiara globala ,i eficienta tehnica la executareabugetului. In urmatorul capitol sunt identificate, pentru a fi examinate de Guvemn,reformele care trebuie implementate in paralel in sfera luarii deciziilor la nivelulautoritatilor publice centrale ,i in domeniul consolidarii eficientei operationale aadministratiei publice.
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CA PITOLUL 4: DEZVOLTAREA CAPACITATII PENTRU 0 EFICACITATE

SPORITA A GWVERNARII

4.1. n capitolul 3 a fost prezentata o evaluare a eficacita$ii sistemului bugetar din

Moldova la nivelurile disciplinei financiare globale, eficientei de alocare ,i eficientei

tehni,e. Au fost inaintate recomandari pentru a fi examinate de Guvernul Moldovei, cu

scopi;[1 de a: (I) consolida managementul bugetar pe calea extinderii acoperirii bugetare ,i

perfe $ionarii raportarii financiare ,i transparentei bugetare, (ii) perfectiona procesul

buge ar prin consolidarea proceselor de executare; (iii) accelera adoptarea CCTM ca un

mec nism de integrare pentru a promova o mai inalta eficient$ de alocare. Totusi,

amestecul de schimbari institutionale ,i tehnice in cadrul gestionarii bugetare nu poate fi

impc mentat in mod eficace fara realizarea unor transformnri institutionale profunde, in

vede ea unei sporiri considerabile a capacitatii sistemului de luare a deciziilor la nivelul

resp nsabil din cadrul Guvemului; rationalizarii radicale a structurilor guvemamentale;

schirnbani fundamentale a stimulentelor ,i lansarii unei reforme salariale radicale,

precl l,si convertirii sistemului functiilor publice intr-un sistem depolitizat ,i de cariera

profc siona1 bazat pe merite. Acestea sunt problemele care urmeaza a fi analizate in

capi olul dat.

4.2. Moldova este la inceputul unui proces complicat ,i indelungat de restabilire a

administratiei publice la toate nivelurile de conducere. De,i majoritatea tarilor OCDE au

urm, t programe active de reforma a sectorului public in decursul ultimilor 10-15 ani (,i

in u nele din aceste t,ri intr-adevar au fost desfasurate ,i implementate reformele radicale

pe F lrcuTs dedeecenii), problema Moldovei la inceputul acestui proces este indeosebi de

corrpicata, avandu-se in vedere carentele din cadrul administratiei publice ,i capacitatea

limi tata a Guvemului de a face investitiile necesare pentru a sustine desfa,urarea ,i

implementarea reformelor.

4.3 Conform rezultatelor sondajului BEEPS asupra sectorului privat din Moldova, mai

put n de 10% din managerii intreprinderilor, care au participat la ancheta, considera ca

Gut emul Moldovei i-a sustinut in activitatea lor de antreprenor (figura 4.1). in acela,i

timp, ei au fost nevoiti sa dedice aproape 15% din timpul lor functionarilor

guy remamentali, comparativ cu media de 6% pentru fosta Uniune Sovietica (figura 4.2).

$a e procente din managerii intreprinderilor din Moldova, care au participat la sondaj, au

cor firmat faptul ca coruptia le complica activitatea ,i dezvoltarea afacerilor. Mai putin de

10 au dat o apreciere pozitivA calitAtii serviciilor autorititilor publicecentrale.
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Figura 4.1: Opinia sectorului privat asupra sustinerii
acordate de cAtre Guvern

Cat de mult va sustin autoritatile publice centrale si
locale in activitatea Dvs?
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Sursa: Sondaj asupra intreprinderilor comerciale efectuat de Banca Mondiala ~i BERD (BEEPS-1999).

Figura 4.2: Timpul dedicat de manageri functionarilor guvernamentali
(media CSI flind de 6 procente)

Ce procent din tiuMul managerial anual este dedicat
discutiilor cu functonarii publici despre aplicarea, si

interpretarea legilor *i regulanientelor?
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Sursa: Sondaj asupra ^itreprinderilor comerciale efectuat de Banca Mondiala §i BERD (BEEPS-1999).
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4.4. De,i pare neobi,nuit, nu marimea administratiilor publice locale ,i centrale din

Mol lova reprezinta problema principala. In raport cu standardele internationale, acestea

sunt comparativ reduse ca marime, de,i mai sunt unele sfere caracterizate prin exces de

pers onal i multe domenii in care se cere de atins un nivel considerabil mai malt al

efic efiEcacidti i enabilhititil

A: ,ITUATIA ACTUALA

Pr cesul de luare a deciziilor la nivelul aparatului central in cadrul Guvernului

4.5 In acest punct este prezentata o evaluare a aranjainentelor functionale ,i institutionale

pen tru luarea deciziilor la nivelul aparatului central in cadrul Guvernului, in comparatie

cu pn set de criterii de referinta intemationale care tind sa expuna in rezumat practica

actl a1a a statelor membre ale UE.

Ci erii de referintd

4.6. Setul de criterii internationale de referintA este reprezentat m Casut,a 4.1 de mai jos.

Casuta 4.1. Cele mai bune practici cu privire la luarea deciziilor la

nivelul aparatului central in cadrul Guvernului

A. Araniamentele functionale la nivelul aparatului central in cadrul Guvernului

- Aparatul central de luare a deciziilor in cadrul Guvernului da dovada de abilitatea de a organiza

activitatile in vederea sustinerii Cabinetului si a comisiilor Cabinetului de nini§tri.

Oficiul Cabinetului limiteaza agenda cabinetului la probleme de iniportanta strategica si se asigura ca

aceasta agenda Du devine supraincarcati cu probleme de ordin secundar, totodata asigurand ca

chestiunile de importanit strategica sa nu ramani ne-examinate de Cabinet.

- Aparatul central de luare a deciziilor in cadrul Guvernului are capacitatea de a supune unei analize si

evaluari riguroase chestiunile de pe agenda propuse Cabinetului.

Sistemul este instituit i functioneaza in vederea monitorizarii actualitaii si importanlei implementarii

deciziilor Cabinetului de catre ministere.

Ministerul Finantelor prezinta Cabinetului rapoarte complete si la timp privind cheltuielile reale in

raport cu cele planificate.

Ministerul Finantelor poate garanta ca alocatile necesare pentru implementarea deciziilor Cabinetului,

asupra carora s-a convenit, sa fie reflectate in buget si ca alocatiie in buget sa fie ^mtr-adevar livrate

mninisterelor carora le sunt destinate.

-Ministerul Finantelor poate furniza Cabinetului scenarii macroeconomice alternative, pentru a ilustra

implicatile diferitor asumari politice si financiare si poate oferi contextul necesar pentru evaluarea

unor propuneri politice concrete.

B7. Araniamente institutionale Dentru luarea deciziilor la nivelul Cabinetului, oblieatorii pentru toti

nunistrii:

Deciziile Cabinetului sunt luate in contextul unor infonrnatii detaliate privind costurile, beneficiile si

inipactul propunerilor, inclusiv a unor optiuni altemative in caz de necesitate.

Cabinetul ia decizii strategice alegand intre diferite politici si sfere de alocare a cheltuielilor, care

corespund programului guvemamental general si care reflecta prioritdile Guvernului.

Cabinetul ia decizii care pot fi incadrate in limitele generale financiare/de resurse.

Cabinetul asiguri ca ministrii sa dispuna de un cadru pentru examinarea reala a propunerilor politice §i

ca sa aibA loc consultari ample si adeevate.



- 76 -

Aranjamentele functionale la nivelul central al Guvernului

4.7. In Moldova principalele agentii centrale care sustin procesul de luare a deciziilor decatre Guvem sunt: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei si Ministerul Finantelor.Cancelaria de Stat din Moldova nu are in prezent un rol suficient de strategic. De,iprezinta comentarii asupra propunerilor ministerelor, evalueaza implicatiile lor juridice,participa la dezbaterile cu privire la buget, incearca sa coordoneze politica din cadrultuturor ministerelor, gestioneaza un sistem de control al actiunilor ministerelor de ramura,i se intalneste cu mandatarii pentru a rezolva chestiunile discutabile, totusi Cancelaria nuare inca un rol principal la sustinerea stabilirii priorititilor strategice. Acest fenomenpoate fi dovedit prin faptul ca in prezent Cabinetul primeste multe propuneri care nucontin altemative, nu prezinta o examinare a impactului financiar, nu reflecta un acordreal intre ministerele vizate ,i se axeaza prea mult pe masuri pe termen scurt, care nu potfi in totalitate corelate cu prioritatile pe tennen mediu, dupa cum este stabilit inprogramul general al Guvemului.

4.8. Ar fi util pentru Cancelaria de Stat sa-,i asume un rol mai activ in planificareastrategic! (asistand Guvernul la corelarea prioritatilor politice cu Cadrul de cheltuieli petermen mediu), in coordonarea politica orizontala si analiza politicii. Ar putea fiexaminata posibilitatea depolitizarii finctiilor administrative din cadrul Cancelariei deStat si eventual a postului de Director, depunandu-se eforturi in directia depolitizarii siridicarii profesionismului functiilor publice. Introducerea unui CCTM trebuie sasporeasca importanta rolului Ministerului Finantelor in ceea ce prive,te sustinereaprocesului de luare a deciziilor la nivelul aparatului central in cadrul Guvemului sitrebuie sa conduca la cooperarea mai stransa a Cancelariei de Stat, MinisteruluiEconomiei ,i Ministerului Finantelor in sensul integrarii planificarii strategice,desfaurarii ,i monitorizarii implementarii programului de lucru al Guvernului, precum ,ila stabilirea prioritatilor strategice pentru masurile politice si de reformare.
4.9. In prezent Moldova nu poseda un sistem eficient de comisii ministeriale in exercitiulfunctiunii. Un astfel de sistem ar putea permite adesea dezbateri mai profunde aaltemativelor politice, ar contribui la imbunatatirea calitatii deciziilor finale si ar permiteca itnunirile Cabinetului sa fie mai focusate si mai eficiente, astfel oferind Cabinetuluide ministri posibilitatea sa se concentreze mai mult asupra atingerii obiectivelor petermen mediu din cadrul programului de lucru al Guvemului. Actualmente toate stateleOCDE detin un sistem anumit de comisii ministeriale.

Aranjamentele institutionale

4.10. Capacitatea de management politic. Strategia de refonrm a sectorului public dinMoldova a constatat ca schimbarile frecvente ale legilor ,i normelor care reglementeazaactivitatea antreprenorialA sunt un obstacol major pentru dezvoltarea sectorului privat.intr-un sondaj recent efectuat printre sapte tari in tranzitie (de asemenea incluzandArmenia, Letonia, Polonia, Romania, Rusia si Ucraina), Moldova s-a clasat pe primul loc(peste 90%) in ceea ce prive,te procentajul companiilor care considera cainstabilitatea/incertitudinea politica reprezinta o problema.5

55 Sondaj asupra intreprinderilor comerciale efectuat de Banca Mondiala ,i BERD (BEEPS-I 999).
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4.11 Dupa cum se observa din figura 4.3 de mai jos, implementarea eficace a unei

refoi me politice complexe depinde de realizarea unei continuitati politice in decursul unei

peri ade extinse de timp: pentru o reforma politica± majora dintr-o tara OCDE, s-ar cere 4

ani pentru a trece de la elaborarea strategiei la inceperea procesului de implementare a

refoamei.

Figura 4.3: Ciclul de politici tipic pentru o reformi complexa

el a1orarea legislatia legislatia elaborarea obtinerea angajarea

str tegiei de baza secundara programelor bugetelor personalului,
imrlementarea

1 ani 2 ani 3 ani 4 ani

4.1'. Durata medie a mentinerii guvernelor in Moldova incepand cu anul 1990 este de

apr ximativ un an. Astfel pentru a trece de la strategie la implementare, pentru realizarea

unei reforme politice majore ar fi necesar un mod de abordare pe deplin consecvent al

elal orarii unei noi politici insotit de continuitatea personalului-cheie pe parcursul a patru

guyremari. Atatea schimbari de guvern ,i instabilitatea politica asociata cu acestea, ca in

ca2,ul Moldovei, duce in mod inevitabil la inconsecventa politica. De asemenea, luandu-

se inconsideratie nivelurile inalte de fluctuatie a guvernelor din Moldova, noile cadre

ne esitand la fel programe de instruire ,i orientare, este evident ca va fi foarte dificil

pr babil pentru Guvernul Moldovei sa duca la bun sfar,it implementarea initiativelor

poLitice majore. In unele tari imprevizibilitatea de la nivel politic este echilibrata de

stabilitatea sistemului functiilor publice profesionist ,i depolitizat. Cu toate acestea,

grdul mnalt de politizare in cadrul administratiei publice din Moldova nu-i permnite

colpului functionarilor publici sa aiba un astfel de rol.

4.3. Structurile §i procesele de luare a deciziilor guvernamentale. In Moldova

eficacitatea procesului de luare a deciziilor guvernamentale poate fi evaluata la doua

ni eluri: in primul rand la nivelul strategic, care indica cat de bine Guvemul coreleaza

st bilirea prioritatilor politice cu alocarea resurselor, in special ca parte din procesul

bi getar anual; in al doilea rand - la nivelul elaborarii politicilor, care apreciaza calitatea

d:zbaterilor saptamanale din cadrul Guvemului cu privire la optiunile politice detaliate.

4. 14. La nivel strategic, un determinant fundamental al managementului eficient al

se ctorului public este reprezentat de capacitatea guvemelor de a stabili prioritati

strategice in mod eficient. Aceasta cere ca guvernele sa integreze dezbaterile privind

P9litica ,i bugetul, recunoscand ca prioritatile politice trebuie sa fie stabilite intre-un

c;dru financiar realist pe termnen mediu. in Moldova exista cateva documente principale

c;re reflecta angajamentele Guvemului privind politica strategica. Acestea includ:

-Programul Guvemului

-Programul activitatii Guvemului

-Hotararea Guvemului privind implementarea Programului de activitate a Guvernului

-Conceptia bugetara

- Strategii politice generale (de exemplu Strategia interimara de reducere a saraciei).
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4.15. Numai unul dintre documentele strategice de mai sus (Conceptia bugetara) tinde saintegreze planificarea politica cu cea financiara (vezi capitolul 3). In cel mai recentProgram guvernamental (de la alegerile din 2001) ,i in Programul activitatii Guvemuluice tine de acesta, sunt mentionate angajamentele politice majore ,i Decizia ulterioara aGuvemului ,i sunt prevazute responsabilitatea ministerelor ,i termenele-limita pentrufiecare angajament. Totu,i exista o discordanta fundamentala intre lista angajamentelorpolitice din Programul de activitate ,i planificarea financiara care are loc ca parte dinbuget. Initiativele pentru fiecare sector politic nu sunt incadrate in nici unul dinobiectivele politice supreme. Realizarile politice scontate nu sunt identificate. De,i intr-un punct din Programul de activitate sunt stabilite asumarile macroeconomice (inclusivobiectivele pentru cre,tere, inflatie, reducere a deficitului contului curent), nu exista nicio analiza a modului in care aceste tinte vor fi atinse sau a relatiei lor cu numeroaseleinitiative economice mentionate sau enumerate in orice alta parte din document. Indecizia ulterioara elaborata pentru a asigura implementarea Programului de activitate,sunt enumerate 189 de angajamente, insa nici unul dintre ele nu este evaluat. Majoritateaacestor angajamente ar avea unele implicatii ce tin de resurse, iar unele ar avea implicatiifinanciare considerabile. 5 6

4.16 La nivelul elaborarii politicii, forumul principal de luare a deciziilor estereprezentat de intrunirea saptanmnala a Cabinetului. Exista putine standarde explicite cuprivire la calitatea analizei care trebuie reflectata In propunerile (de obicei proiecte delegi) prezentate Cabinetului. In consecinta, adesea nu se face o examinare minutioasa aoptiunilor politice ,i a impactului financiar ,i politic al optiunii recomandate. Existaoarecare brokeraj ,i o anumita coordonare a chestiunilor politice intre ministerele deresort prin internediul Vice prim-mini,trilor care raspund de sectoarele de baza generale(de exemplu economic, social). Totodata, sub-comisiile ministeriale se intrunesc pentru asolutiona probleme care ar putea sa nu fie cercetate la ,edinta saptamanala a Cabinetului.Totu,i, aceste structuri nu tin cont de necesitatea de a oferi Prim-ministrului ,i mini,trilorun forum suficient de constructiv in scopul asigurarii unei exaniunrian utile a chestiunilorpolitice majore pand la examinarea acestora in cadrul Cabinetului.

Managementul functiilor publice

4.17. in aceasta sectiune este evaluata pozitia actuala a Moldovei in domeniulmanagementului functiilor publice in raport cu criteriile de referinta bazate pe practicileactuale ale statelor membre ale UE.

Criterii de referin,t

4.18. Ansamblul criteriilor internationale de referinta din acest domeniu este prezentatin Cisuta 4.2. de mai jos.

56 De exemplu, programul de acordare a inprumuturilor concesionale pentru producatorii agricoli;angajamente de fmantare suficienta pentru a men}ne nivelul minim de asistenta medicala; asigurareamedicala obligatorie; invAtmantul primar gratuit; pentru a extinde sfera invAniantului superior gratuit;pentru a asigura cre,terea continua a alocatiilor bugetare din invataint; pentru a asigura un mecanism deindexare a salariilor §i pensiilor; pentru a reduce diferenta dintre salariul minim ,i nivelul de subzistentA;pentru a corela alocata pentru familii cu salariul mediu, etc.
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Cisuta 4.2. Criteriile de referinta ale celor mai practici din managementul functiilor publice

A. ( adrul juridic 4i deontologic
-,xistenta ,i func#onarea legislatiei specifice care reglementeaza functia publica ,i a legislatiei

, romplementare ,i/sau regulamentelor care elaboreaza reguli/proceduri/sisteme pentru managementul

personalului
- omportamentul functionarilor publici ,i al politicienilor desernmati este reglementat de un Cod de

~onduita.
Regulile bazate pe merit pentru managementul functiilor publice sunt stabilite in lege ,i aplicate

Sfera fimctionarului public este clar definita.

Neutralitatea politica a fimctiei publice este prevazuta ,i respectata in practica

tpperafunile ,i politicile ce reglementeaza activitatea functionarului public sunt transparente, prevad

drepturi statutare de acces pentru partile din afar! la standardele, rezultatele scontate ,i rezultatele reale

ale functionarilor publici.
B. Cadrul institutional

Institupi eficiente specializate in politica, managementul ,i supravegherea functonarilor publici, avand

un statut juridic clar stabilit, sunt create ,i pe deplin gata de functionare

Mecanismele de raspundere ,i recurs pentru cetateni, angajati, precum ,i ramura legislativa ,i

executiva, sunt stabilite ,i finctioneazA eficient

C. Politica de angajare Ii de plati

, Numnrul de functionari publici ,i civili corespunde necesitatilor ,i celei mnai bune practici regionale ,i

intemationale
Fondul de salarii este acceptabil din punct de vedere financiar ,i se incadreaza in schema financiara

generala
b Remunerarea este suficient de conipetitiva pentru a recruta, retine ,i motiva suficient personal calificat

la toate nivelurile.
b Sistemul de compensatie este simplu, transparent ,i sub forrni baneasci, cu metode bazate pe piat, si

reguli pentru determinarea compensatiei reale

* Sistemul de control al institutiilor functioneazi ,i este conectat la sistemul informatonal computerizat

despre personal ,i statele de salarii m scopul asigurifi unui control bugetar corespunzitor al

cheltuielilor ce tin de angajat.

C idrul institutional

4. 19. Managementul resurselor umane din administratia publica. Sectia politicii de

c;dre (SPC), care face parte din Cancelaria de Stat, insa care pana fu demult raporta

C abinetului, este in primul rand responsabila de elaborarea ,i promulgarea politicii de

c dre in cadrul Guvemului. In plan practic, sectia s-a confruntat cu dificultati la

il nplementarea rolului sau ,i n-a fost in stare sa-,i asume un rol strategic in

n lanagementul resurselor umane la nivelul Guvemului in general ,i nici sa exercite in

n od eficient autoritatea sa asupra sectiilor de cadre ale ministerelor. SPC a reu,it sa

e aboreze un sistem de management al resurselor umane, insa acesta n-a fost niciodata

ilnplementat in cadrul Guvernului in ansamblu.

4.20. La nivel de ministere, Regulamentul unic privind serviciul de cadre (1998)

4eeimiteaza responsabilitatile serviciilor de cadre ale agentiilor §i ministerelor de resort.

#ceste responsabilitati acopera o gama larga de functii ale resurselor umane, care includ

participarea la deciziile de restructurare; pregatirea planurilor de angajare a cadrelor pe

cinci ani; consultarea cu privire la repartizarea, selectarea ,i promovare cu caracter

'ommativ, precum si organizarea instruirii. Implementarea acestui Regulament difera

considerabil de la un minister la altul. Se pare cA ministerele care dispun de sectii de
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cadre bine administrate pot oferi un exemplu de conducere eficienta in ceea ce prive,temanagementul resurselor umane. In alte ministere totu,i functia ce tine de cadre ramaneexclusiv administrativa.

4.21 Structura Guvernului. intrebarea daca actuala abundenta de functii ,i structuriguvernamentale din Moldova este adecvata trebuie privita in legatura cu faptul dacaaceste servicii sunt acceptabile din punct de vedere al resurselor financiare; daca (,i catde mult) acestea sustin prioritatile politicii Guvemului; ,i in ce masura ele asiguravaloarea corespunzatoare contra plata. Incercand sa abordeze aceste chestiuni, tarile intranzitie care detin o pozitie mai avansata au initiat programe de restructurare. Multe dinele s-au bazat pe un program de revizuiri functionale ale ministerelor ,i altor organeguvemamentale. Termenul revizuire "analiza functionala" poate acoperi o gama larga demodalitati de remodelare a guvernmrii. Dupa cum s-a constatat in Manning ,i Parison(2001)57 in cazul multor revizuiri functionale, a,teptarile nu s-au soldat cu succes.Initiativele complexe de restructurare a administratiei depaesc la etapa actualacapacitatea sistemului functionarilor publici din Moldova. Ar trebui mentinut un ritmngradual de implementare, care ar realiza corelatia dintre revizuirile functionale ,i CCTM,i care ar acorda prioritatea initiala in cadrul programului de revizuire functionala sferelorce sustin prioritatile politicilor sociale ,i economice ale Guvemului.

4.22. Structura guvernului central. De,i nu exista un numar optim general acceptat deministere, trile OCDE aveau in ultimii ani cate 12 - 15 ministere in medie (,i membri aiCabinetului). Aceasta medie a fost rezonabil de stabila pe parcursul ultimilor ani. Se cereremarcat ca ministerele de ramurA tindeau sa se reduca cu mult ca mairime. Printre tarilein tranzitie tendinta era de unificare. in perioada de independentA, Moldova dispuneadel6 ministere, numarul majorandu-se panA la 20 pAnA in anul 1993. Numarul deministere, dupA cum este aratat in tabelul 4.1 de mai jos, a ajuns in 2001 la 15.
4.23. in cadrul Guvernului de asemenea sunt cateva departamente, precum ,i Cancelariade Stat. De,i numarul total de ministere din Moldova pare sA corespunda mediei OCDE ,ipracticilor regionale, mai raman o serie de preocupari: dublarea functiilor; prevedereaunor functii inutile de prioritate scazutA; existenta prioritatilor in programul de lucru alGuvernului care nu sunt asigurate cu resurse in modul corespunzator; prezentaactivitAtilor comerciale ramase; ,i chestiuni privind repartizarea responsabilitatilor ,i afunctiilor intre nivelurile Guvemului.

4.24. in fine, se mai cere o restructurare a ministerelor de ramurA sub formA de unitAti maimici care se vor centra pe analiza ,i pe elaborarea politicilor, precum ,i pe monitorizare ,ievaluare, pentru care grupul principal de clienti il vor constitui politicienii. Aceastaimplica o radicala restructurare a ministerelor de ramura existente (in special aministerelor de ramura sectoriale).

5 7 Manning ,i Parison identifica cinci tipuri generale de revizuiri functonale: de ordin politic/de program, aeficientei, ascendenta, intermediarl, descendenta. Tipologia tine de amploarea organiza#onalA a revizuirii,de mobil, obiective, legaturile cu bugetul, si de faptul cun sunt abordate eficienta fatA de eficacitate cavariabile-cheie la determinarea tipului care se va aplica.
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Ta belul 4.1: Evolutia numarului agentiilor guvernamentale centrale din Moldova,

incepindl cu anul 1985

Ministere Departamente/Comisii de stat Total

19 95 30 14 44

19 9 15 17 32

1 91 16 13 29

1 92/3 20 8 28

1 97/8 17 8 25

1 99/2000 14 6 20

2 01 15 13 26

M edia OCDE 12-15

Ca druljuridic si deontologic

4-2 Principalele legi ,i regulamente care reglementeaza managementul serviciului

pu lic includ: Legea cu privire la serviciul public(1995); Regulamentul cu privire la

Organizarea selectarii pentru ocuparea posturilor din administratia public! (1997);

Regulamentul unic cu privire la serviciul de cadre (1998); Directia pentru politica de

c ire nm cadrul Guvernului (1998). In termeni de etick, toti functionarii publici la intrarea

la serviciu semneaza un juramant de serviciu. Actuala Lege cu privire la serviciul public

nu prevede o baza legislativa clara pentru cadrul corpului de functionari publici

pr fesionist, depolitizat ,i bazat pe merite, dupa cum se cere probabil. Totodata, persista

ne cesitatea de a solutiona chestiunea unui etos al serviciului public, care s-a deteriorat

ca nsiderabil pe parcursul ultimilor ani. Acesta ar trebui restabilit ,i probabil sprijinit de

rCod de conduita etica pentru functionarii de stat, odata cu reglementarea conflictelor

de interese.

slitica de salarizare ji angajare

4 26. Date cu privire la salarizare ,i angajare, 1990 - 2000. In comparatie cu alte tari

in tranzitie, angajarea globala a functiilor publici civili in cadrul institutiilor ,i

azlIministratiei publice din Moldova pare sa ocupe o pozitie de mijloc. Conform tabelului

42., Moldova este a treia printre alte 8 tari in tranzitie in tenmeni de numarul

fimctionarilor publici civili ca procentaj din populatie.

4.27. Dupa cum este indicat in figura 4.458, cele mai remarcabile trasaturi caracteristice

a ngajarii din sectorul public din Moldova in comparatie cu alte tri in tranzitie este

n umarul redus de angajati ai administratiei de stat fata de populatia totala atat la nivelul

a utorit3tilor publice centrale ,cat ,i la nivelul autoritatilor publice locale. Ministerele din

C bi,inau au cate un personal administrativ relativ redus, majoritatea angajatilor

9 suverului central lucrand in unitatile din teritorii ale Inspectoratului Fiscal,

I$)epartamentul Vamal ,i Departamentului Statistic. De,i completarea cu cadre ale

2utorittilor guvemamentale centrale trebuie examinata cu atentie in vederea asigurarii

8 ECE include toate fostele tari socialiste din Europa de sud-est, cu exceptia tarilor baltice.
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eficacitatii §i capacitatii corespunzatoare, o problema mai mare este aceea de a restabilicapacitatea, astfel incat sa poata fi sustinuta implementarea efectiva, rentabila ai la timp aprogramului guvemamental de activitate.

Tabelul 4.2. Corpul functionarilor publici ca procent din populatie ji nivelurile de angajare (2000)

Date cu privire la numdrulfunc,tionarilorpublici civili
Tara Autoritatile Autoritatile Invatarmnt Ocrotirea Totalpublice publice sanaatiii functionaricentrale subnationale 

publici civiliMoldova 0,02% 0,03% 3,1% 1,6% 5,2%(2000)

8 10 112 59 189Macedonia AF 2,1% 0,1% 1,0% 0,8% 4,0%43 1 21 17 82Ungaria 1,5% 1,6% 2,4% 2,2% 7,6%

148 158 237 225 768Lituania 1,3% 0,5% 4,0% 2,5% 8,3%47 18 146 93 304Polonia 0,4% 0,3% 1,2% 0,9% 2,7%163 113 452 330 1 058Rornania 0,5% 0,5% 1,1% 0,6% 2,7%114 114 239 141 608Federatia Rusa 0,02% 0,7% 1,5% 1,3% 3,5%36 1067 2, 169 1901 5 173Slovenia 1,4% 0,2% 1,3% 0,9% 3,7%28 3 25 1 8 71Australia 0,8% 2,0% 2,3% 1,5% 6,6%150 389 427 276 1,242Canada 1,1% 2,0% 2,7% 2,3% 8,1%331 622 814 708 2,475Suedia 2,3% 9,4% 1,3% 2,4% 15,4%204 832 113 215 1 364Marea Britanie 3,1% 3,4% 1,4% 1,6% 9,5%1 804,0 1 989 813, 0 968, 0 5 574Statele Unite 1,0% 5,8% 3,3% 0,5% 10,6%2 634 15 812 9 011 1 256 28 713Note: Cifrele de angajare sunt luate din baza de date actualizate a Bancii Mondiale pentru Un sondajinternational statistic asupra angajdrii si salariilor din sfera guvernamentald si se refera la perioada de lamijlocul anilor 90 pana la sfar,itul anilor 90. Anumnite date pentru unele tari ar putea sa nu fie pentru acela§ian. Totalul funcponarilor publici civili constituie surna datelor din acest tabel ,i poate fi diferita detotalurile de angajare pentru orice an anurnit. Cifrele referitoare la populate se refera la 1999 ,i sunt luatedin baza de date actuale a BM. Ar putea aparea unele discrepante din cauza folosirii niai multor surse.Angajarea in polite este exclusi.
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Figura 4.4: Serviciul public in cadrul Guvernului,

ca procent din populatie
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4 27. Dupa cum este indicat in figura 4.4.59, cele mai remarcabile trasaturi caracteristice

ai igajarii din sectorul public din Moldova in comparatie cu alte tari in tranzitie este

nuinarul redus de angajati ai administratiei de stat fata de populatia totala atat la nivelul

alitoritailor publice centrale ,cat si la nivelul autoritatilor publice locale. Ministerele din

Chisindu au cate un personal administrativ relativ redus, majoritatea angajatilor

q ruvemului central lucrand in unitatile din teritorii ale Inspectoratului Fiscal,

t epartamentul Vamal ,i Departamnentului Statistic. Desi completarea cu cadre ale

autoritailor guvemamentale centrale trebuie examinata cu atentie in vederea asigurarii

e icacitat,ii si capacitatii corespunzatoare, o problema mai mare este aceea de a restabili

capacitatea, astfel incat sa poata fi sustinuta implementarea efectiva, rentabila ,i la timp a

Programului guvernamental de activitate.

4.28. In general, angajarea functionarilor publici civili in cadrul Guvernului din Moldova

a inregistrat un declin in a doua jumatate a anilor 90, tendinta data accentuandu-se

onsiderabil dupa 1997 (vezi tabelul 4.3). In anul 2000 angajarea a scazut cu aproape

i0%. Angajarea in administratia de stat a fost relativ stabila, de,i au fost efectuate

~ernnificative reduceri in angajkrile din sectorul medical si educational.

ECE include toate fostele tari socialiste din Europa de sud-est, cu excepta trilor baltice.
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Tabelul 4.3: Angajarea in sfera medicala, de invatamant Ei in administratia publica,
1997-2000

1997 1998 1999 2000 rata medie anuala rata medie anuala de
de cre§tere in 97 cre,tere in 94

In rnii In procenteTotal angajat publici civili a 275,4 253,4 235,0 190,4 - 11,6 n/aMedical si social 89,4 83,5 75,4 62,0 - 11,5 -2,1Invatana&nt, cultura ,i sport 167,1 151,0 141,8 110,9 - 12,8 -2,7Administratia publica 18,9 18,9 17,7 17,6 - 2,4 n/a
a cu excep#a structurilor puterii, de politie ,i judecatore,ti
Nota: datele de la sfarsitul anului
Sursa: Ministerul Finantelor, ,i Departamentul de statistica pentru datele de panA in 1997

Tabelul 4.4. Remunerarea functionarilor publici in cadrul Guvernului -
in mediu lunar

1998 1999 2000

in lei moldovene,tiAdniinistrata 
310 497 767Ministerele centrale 
435 667 937Unitatile ,i agentile descentralizate 240 371 755Administratia locali 325 545 756invaninntul (cu exceptia adninistrapei) 144 156 196Sectorul medical (cu excep#a administratiei) 135 154 189

In dolari SUAAdministrapa 
58 47 62Ministerele centrale 

81 63 75Unitaile ,i agentile descentralizate 45 35 61Administratia locala 60 52 61invatninmntul (cu exceppa administrapei) 27 15 16Sectorul medical (cu excepta administratiei) 25 15 15
Sursa: Ministerul Finantelor

Acest declin a provenit in temei de la (i) reforma sectorului medical insotita de inchidereaunitatilor medicale si eliberarea personalului din functie; (ii) constrangerile financiarecare duc la impunerea reducerilor proportiilor sectorului; (iii) plecarea specialistilor dincauza salariilor mici, in special din sectoarele medical si educational. in tabelul 4.4 suntprezentate mediile salariale lunare pentru functionarii publici din administratia de stat,invataimant si sectorul medical. In timp ce salariile angajatilor din administratia de stat ausporit in termeni nominali de aproximativ 2,5 in decursul ultimilor 3 ani, salariile dinsectoarele sociale au inregistrat o cre,tere relativ modesta de la 35 la 40%. Ca rezultat, in2000 salariul mediu din sectoarele de invatamnt si medical erau aproape de patru ori maireduse decat cele din administratia de stat. In acelasi timp, din cauza inflatiei ai adeprecierii valutei locale, salariile din sfera educationala si cea medicala au suferit odeteriorare considerabila in termeni reali.
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4.2 . Nivelul angajarii publice in sectoarele sociale din Moldova este in general

co parabil cu cel din alte tari in tranzitie. Dupa o perioada de declin, in 2000 angajarile

din sectorul medical au atins nivelul comparabil cu cele din tarile OCDE si ECE, fiind

in -adevar putin mai scazut decat in alte tari CSI. Angaj'area in invatamant pe de alta

par te se distinge printr-un nivel oarecum mai ridicat decat in tarile OCDE ,i ECE, insa

m scazut decat in alte state CSI. Moldova tinde sai mentina comparativ prea multe cadre

de istenta si insuficient personal profesionist in aceste sectoare-cheie.

4. 0. Fluctuatia mare a cadrelor continua sa fie o problema serioasa pentru o serie de

mi istere si agentii ce tin de autoritatile publice centrale din Moldova. De,i unul din

fac toi care genereaza fluctuatia este reprezentat de salariile relativ scazute fata de cele

di unele segmente ale sectorului privat, diferentele mari existente intre ministere

su ereaza ca exista si alte probleme care ar putea avea un rol major m aceasta situatie. 0

ex licatie posibila este diferenta mare in cadrul cererii de pe piat, pentru diverse

d rinderi ale persoanelor angajate de diferite ministere. De exemplu Ministerul Sanatatii

s- distins prin rate foarte scazute de remanierea personalului, care se reducea in general

la pensionarea cadrelor, in timp ce Ministerele de Economie, Finante, Afaceri Exteme se

c actenizeaza printr-o rata a remanierilor mult mai mare. Se pare ca adesea exemplele de

in Ita fluctuatie pot fi explicate in primul rand prin schimbarile de personal produse ca

are a schimbarilor mini,trilor sau a schimbarii de Guvem.

4. 1. Politica de remunerare. Cel mai amplu act de reglementare cu privire la politica

d compensatie din Moldova este Decizia Guvemului 139 "Cu privire la remunerarea

fconarilor publici ,i a persoanelor care presteaza servicii tehnice pentru a asigura

ct¶onarea autoritatilor publice in baza sistemului tarifar unificat" (1998) si

endamentul din 1999 (Decizia Guvemului 766).

4 32. Pe langa salariul tarifar, regulamentul identifica cateva plati adaugatoare, inclusiv:

* Majorari de pana la 80% pentru a remunera sarcini de importanta majora sau

care necesita un nivel inalt de calificare;

* Prime de pana la 30% pentru a compensa munca suplimentara care se cere

din cauza absentei colegilor;

* Prime ce constituie de 1.5 ori mai mult decat salariile, pentru a fi achitate

lunar sau trimestrial in dependenta de nivelul functiei;

* Mariri pentru calificare, bazate pe suma divizibila a salariului minim (de la

3.5 pana la 5.0 pentru cele noua clase ale celor trei grade/categorii ale

serviciului public);
* Majorarea de 15 - 40% pentru experienta de lucru (cinci nivele de la 2 pana

la 20+ ani), si
* Indemnizatie de pana la 25% pentru cunoasterea limbilor, in dependent, de

cate limbi se cer suplimentar pentru functia respectiva.

~.33. Pe langa aceasta, la nivelurile superioare se ofera beneficii care nu sunt in forma

aneasca, bunaoara masinile de serviciu, ce maresc considerabil valoarea pachetului de

ompensatii. Platile primelor si indemnizatiilor, care pot depai de cateva ori salariul de

aza/tarifar, se mentin foarte inalte in comparatie cu alte tari, in care 10-20% din salariul

e baza reprezinta norma. De exemplu la nivelul categoriei 23, plata totala constituie de
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4.6 ori mai mult decat salariul de baza; la nivelul categoriei 13 - este de 3.7 ori mai maredecat salariul de baza.

4.34. Nivelurile de compensatie. Ca ,i in majoritatea tarilor in tranzitie, nivelele decompensatie din sectorul public din Moldova sunt foarte reduse in comparatie cucompensatiile care pot fi obtinute in sectorul privat sau in posturile de la organizatiileintemationale. Cu toate acestea, in cazul Moldovei decalajele sunt extrem de mari (vezitabelul 4.6 ,i figura 4.5). La nivelurile administrative superioare, o functie echivalenta dela nivelul inferior al pietei (sectorul privat intem) va oferi o plata de peste sase ori maimare decat salariul din serviciul public (Grant 2000). Concluzia principala care reiese deaici este ca functionarii publici din Moldova sunt insuficient de remunerati in comparatiecu sectorul privat la toate nivelele; dar ca administratia de nivel mediu si superior esteextrem de slab remunerata in plan comparativ (nu este de mirare ca problemele derecrutare si pastrare a cadrelor apar indeosebi de acut la nivelele manageriale, precum sipentru unele sfere cu calificari profesionale). Nu este surprinzAtor, ca in anchetele privindfinctionarii publici, salarnile mici au fost citate atat ca o cauza pnncipala pentru fluctuatiacadrelor (88,2%), cAt ~i ca motiv de baza pentru coruptie (56,2%).

Figura 4.5. Comparatie intre remunerarea functionarilor publici
si a sectorului privat
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Sursa: Hugh Grant. 2000. ,,Raportul privind studiul salarizarii in Moldova"



- 87 -

Tabelul 4.6. Compararea nivelelor de retributie din serviciul public

cu tarifele de piata

Nie eul de lucru Categoria platii Salariul total, lei De piata inferiora De piata superiora

de referinti±

A terea
spec alistului 13 458 779 1470

Spec alistde 1 an 14/15 548 1305 3545

Spec ialist principal 16/17 635 2410 5570

Sef esectie 18/19 789 2948 9358

$ef 4 edirectie 18/19/20 948 4090 14360

Sef 4 edepartament 21/22/23 1199 6960 18653

'uDe piata inferior" reprezmint cvartilul inferior (in primul rind sectorul privat intern), in tirnp ce "de piatat

sup io"reprezinta cvartilul superior (im prirnul raind organizatiile internat,ionale).

Sur a: Hugh Grant. 2000. ,,Raportul privind studiul salarizarii in Moldova"

4.3 5. Decompresiunea salariilor. Un sondaj recent cu privire la salarii, intreprins pentru

Gu 'em (Grant 2000), care a examinat compensatia medie total! pentru nivelele

cat goriilor 13 - 23 (de la speciali,ti pana la nivelul prim-viceministrului) a stabilit ca

rat, decompresiunii este de 2,76 pentru compensatia totala (cu exceptia alocatiilor care nu

se ifac forma baneasca) pentru nivelele categoriilor 13 - 23.60 Privite in plan

coi nparativ, nivelele OCDE variaza de la 6 la 9.61 Acest fapt indica existenta unui nivel

fo rte scazut al diferentierii salariale in Moldova intre un specialist tanar ,i un

vi eministru.

M nagementul resurselor umane din serviciul public

4.: 6. In acest punct este evaluata actuala situatie a Moldovei in sfera managementului

re urselor umane din cadrul administratiei publice fata de criteriile de referint, luate din

pr ictica actuala a statelor membre ale UE.

C fiteriile de referinta

in Casuta 4.3 sunt prezentate in rezumat criteriilor de referinta din aceasta sfera.

Alderit

4. 8. Tarile OCDE mult timp s-au concentrat asupra principiului de merite considerat ca

P atra de temelie pentru mentinerea unor servicii profesioniste ,i utile. Dupa cum s-a

d monstrat, recrutarea meritocratica a fost un determinant de baza al performantei

b rocratice din sectorul public in tarile in curs de dezvoltare (Rauch ~i Evans 2000).62 De

60 Plata totala la nivelul categoriei 13 era de 443.87 lei pe luna fata de 1223.83 lei de la nivelul categoriei

2 .
61 De la: Banca Mondiala. 2000. Pregditti pentru Europa: Administratia publicd in contextul intrdrzi in UE

6 Studiul lor a revizuit datele pentru 35 de tai mai putin dezvoltate industrial si a testat activitatea

b irocraticn n comparatie cu salariile conmpetitive, promovarea intema, stabilitatea carierei si selectarea

n lentocratici (pe baza de merite). Acest ultim factor a fost stabilit ca fiind un determninant statistic

s mnificativ pentru realizainle din cadrul activitatii birocratice.
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asemenea este clar ca administratiile publice care au rezultate slabe in activitate potdetermina crearea unor impacturi economice negative cu consecinte grave63.

Casuta 4.3. Criterii de referinta ale celor mai bune practici de management a functiilor publice
A. Managementul resurselor umane
- Capacitatea de planficare pentru revizuirea si estimarea ceril4elor de personal actuale si estimate estestabilita
- Sistemul informa#onal cu privire la personal este stabilit, fiind reunit cu sistemele bugetar, de conturi,al statelor de salarii si al managementului institupei
- Selectarea se face pe baza de merite dupa organizarea unui concurs, promovarea se bazeaza peproceduri deschise si transparente bazate pe merite.
- Sistemul de evaluare a performantei functioneaza, avand o ierarhie a obiectivelor stabilita (de laminister la departament, la unitatea de lucru si la sirnplu angajat), fiind axat pe ilmbunatitirearezultatelor activitatii

B. Instruirea ji evolutia carierei
- Sistemul de instruire asiguri identificarea sistematica a necesitatilor de instruire- Bugetul de instruire este stabilit in dependenta de faptul daca este acceptabil din punct de vederefinanciar, in dependenta de comnparatorii celei mai bune practici pe plan internapional, si de necesitatilede instruire.

C. Responsabilitatea qi transparenta
- Luarea deciziilor este situata la cel mai redus nivel corespunzator pentru a asigura un managementeficace, o furnizare a serviciilor adecvata si o reactie din partea clientului- Standarde explicite pentru livrarea serviciilor sunt determinate §i aduse la cunostinta cetatenilor siraportate legislativului odatA cu evaluarea performantei in raport cu aceste scopuri propuse.

4.39. Se pare ca exista un consens general in cadrul grupurilor implicate in reformasectorului public din Moldova, conform caruia meritul trebuie restabilit ca principiudefinitoriu de baza al functionarului public, pastrat cu sfintenie prin introducereaprevederilor adecvate in legislatia modificata cu privire la serviciul public, protejat princrearea unui organ independent de supraveghere, ca de pilda Comisia functionarilorpublici si respectat de partidele, fractiunile ,i gruparile politice.

Depolitizarea

4.40. In Strategia de reforrna a sectorului public se mentioneaza ca administratia publicatrebuie sa fie "orientata spre client ,i bazata pe merite, sa corespunda celor mai bunepractici europene sa fie depolitizata si incoruptibila". Pe langa aceste intentii declarate,Moldova mai trebuie sa ia masuri concrete de a elimina practica de numire afunctionarilor publici in baza considerentelor politice. De,i este imposibil a se stabilicifrele exacte, exista marturii sigure bazate pe relatari potrivit carora serviciul public dinMoldova este foarte politizat ,i ca nivelul politicienilor desemnati variaza considerabil dela un minister la altul. Un minister a raportat ca 30% din angajatii sai sunt inlaturati dinfunctii odata cu schimbarea Guvemului, in timp ce alt minister a semnalat o fluctuatie acadrelor de aproximativ 5%.

63 Nizzo 1999
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4.41 Aceasta repeta diviziunea din sondajul cu privire la functionarii publici, conform

ca.ru a raspunsurile afirmative la declaratia ca demnitarii ale,i adesea influenteaza

pro ovarile ,i angajarea au oscilat intre 10 ,i 50% pentru ministere. in acela,i sondaj

50. % din speciali,tii superiori intervievati i,i detineau posturile de mai putin de un an.

Inte esant ck, de,i Legea cu privire la serviciui public contine o prevedere speciala

refe *tor la angajarea politicienilor desemnati, acest mod de abordare al chestiunii este

rare i urmat. Se pare ca deprinderea necontrolata a ministerelor de a plasa persoanele

car le convin in functii publice care in mod obipnuit trebuie sa fie ocupat prin promovare

a re us stimulentele pentru folosirea modalitatii aprobate prin lege.

4.4'. Acest fenomen are legatura directa cu problema continuitatii politice identificata

ant rior, conformn careia schimbarile permanente ale Guvernului, insotite de fluctuatia

cadfrelor raspandita pe larg, dauneaza capacitatii administratiei publice de a implementa

ref rmele politice pe termen mediu. Fluctuatia permanenta la nivelul superior a

pe sonalului, motivata politic, nu numai ca pune problema competentei, dar ,i plaseaza pe

po,turi de inalt grad persoane care probabil nu se vor retine pe ele mai mult decat dureaza

peioada de inva,!are ,i adaptare la noua functie. Aceasta problema se agraveaza in

coi itinuare atunci cand noilor manageri li se cere sa paraseasca locul lor de munca, fara a

fi emunerat,i, pentru a ajuta in campania de realegeri a ministrului lor odata ce sunt

co lvocate alegerile.

4. 3. Nivelul aparent inalt al politizarii ,i consecintele negative pe care le-a avut aceasta

pr ctica asupra activitatii din cadrul administratiei publice, sugereaza faptul ca ar trebui

ev den,tata prioritatea de baza pentru reforma administratiei publice din Moldova sub

fo a unui cadru realizabil, care ar diferentia clar rolurile politice ,i administrative ,i ar

d umi pozitiile supuse ulterior desemnmrilor de ordin politic64. Dat fiind nivelul actual

mn It al instabilitatii politice, trebuie analizata minutios posibilitatea stabilirii limitei de

de incepe serviciul public profesionist la cel mai inalt nivel cu putinta (de exemplu cel

m i nalt post din minister).6

4 4. La alegerea celei mai eficiente modalitati pentru depolitizarea administratiei sale

p blice, Moldova se poate inspira din experientele tarilor care vor intra in UE, intrucat

t ate aceste t,ri au implementat sau sunt in proces de implementare a unei administratii

P blice profesioniste. Obiectivele principale trebuie sa fie: crearea unui serviciu bazat pe

c era profesionala a functionarilor publici, continuitate la succedarea Guvernelor ,i/sau

a ministerelor ,i asigurarea diferentierii clare, distincte ,i implementabile in cadrul

anjamentelor ce tin de managementul resurselor umane ,i de recrutarea functionarilor

P blici de cariera in locul numirii acestora din viziuni politice.

4 .45. Chiar daca este facuta o distinctie juridica intre functionarii publici numiti din

nsiderente politice ,i functionarii publici de cariera, problemele ce tin de respectarea

t Exista o mnare varietate in ceea ce priveste nivelul politizarii in tarile OCDE. Pe treapta cea mai inalti

4 portal dintre personalul politic si cel de profesionisti este de I la 400 in SUA, iar pe treapta inferioari

r aportul este de 1 la 2000 - in Suedia (Manning ,i Parison).

¶ Aceasta ar implica probabil crearea unei functii de secretar de stat care ar constitui o parte din

dministratia publica permanenta (modelul din Marea Britanie). Acest fapt nu ar exclude posibilitatea

Lngajarii de catre Minister a unor consultanti politici (ceea ce este deja permis conform actualei Legi cu

rivire la serviciul public), precumn ,i posibilitatea elaborarii unui mecanism pentru solutionarea situatiilor

care relatia dintre ministru ,i secretarul de stat devine disfunctionali.
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legii date vor aparea in continuare dacaf nu va putea fi stabilit un cadru organizationalcredibil care va exercita functia de supraveghere. De,i Departamentul politicii de cadreare careva imputermiciri in cazul plangerilor cu privire la angajarea personalului, acesteanu sunt aplicate pe larg in plan practic. Prin urmare, orice efort de a crea ,i aplica odistinctie juridica adecvata intre nivelurile politic ,i administrativ trebuie insotita deformarea unei organizatii de supraveghere eficace, care ar putea aplica aceste prevederi.Modalitatea de a institui un organ precum Comisia fimctionarilor publici, este unaobi,nuita ,i va include speciali,ti-practicieni superiori, experimentati ,i in general demnide incredere, numiti in baza unor criterii obiective. In mod clar, in contexte extrem depolitizate ,i in medii politice foarte instabile, problema de pastrare a independentei ,icredibilitatii unui asemenea organ de supraveghere este una deosebit de dificila.

Instruirea si dezvoltarea profesionald

4.46. Conform Legea serviciului public, "ridicarea calificarii functionarilor publici" esteuna din sarcinile principale ale administratiei publice. 0 hotarare a Guvemului din1991/1992 stipuleaza ca 2 procente din fondul de salarii al fiecarui minister trebuiealocate instruirii. in plan practic, totu,i, constrangerile bugetare au redus esentialposibilitatea de instruire. De,i nu exista date exacte privind cheltuielile pentru instruire,din relatarile angajatilor se poate deduce ca aceasta reprezinta o problema. Pe langaaspectul ce tine de suma sau costul instruirii actuale, exista ,i relevanta acestei instruiri inraport cu priorittile trii. Actualmente nu exista nici un plan sau strategie de instruire pescara nationala sau de instruire a functionarilor publici. Nu a fost efectuata nici o analizaa necesitatilor de instruire a functionarilor publici.

Gestiunea ii transparenta

4.47. Legatura intre performanta pozitiva ,i gestiunea eficace sta la baza sistemuluimodem de management politic, financiar ,i de resurse umane din sectorul public. In cazulMoldovei deja exista sisteme extinse, de,i prescriptive, de stabilire a scopurilor, deurmarire ,i raportare, care functioneaza pentru acoperirea unui spectru variat de resurseinvestite ,i rezultate obtinute. Intr-o anumita privinta, acestea sunt fragmente ramase dinsistemele de planificare de comanda ,i control din perioada sovietica. Cu toate acestea elereprezinta un proces ,i o disciplina existente deja, care ar putea fi readaptate in modconstructiv. Dificultatea in cazul dat ar consta in dezvoltarea unui sistem careechilibreaza in mod corespunzator necesitatea unei gestiuni mai temeinice ,i raportate inmod public pentru realizarile politice cu necesitatea de suficienta flexibilitate pentrudeterminarea modului optim de a obtine aceste realizari la nivel de minister.

4.48. Sistemul detaliat de control administrat de Cancelaria de Stat urmare,te sute deaspecte pentru care sunt responsabile ministerele de ramura. Aceste aspecte sunt luate dinnumeroase surse, inclusiv din Programul de actiuni al Guvernului, Hotararile Guvemuluiluate la ,edintele saptamanale ale Cabinetului ,i din executarea bugetului. Are loc oraportare sistematica asupra acestor aspecte vizate, iar performanta ministerelor poate sacreasca in ceea ce prive,te aceste chestiuni in decursul dezbaterilor cu privire la buget. Laaceasta etapa este evident ca sistemul de control ofera prea multe recomandari pentruactivitatea ministerelor, nefiind racordat la nivelul realizarilor. Totu,i, sistemul asigura obaza potentiala pentru dezvoltarea unei retele de monitorizare a politicii bazata intr-o maimare masura pe realizari. Aceasta se va imbina perfect cu introducerea pe etape a
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Cadr .lui de cheltuieli pe termen mediu. Totusi trebuie admis faptul ca formarea

sistei nelor durabile de gestiune reprezinta o actiune pe termen lung.

4.49 Deoarece sistemul de control este atat de detaliat, rezultatele sale ar putea fi folosite

de emenea ca baza pentru evaluarea performantei individuale. De fapt, unele ministere

folo esc aceste rezultate ca factor pentru determinarea alocarii primelor anumitor

ang jati. Frecventa repartizarii primelor variaza de la un termen lunar la unul trimestrial,

in d pendent, de natura primei si de faptul cat de frecvente sunt intrunirile conducerii

iruin sterelor.

4.5( . De,i contractele de performanta nu exista ca atare in Moldova, la fiecare trei ani

fun tioneaza un sistem amplu de atestare, prin intermediul caruia este formata o comisie

de testare a ministerului sau agentiei pentru a analiza potentialul de promovare al

fiec i angajat. La efectuarea acestei determinari este luata in consideratie performanta

ind iduala. Descrierile functiilor sunt instituite pentru majoritatea posturilor existente.

4.5 . in general, transparenta se distinge atat pe plan intern, cat ,i extern. in cadrul

Gu eemului aceasta este consolidata prin fumnizarea deschisa ,i completa a informatiei

res onsabililor de luarea deciziilor. Pe plan extern, transparenta este sustinuta pe calea

ext nderii gamei si sporirii calitatii informatiilor accesibile publicului. Grupurile din

soc etatea civil pot juca un rol important m scopul de a determina Guvernul sa fie

res onsabil pentru angajamentele luate, dar vor reu,i in aceasta activitate numai daca vor

ave a acces la informatia necesara (scopuri, obiective strategice, standarde la servicii si

re ultate scontate, bugete si serviciul actual, performanta financiara si rezultate).

4. 2. Lacunele din informatia prezentata responsabililor de luarea deciziilor au fost

di cutate mai devreme in acest capitol. In privinta accesului extem la informatie,

M Idova urmeaza sa cultive o traditie, conform careia grupurile din societatea civila vor

p icipa m mod curent la politica publicA. in tarile cu o capacitate institutionala slaba,

ex rcitarea presiunilor exteme asupra functionarilor publici in vederea manifestarii unor

co nduite si moduri de operare mai eficace ,i mai adecvate ar putea fi una din cele mai

ut le modalitati de accelerare a schimbarii.

B CALEA DE URMAT

4. 3. Punctul dat prezintA spre exarninarea Guvernului recomandarile pentru actiunile

pifioritare pe termen scurt si mediu care trebuie intreprinse in sfera reformei sectorului

pl Iblic.

Principalele probleme pentru Guvernul Republicii Moldova

4 54. Intrucat Moldova initiaza reforma sectorului public, trebuie sa ia in consideratie

I gaturile existente intre reforma administratiei publice si alte cateva sfere principale ale

reform5rii, in special reforma gestionarii cheltuielilor publice, reforma sectorului social si

e forturile orientate spre combaterea corupliei. Consolidarea capacitatii trebuie sa se axeze

Pe acele deprinderi care vor fi cel mai mult solicitate pentru a asigura ca statul sa aiba un

rI proactiv si inovator la promovarea conditiilor pentru dezvoltarea sectorului privat si
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cre,terea economica. In mod similar, ameliorarile capacitatii administrative din sectorulsocial trebuie sa sustina principalele reforme de importanta prioritari.

Actiuni pe termen scurt

4.55. Problema imediatA este de a relansa reforma sectorului public. in acelagi timp, va fiimportant ca echipa responsabila de reformare sa-,i concentreze atentia de la inceputasupra revizuirilor functionale astfel incat sa identifice economiile si resursele care pot fire-utilizate sub formm de investitii in alte sfere de reformm (inclusiv reforma sistemuluisalarial).

Conducerea si managementul general al reformei sectorului public

4.56. Este esential sa fie transmis in cadrul serviciului public un semnal potrivit caruiareforma administratiei publice va fi sustinuta la cele mai inalte nivele ,i va reprezenta oprioritate guvemamentala de baza. Prioritatea imediata pentru Guvernul Moldovei este dea relansa procesul de reforma a sectorului public prin examinarea, modificarea independenta de necesita,ti, ,i mai apoi aprobarea oficiala din nou a Strategiei reformeisectorului public. Aceasta va include reconstituirea Comisiei de coordonare pentrureforma sectorului public condusa de Prim-ministru; impreuna cu trei componentereprezentate la nivel de grupuri de lucru pentru reforma administratiei publice,interactiunea sectoarelor public si privat, si gestionarea cheltuielilor publice.

4.57. Comisia de coordonare, care se va baza pe activitatea celor trei Grupuri de lucru, vaputea mai apoi sa elaboreze ,i sa prezinte Guvemului, pentru aprobare oficiala, un Plande actiuni pentru reforma sectorului public, detaliat ,i cu indicarea costurilor respective.De asemenea va fi necesar de format o Unitate de reforma a sectorului public, care varaporta direct Prim-ministrului ,i Comisiei de coordonare a refommei sectorului public, vaactiona ca un secretariat politic si ca o unitate de asistentA pentru Prim-ministru si pentruComisia de coordonare si va elabora propuneri concrete, monitorizand progresele laimplementarea reformelor. Comisia de coordonare la fel va trebui sa alcatuiasca ,i saprezinte spre aprobarea Guvemului o strategie de comunicatii, precum si o strategie ,i unprogram de consultari inteme si exteme.

4.58. Pentru a sustine procesul de monitorizare si evaluare de catre Guvern si demandatarii extemi a impactului rezultatelor din programele de reforma, este de dorit ca dela inceputul procesului de reforma sa fie instituit un set de indicatori de monitorizare(inclusiv date statistice si bugetare, precum ,i rezultate ale sondajelor printre functionariipublici, ale anchetelor efectuate la intreprinderi si printre beneficiarii de servicii privindfurnizarea serviciilor).

Luarea deciziilor la nivelul aparatului central in cadrul Guvernului

4.59. Pentru a fortifica sistemul luarii deciziilor guvemamentale, se recomanda de aexamina posibilitatea restructurarii Cancelariei de Stat intr-un Secretariat de Stat apolitic,care se va ocupa de planificarea strategica, analiza politica si coordonarea politic! peorizontala in cadrul Cabinetului de ministri ,i al Guvemului in general. Ca o primamasura de realizare a acestei reforme, ar putea fi intreprinsA o revizuire functionall a
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Can xelariei de Stat, folosindu-se criteriile si termenii de referinta elaborati de Comisia de

coo donare a reformei sectorului public.

4.6 . De asemenea ar fi recomandabil pentru Comisia de coordonare a reformei

sec orului public sa creeze suplimentar un Grup de lucru asupra planificarii strategice,

baz 3du-se pe membrii Grupurilor de lucru la reforrna administrabei publice si la

Ge tionarea cheltuielilor publice. Acesta ar putea propune o metodologie pentru

in oducerea unei evaluari a impactului politic si financiar al propunerilor de politici

ma ore si pentru cererea stabilirii obligatorii a costurilor, folosind evaluarea impactului

fin nciar al tuturor propunerilor politice care urmeaza a fi prezentate Cabinetului. Toate

pr punerile de politici prezentate Cabinetului trebuie sa ofere raspunsuri la urmatoarele

^mn ebari: care sunt optiunile; care sunt costurile acestor optiuni; ce criterii sunt sugerate

pe tru evaluarea si categorisirea optiunilor; care este experienta altor tari; cine catiga ,i

ci e pierde ca urmare a celor propuse; cine se va opune propunerii si de ce; cum va

re ctiona opinia publica si cum trebuie prezentate propunerile publicului; ce consultari

nt me ,si exteme au avut loc; si cat va costa in realitate optiunea recomandata, atat pe

te en scurt cat si pe termen mediu.

4. 1.Acest grup de lucru ar putea analiza, de asemenea, modificarile ce trebuie operate in

le ,slatia de baza (Legea cu privire la buget, Legea cu privire la Guvem) pentru a

in tituionaliza un proces integrat de planificare strategica/financiara in contextul CCTM.

G pul de lucru ar putea de asemenea alcatui propuneri pentru introducerea unui sistem

d comisii de cabinet, pentru a ridica calitatea analizei politicilor si a coordonarii

in erministeriale, pentru a consolida punerea in discutie a politicilor si pentru a reduce

S cina de lucru generala a cabinetului, permitnd astfel sa adopte un punct de vedere mai

s ategic asupra managementului implementarii programului general de lucru al

G lvernului.

anagementulfunctuilorpublice

4 62. Cadrul juridic Ei deontologic. Principalele recomandari din acest domeniu

p esupun ca Comisia de coordonare a reformei sectorului public si Grupul de lucru de

r forma a aclministratiei publice sa efectueze o revizuire fundamentala a legii actuale cu

p vire la serviciul public si a legislatiei si regulamentelor complementare, precum si sa

e aboreze modificari menite sa sporeasca aplicarea criteriilor de merit ~i depolitizarea.

cestea ar putea include propuneri de stabilire a unei Comisii pentru functionarii publici

c e sa functioneze ca organ de supraveghere independent si obiectiv/nepartinitor atat in

ea ce prive,te meritele (o angajare si promovare pe criterii competitive si deschise, cu

osibilitatea de recurs), cat si depolitizarea. Modalitatile din acest domeniu ar putea

i clude elaborarea recomandarilor cu privire la masurile de depolitizare la nivelurile

uperioare ale administratiei publice si protejarea functionarilor de la nivelurile mediu si

fenior de angajarea ,i destituirea din motivate politice; revizuirea distinctiei instituite

gal intre functionarii publici numiti din considerente politice si functionarii publici de

z ariera, astfel ca posturile superioare din administratia ministeriala, inclusiv cele din

ancelaria de Stat sa fie denumite drept functii pentru specialisti, inclusiv posibila

ntroducere a postului de secretar de stat; precum si actionarea in calitate de protector al

spectarii prevederilor de depolitizare din legea revizuita.
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4.63. Legea revizuita ar putea fi de asemenea insotita de un Cod deontologic pentrufunctionarii publici ,i de prevederi care ar defini ,i ar aplica cerintele si standardele ce tinde conflictele de interes pentru functionarii publici, si ar putea specifica activitateapolitica corespunzatoare pentru diferite categorii de functionari publici.

4.64. Structura Guvernului. In acest domeniu o prioritate imediata ar fi elaborarea decatre Comisia de coordonare a reformei din sectorul public a criteriilor pentru un programcuprinzator de revizuiri functionale ale Guvemului in general si ale ministerelor aparte,precum Ei ale altor organe din structura Guvernului. Prioritatile initiale de revizuire s-arreferi la Cancelaria de Stat, dupa cum s-a mentionat mai sus, precum si la o revizuirefunctionala integrata a ministerelor si agentiilor economice ale Guvemului. Un astfel deprogram ar fi elaborat pentru (i) a identifica si a elimina functiile si serviciile neesentiale;(ii) a asigura comercializarea ,i posibil privatizarea serviciilor comerciale directe,acordate in prezent in cadrul structurilor guvemamentale, (iii) si a sustine procesul de re-orientare a rolului ministerelor de ramura privind analiza si elaborarea politicii,planificarea strategica, gestionarea partilor din programul de lucru al Guvernului caresunt de competenta lor, precum si monitorizarea ~i evaluarea.

4.65. Politica de angajare qi salarizare. Cea mai imediata prioritate ar fi pentru Comisiade coordonare a reformei sectorului public sa elaboreze o politica de retributie a munciipe termen mediu pentru sectorul public. Aceasta ar include crearea unei scheme salarialepentru sectorul public comparabila cu sectorul privat, care ar fi bazata pe o serie deanalize comparative a salariilor ,i indemnizatiilor. Totodata aceasta va presupunestabilirea unui obiectiv pe termen mediu de decompresare a gradelor salariale (raportulintre salariile de nivelul categoriei 13 si salariile de nivelul categoriei 23). Comisia decoordonare de asemenea poate sa propuna un obiectiv pe termen mediu de transformarein bani/monetizare a salariilor si indemnizatiilor, obiectivul exprimat constand inprocentajul care trebuie sa-l reprezinte tariful de salarizare din totalul platilor siindemnizatiilor/alocatiilor banesti si ne-bane,ti. Primul pas in directia schemelor petermen mediu care a fost identificat de asemenea ar putea fi facut, atat sub forma dereforna generala a salarizarii, cat si sub forma de majorare a ratei decompresiunii cu unanumit procentaj pentru urmatorul an bugetar (de exemplu, astfel ca raportuldecompresiunii pentru nivelul categoriei 13 pana la nivelul categoriei 23 sa se deplasezede la 1: 2.76 pentru a ajunge la 1: 3.5 spre sfarsitul anului 2002.)

Managementul resurselor umane

4.66. in legatura cu revizuirea prevederilor legislative ce stau la baza principiului demerit, modalitatile pe termen scurt care ar putea fi luate in consideratie in vedereaaccelerarii aplicarii acestuia includ: (i) examinarea posibilitatii crearii unui serviciuexecutiv superior, care ar uni in cadrul unui singur serviciu oficialitatile de rang superiordin toate organele puterii executive centrale si (ii) generarea unei competitii bazate pemerite in cadrul sistemului, facandu-se uz intr-o mai mare masura de selectareacompetitiva externm, inclusiv detasarea temporara a pentru specialistii din sectorul privat,cercurile universitare, autoritatile locale si judetene.

4.67. Prioritatile imediate care trebuie examinate de Comisia de coordonare a reformeisectorului public si de Grupul de lucru pentru reforma administratiei publice in domeniulinstruirii si dezvoltarii includ: (i) propuneri pentru un program de schimbare a
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mal 7agementului din administratia publica in ansamblu, ca una din structurile de

rez stent,a a procesului global de reforma si (ii) elaborarea unei strategii si a unui program

pen tru managerni de nivel superior ,i mediu in cadrul sistemului. 0 strategie generala de

insrire pentru consolidarea aptitudinilor functionarilor publici in a,a domenii precum

ma iagementul resurselor umane, gestionarea financiara, analiza politica, economia, IT ,i

elal)orarea legislatiei ar fi de asemenea esentiala pentru consolidarea capacitatii pentru a

permite o implementare mai usoara a programului global de reforma.

4.6 8. Priorittile imediate pentru Comisia de coordonare a reformei sectorului public si

pe tru Grupul de lucru la reforma administratiei publice in sfera gestiunii si transparentei

ar 1 orientarea spre raportarea interna >i extema a performantei in raport cu obiectivele

pr puse. 0 modalitate de realizare a acestei masuri ar putea include elaborarea

prz punerilor pentru introducerea unei scheme pentru managementul performantei

ctionarilor publici in baza unei ierarhii de obiective care vor fi determinate (la nivelul

G vernului in ansamblu, ulterior pentru un anumit minister din cadrul Guvemului, mai

ap i pentru o unitate din cadrul ministerului si in cele din urmaT pentru functionarul

p lie din echipa de lucru din cadrul unitatii). 0 asemenea schema va tinde de asemenea

sa ofere date cu privire la performantele activitatii ministerelor ,i altor organe ale

G vernului ,i sa coreleze aceste date ale performantei cu datele bugetare, ca o prima

m ura de facilitare a unei evaluari mai explicite a problemelor eficientei ,i eficacitatii

c sturilor.

4. 9. Standardele serviciilor ar putea fi determinate pentru o serie de ministere-pilot sau

p ntru alte organe guvernamentale (scara de masurare a timpului, taxele ,i platile pentru

c nsumatori, informatie de contact, apeluri), apoi publicate si emise prevederi referitor la

e aluarea performantei reale in raport cu standardele ,i referitor la publicarea rapoartelor

d monitorizare a perforimantei reale in comparatie cu standardele. Comisia de

c ordonare ar putea elabora sugestii pentru noile forme de consultare ,i participare a

a ociatiilor de antreprenori din sectorul privat, ONG-lor, cetatenilor si beneficiarilor de

s rvicii la luarea deciziilor ,i managementul serviciilor (audieri bugetare, discutii ale

p oiectelor de legi, crearea grupurilor de beneficiari ,i a organelor consultative, etc.) ,i

p ntru cultivarea drepturilor de acces gratuit a cetatenilor la informatie. Sistemele

il Iformationale de management de la nivelul autoritatilor guvernamentaie centrale ar

P tea, de asemenea, sa fie consolidate pentru a-i penmite Cancelariei de Stat sa

onitorizeze implementarea programului de activitate al Guvemului intr-un mod mult

ai eficace.

ictiuni pe termen mediu

'onducerea si managementul general al reformei sectorului public

= .70. Recomandarile pe termen mediu in aceasta sfera ar include pregatirea si publicarea

e catre Guvem a unui raport anual asupra activitatii functionarilor publici ~i a

.rdministratiei publice centrale, precum si asupra activitatilor ,i rezultatelor globale ale

] rocesului de reforma a sistemului functionarilor publici, odata cu prezentarea

:,dicatorilor de monitorizare a reformei sectorului public.
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Luarea deciziilor la nivelul aparatului central in cadrul Guvernului

4.71. Urmatoarea faza de actiuni in aceasta sfera ar trebui sa includa restructurareaefectiva a Cancelariei de Stat intr-un Secretariat Guvemamental; consolidarea Oficiuluiprim-ministrului ,i reatribuirea oficiului prim-ministrului a functiilor politice exercitateanterior de Cancelaria de Stat; precum ,i lansarea comisiilor de cabinet despre care s-adiscutat deja. 0 alta sfera de importanta prioritara ar fi de a tinde spre perfectionareacapacitatii de creatie legislativa (stabilirea standardelor, asigurarea unui mai mare succesla recrutarea ,i mentinerea resurselor legale in administratia publica, asigurareacompatibilitatii noilor legi ,i regulamente cu standardele UE si a drepturile comunitare).Sistemele de management informational ar putea fi constituite in terinen mediu pentru apermite Cancelariei de Stat sa monitorizeze mai eficient implementarea programului delucru al Guvernului.

Managementulfunctiior,publice

4.72. Recomandarile de importanta prioritara pe termen mediu ar putea fi continuareacauzei actiunilor pe termen scurt prin (i) incheierea procesului de stabilire a legislatiei ,iregulamentelor primare ,i secundare pentru a crea baza legislativa adecvata aplicariiprincipiului de merite ,i a depolitizarii ,i (ii) crearea unui organ independent desupraveghere, a Comisiei functionarilor publici, care va avea sarcina de a proteja ,iasigura implementarea corespunzatoare a acestui cadru legislativ. Alte masuri din sferacombaterii coruptiei ar fi de a consolida cerintele fata de declaratiile cu privire la bunuri,i catiguri de la functionarii publici de la nivel managerial ,i demnitarilor publici de lanivelul subnational al autoritatilor de stat, ,i de a lansa un proces de intarire ,i codificarea procedurilor administrative pentru inlaturarea exigentelor inutile, totodata eliminandcomportamentul inadecvat din partea anumitor functionari publici.

4.73. In privinta structurii Guvernului, prioritatile pe termen mediu ar fi de a finalizaaplicarea progranului de revizuiri functionale in toate ministerele de la nivelul central deguvemare ,i in toate organele Guvemului ,i de a purcede la implementarearecomandanrilor acestor revizuiri, precum ,i de a incepe un proces similar la niveluljudetelor ,i primariilor.

4.74. Actiunile prioritare pe termen mediu in sfera de retribuire a muncii ,i angajare ar fide a atinge un set de scopuri stabilite de Guvern pentru schema de retribuire afimctionarilor publici la nivel comparativ cu sectorul privat, rata decompresiunii, ,i asalariului tarifar ca procent din totalul retributiei ,i alocatiilor sub forme bane,ti ,i ne-bane,ti.

Managementul resurselor umane

4.75. Actiunile pe termen mediu in sfera consolidarii principiului de merite ar puteaconsta in implementarea unui serviciu executiv superior ,i largirea clasei de funtii carenecesita selectare externa pe baza competitiva. Pentru instruire ,i dezvoltare, actiunileprioritare pe termen mediu ar fi de a asigura implementarea ,i furnizarea strategiilorstabilite anterior de schimbare a managementului ,i dezvoltarii managementului, ~i deasemenea de instruire a noilor aptitudini ,i recalificare, dupa cum este expus in punctul cuprivire la recomandarile mai concise de mai sus. In sfera gestiunii si transparentei,
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acti i'le prioritare pe termen mediu ar fi: (i) elaborarea ,i prezentarea in Parlament a

prir elor rapoarte anuale cu privire la eficacitatea serviciilor prestate de functionarii

pub ici in ansamblu; ,i (ii) extinderea ,i aprofundarea procesului de elaborare a

star dardelor serviciilor ,i publicarea acestor standarde, de asemenea introducerea

pro eselor ,i sistemelor pentru monitorizarea performantei reale ,i a rezultatelor efective

in comparatie cu standardele in vederea publicarii rapoartelor de evaluare a

pe ormantelor. Curtea de Conturi de asemenea poate fi dezvoltata pentru a incepe

efe tuarea de audite ale eficacitatii valorificarii banilor.

CC NCLUZIE

4.7 . in acest capitol au fost expuse in linii generale, pentru a fi examninate ulterior de

Gu Ieul Republicii Moldova, o serie de masuri care ar putea fi intreprinse in vederea

1 srii unui program major al Reformei sectorului public. Impreuna. cu recomandarile

di Capitolul 3 privind consolidarea aspectelor gestionarii cheltuielilor publice,

im lementarea acestui pachet de masuri ar putea contribui la cre,terea capacitatii din

ca I sistemului, permi,tandu-i Guvemului implementarea intr-un mod eficient ,i rentabil

a lioritailor principale din programul sau de lucru, inclusiv in sectoarele sociale:

oc otirea sanatatii, de invatamant ,i de protectie sociala.

4. 7. Principalele recomandari identificate mai sus ,i propuse Guvemului spre examinare

in lud: (i) lansarea unui program major de refonnr a serviciului public; (ii) consolidarea

pr cesului de luare a deciziilor la nivel administrativ central prin introducerea unui sistem

d comisii ale Cabinetului de mini,tri ,i transformarea Cancelariei de Stat intr-un

se retariat de stat apolitic; (iii) consolidarea stabilirii prioritatilor strategice la formularea

b getului printr-o modalitate structurata ,i cu prioritati fixate in prealabil pentru

el borarea ,i implementarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu (CCTM);

(i )consolidarea procesului bugetar prin marirea acoperirii bugetare ,i acoperirii

tr zoreriale ,i stabilirea unui cadru mai solid de gestiune interna ,i externa; (v)

c nsolidarea managementului corpului functionarilor publici prin modificarea Legii cu

p vire la serviciul public pentru a asigura aplicarea principiilor-cheie de merit ,i

d olitizare ,i prin lansarea unui program de revizuiri functionale pentru rationalizarea

s cturii Guvemului; ai (vi) reforme sectoriale in sfera social! pentru accelerarea

r formei din inva,tamant ,i asistenta sociala, in acela§i timp mentinand desfWAurarea

r formelor din sectorul ocrotirii satnatatii ,i reformei sistemului de pensii, ,i redistribuirea

c eltuielilor din cadrul sectoarelor de invatamant ,i ocrotirii sanatatii in favoarea

ivtamantului primar §i a celui secundar de baza, precum ,i a asistentei medicale

P mare ,i serviciilor medicale de urgenta. Aceste recomandari sunt prezentate in tabelul

d taliat anexat la Raportul-rezumat.

4j.78. De,i agenda reformei poate parea descurajatoare, Guvemul Republicii Moldova

t ebuie sa abordeze cu o doza rezonabila de optimism aceste actiuni, unele dintre care au

, fost intreprinse, iar altele abia urmeaza. Efortul continuu de a elabora o Strategie

c ompleta de Cre,tere Economica ,i Reducere a Saraciei (SCERS) va asigura Guvernul cu

n instrument pentru luarea unor decizii strategice privind prioritatile reformei pe termen

curt ,si mediu. in mod similar, lucrul asupra elaborarii unui CCTM va oferi contextul

ecesar pentru eforturile de consolidare a prioritatilor strategice la elaborarea bugetului,

i timp ce programul continuu de reformare bugetara va contribui la sporirea eficientei
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utilizarii resurselor. Relansarea Strategiei si Programnului Reformei Sectorului Public vaoferi un mecanism pentru realizarea reformelor necesare in sfera administratiei publice.in timp ce reforma sectorului ocrotirii sanatatii si sistemului de pensii se afla la o etapaavansatA, reforna sectorului educational si a sistemului de asistentA sociala ar puteabeneficia in prezent de o accelerare.



ANEXA STATISTICA





Tabelul Al: oldova: Indicatordi econottici de ba.zA

Real Preliminar

Indicatorul 
1996 1997 1998 1999 2000 2001

PIB (milioane lei la pret,uri actuale) 7798 8917 9122 12322 16020 19052

PIB (milioane $ SUA la preturi actuale) 1695 1930 1699 1171 1289 1479

Cresterea real a PIB (procente pe an) -5.9 1.6 -6.5 -3.4 2.1 6.1

PNB per capi ($ SUA, metoda Atlas) 650 590 470 410 390 400

Exporturi de nrfuri (FOB/francovagon, min.$ SUA) 823 890 644 475 477 569

Importuri de ri(FOB, min$ SUA) 1075 1238 1032 610 783 882

Balanta de p1 ii (Bilantul actual, % din PIB) -11.1 -14.2 -19.7 -4.0 -9.4 -8.0

Bugetul publ c national*, % din PIB

Total ven ituri 
35.9 39.8 39.0 32.0 33.0 31.3

Total che tuieli 
43.8 50.0 42.9 35.0 34.6 30.3

Balanta obala (baza de casa) -8.0 -10.2 -3.9 -2.9 -1.6 1.0

Stocul re telor la cheltuieli 12.3 7.6 12.0 9.0 5.2 4.7

Datoria
Datoriato L restant5 ai achitata (TDO)**, mln.$SUA 847.8 1082.9 1070.6 1024.8 1246.0 1225.9

TDO/PlB 
50.0 56.1 63.0 87.5 96.7 82.9

Preturi
Inflatia
Media al lua1a 

23.5 11.8 7.7 39.3 31.3 9.8

Finele Pl rioadei 
15.1 11.1 18.2 43.8 18.5 6.4

MediaE nula (ei/$SUA) 4.6 4.6 5.4 10.5 12.4 12.9

La fnleanului (Lei/$ SUA) 4.7 4.7 8.3 11.6 12.4 13.1

Rata rel eschimb (1996 =100) 100.0 108.0 109.2 102.1 89.2 85.9

*Include bl detul de stat, bugetele locale, bugetul de asigurari sociale si fondurile/resursele extrabugetare, dar exclude finantarea

donatoril r a proiectelor de investitii.

** Include atoria publica cu garantie de stat, datoria privata negarantata, folosirea creditelor FMI si a capitalului net pe termen scurt

si exclud restantele la energie.

Sursa: Baz actuali de date a Bancii Mondiale, Ministerul Finantelor al Republicii Moldova.



Tabelul A2: Moldova - Bugetul public national. 1997-2001 (executat, 1a preturi actuale)(in rmilioane lei)

1997 1998 1999 2000 2001
Venituri totale 

3550 3560 3946 5280 5923Venituri fiscale 
2209 2148 2266 2999 3338Impozitul pe profit 
244 179 233 276 349bTipozitulpevenit 
281 224 219 265 347TVA 
949 1124 940 1343 1497Accize 
401 375 445 659 681ActivitateaeconornicAexterna 
127 109 231 231 234Alteirnpozite 
206 137 199 227 231Venituri nefiscale 
490 497 583 806 749dincare:profittransferat deBNM 131 188 160 387 229Contribulile in bugetul asigurarilorsociale 729 783 783 1008 1287Veniturile extrabudgetare 
122 132 202 334 402Oranturi/subven0ii 

0 0 112 132 147
Dupa clasificarea economica
Cheltuieli totale 

4456 3917 4308 5540 5766Cheltuieli recurente 
3467 2815 2950 3789 4240Retribuhii/salarii 

793 647 746 990 1400Bunuri §i seavicii 
846 582 535 655 964Subvenpii intreprinderilor 
280 322 374 343 256AchitAri sociale/Tiansfenrri persoanelor 1155 987 966 1426 1534Alte transferui 
87 13 19 27 52Alte chedtuieli 

306 264 311 347 35Plata dobanzilor 
427 503 907 1041 813Externe 
167 182 441 436 452Inteme 
261 321 467 604 361Cheltuieli de investiui 
437 454 318 464 376Creditare neta 
30 30 -44 -32 -17Cheltuieli exttabudetare 
95 115 176 279 354

Dupd d4ifica-eafunc#onald
Cheltuieli totale 

4456 3917 4308 5540 5766Securitate Si servicii 
504 438 548 664 803Sevicii publice generale 128 133 201 253 325Activitatea extemi 
39 35 55 67 74ApAmre 
77 56 63 63 75Autoritai judecitoresti 
30 21 28 32 37Ordineas i securitatea publicA 230 193 200 250 292Cheltuieli sociale 

2525 2078 2089 2734 2968invtArnmnt 
822 585 551 683 868Ocrotirea sanataii 
497 357 320 446 515Protecie sociala 

1207 1136 1218 1605 1585Recreare, cultura $i religie 66 61 59 80 88$tiinta 
34 25 27 27 32Cheltuieli econornice 

271 194 199 250 297Combustibil si energie 
37 4 32 13 4Agriculturi, Silviculturi. Pescuit si

Vinatorie 
69 52 60 73 59Protechia mediului 

7 5 6 8 9Industrie si Constructii 
2 2 3 5 6Transpoin si Comunicati 

96 74 55 99 97Servicii comunale 
58 52 29 37 106Alte cheltuieli econornice 
3 4 15 17 16Completarea rezervelor de stat I 1 2 2 2Alte cheltuieli 

66 19 28 32 47Plata dobanzilor 
427 503 907 1040 813Exteme 
167 182 441 436 453Interne 

261 321 467 604 361Cheltuieli de invesutij 
437 454 318 464 378Chedtuieile extrabugetare 

95 115 176 279 354Creditare neta 
30 30 -44 -32 -17

Balanta financiara (sold de casa) -906 -357 -477 -261 157

Sursa: Ministerul Finantelor, Republica Moldova



Tabelul A3: M va - Bugetul public nalional, 1997-2001 (executat, la prelurile din 1997)

(in procent din a ul de baza)

1997 1998 1999 2000 2001

Venituri totale 
100 93.1 74.1 75.5 77.1

Venituri fiscal 
100 90.3 68.4 68.9 69.9

Impozitul pe rofit 100 67.9 63.7 57.3 66.0

Impozitulpe enit 100 74.0 51.9 47.8 57.1

TVA 
100 110.0 66.0 71.8 72.9

Accize 
100 86.7 73.9 83.3 78.5

Actvitatea onomica extemna 100 79.7 120.7 91.9 85.0

Alte impozit 
100 62.0 64.3 55.9 51.8

Venituri nefis ale 100 94.2 79.3 83.5 70.7

din care: Pro tttransferat de la BNM 100 133.0 81.2 150.0 80.8

Contribu,ile' bugetul asigurarilor sociale 100 99.7 71.6 70.2 81.6

Veniturile ex bugetare 100 99.9 110.1 138.6 151.9

Granturi/subv Iii

Dupd clasifica economica

Cheltuieli to le 100 81.6 64.4 63.0 59.9

Cheltuieli rec rente 100 75.4 56.7 55.5 56.5

Retributii/sa arii 
100 75.8 62.7 63.4 81.6

Bunuri s,i st vcii 
100 63.9 42.1 39.3 52.7

Subven,bi p atru intreprinderi 100 106.8 89.1 62.3 42.3

Plati social Transferuri persoanelor 100 79.3 55.8 62.7 61.4

Alte transf( i 100 13.5 14.2 15.7 27.7

Alte cheltuie i 
100 80.2 67.9 57.7 5.2

Achitarea do anzilor 
100 109.3 141.5 123.6 88.0

Externe 
100 101.7 176.3 132.9 125.6

Interne 
100 114.2 119.2 117.6 64.0

Cheltuieli d investipie 
100 96.4 48.5 53.9 39.8

Creditare nea

Dpe closifu areafuncdionald

Cbeltuieli to ale 100 81.6 64.4 63.1 59.9

Securitate,si servicii 
100 80.0 72.7 68.9 77.1

Servicii pu lice generale 100 93.9 104.1 99.2 119.3

Activitl4i xtei e 100 79.8 86.3 79.1 81.7

Aparare 
100 67.3 54.3 43.4 48.4

Autoritall judecatoresti 
100 63.9 62.6 56.2 56.8

Ordinea si securiuteapublici 
100 78.0 58.2 58.6 62.7

Cheltuieli s jale 100 77.5 57.2 57.2 57.0

Invjama 
100 69.7 50.3 47.7 54.7

Ocrotirea Attlai 100 67.6 45.1 48.8 52.2

Protectie ociala 
100 87.4 67.3 67.5 60.8

Recreare, c Itura ,i religie 100 86.2 58.3 62.1 62.6

$tiinla 
100 77.5 61.1 47.5 49.2

Cheltuieli onomice 
100 67.7 50.6 49.7 53.4

Combusti il si energie 100 10.3 57.9 19.0 5.1

Agricultu , Silvicultura, Pescuit & Vanltorie 100 73.2 60.3 56.3 44.3

Protec,ba mediului 
100 85.5 69.9 107.8 106.4

Industrie i Construcubi 
100 82.2 96.7 131.0 142.8

Transpor i Comunica,i 
100 71.5 37.9 52.0 46.7

Servicii munale 
100 84.4 34.1 32.3 85.1

Alte eco omice 
100 132.1 358.2 295.2 254.8

Comple arezervelor de stat 100 111.0 111.6 655.3 1131.0

Alte chelt ieli 
100 27.7 29.1 24.8 39.4

Plata dob. zilor 
100 109.3 141.5 123.6 88.0

Exteme 
100 101.7 176.3 132.9 125.6

Inteme 
100 114.2 119.3 117.7 64.0

Cheltuieli de investitii 
100 96.4 48.5 53.9 40.0

Creditareet

Sursa: Mi isterul Finantelor, Republica Moldova



Tabelul A4: Moldova -Bugetul public nationa1, 1997-2001 (executat, la preturi actuale)
(in procente din PIB)

1997 1998 1999 2000 2001
Venituri totale 

39.8 39.0 32.0 33.0 313Venituri fiscale 
24.8 23.6 18.4 18.8 17.6Impozitul pe profit 
2.7 2.0 1.9 1.7 1.8Impozitul pe venit 
3.2 2.5 1.8 1.7 1.8TVA 

10.6 123 7.6 8.4 7.9Accize 
4.5 4.1 3.6 4.1 3.6Actbitate economica externa 1.4 1.2 1.9 1.4 1.2Alte impozite 
2.3 1.5 1.6 1.4 1.2Venituri nefiscale 
5.5 5.4 4.7 5.0 3.9din care: Profit transferat de la BNM 1.5 2.1 1.3 2.4 1.2Contributiile in bugetul asigurarilor sociale 8.2 8.6 6.4 6.3 6.8Veniturileextrabugetare 
1.4 1.4 1.6 2.1 2.1Granturi/subvenpi 
0.0 0.0 0.9 0.8 0.8

Dupd daesifcarea econemicd

Cheltuieli totale 
50.0 42.9 35.0 34.6 30.3Cheltuieli recurente 
38.9 30.9 23.9 23.7 22.3Retribu,bi/salarii 
8.9 7.1 6.1 6.2 7.4Bunuri si servicii 
9.5 6.4 4.3 4.1 5.1Subvenpipentruintrepnnderi 
3.1 3.5 3.0 2,1 1.3Plpih sociale/Transfenuri persoanelor 13.0 10.8 7.8 8.9 8.1Alte transferuri 
1.0 0.1 0.2 0.2 0.3Alte cheltuieli 
3.4 2.9 2.5 2.2 0.2Plata dobanzilor 
4.8 5.5 7.4 6.5 4.3Externe 
1.9 2.0 3.6 2.7 2.4Interne 
2.9 3.5 3.8 3.8 1.9Cheltuieli de investi0e 
4.9 5.0 2.6 2.9 2.0Creditare neta 
0.3 0.3 -0.4 -0.2 -0.1Cheltueli extrabugetare 
1.1 1.3 1.4 1.7 1.9

Dapd cldsificareafww#onaJla

Cheltuieli totale 
50.0 42.9 35.0 34.6 30.3Securitate si servicii 
5.9 5.0 4.6 4.5 4.6Servicii publice generale 
1.6 1.6 1.8 1.7 1.9Actvitate exterma 
0.5 0.4 0.5 0.4 0.4Apirare 
0.9 0.6 0.5 0.4 0.4Autoritailejudecatoresti 
0.3 0.2 0.2 0.2 0.2Ordinea $i securitatea publicA 2.6 2.1 1.6 1.7 1.6Cheltuieli sociale 

29.0 23.6 18.0 18.2 16.7invatamhnt 
9.7 7.1 5.3 5.1 5.4Ocrotirea san8tAtii 
5.7 4.0 2.8 3.0 3.0Protecpe sociali 

13.5 12.4 9.9 10.0 8.3Recreare, Cultura 4i Religie 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5Stiinta 
0.4 0.3 0.3 0.2 0.2Cheltuieli economice 
3.1 2.2 1.7 1.7 1.7Combustibil si energie 
0.4 0.0 0.3 0.1 0.0Agricultura, silvicultura, pescuit si vanatorie 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4Protecpiamediului 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1Industrie i Construcoi 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Transport Si Comunicapii 
1.1 0.8 0.4 0.6 0.5Servicii comunale 

0.6 0.6 0.2 0.2 0.6Alte economice 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.1Complewarea Rezervelor de stat 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1Alte cheltuieli 
0.7 0.2 0.2 0.2 0.3Achitarea dobanzilor 
4.8 5.5 7.4 6.5 4.3Externe 
1.9 2.0 3.6 2.7 2.4Interne 
2.9 3.5 3.8 3.8 1.9Cheltuieli de investipe 
4.9 5.0 2.6 2.9 2.0Creditare netA 
0.3 0.3 -0.4 -0.2 -0.1

Balanta financiara 
-10.2 -3.9 -3.0 -1.6 1.0

Sursa: Ministerul Finantelor, Republica Moldova



Tabelul A i: M doa - BugetuI public nalional, 1997-2001 (exleutat, in procent din total) 

1927 1998 1999 2000 2050

VAcizetotale 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Venituri fiscel 62.2 60.3 57.4 56.0 56.4

Impozitul pe 6.9 5.0 5.9 5.2 5.9

Impozitul pe enit 7.9 6.3 5.5 5.0 5.9

TVA 
26.7 31.6 23.8 26.4 25.3

Accize 
11.3 10.5 11.3 12.5 11.5

Actiei ted oionomica externi 3.6 3.1 5.8 4.4 4.0

Alt, ieoit 
5.8 3.9 5.0 4.3 3.9

Vetri neis le 13.8 14.0 14.8 15.3 12.6

CoBUnwili,ei bugetul asigurarilor sociale 20.5 22.0 19.8 19.1 21.7

Veniturile ext intrepre 3.4 3.7 5.1 6.3 6.8

GTanturi/su ptii 0.0 0.0 2.8 2.5 2.5

Chelnuieli dup clasificarea economicf

Cb~e ltuie~li I o.e 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Cheltuieli rec rente 77.8 71.9 68.5 68.4 73.4

Retributis 
1 7.8 16.5 17.3 17.9 24.2

Bunuri ,i s ii 19.0 12.8 12.4 11.8 16.7

Subvenii 
3. i4reprinder 6.3 .2 8.7 6.2 4.4

Plai social rnsferuri pentru persoane 24.9 24.0 22.0 25.2 26.1

Alte transfer n ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~1.9 0.3 0.4 0.5 0.9

Adlte cheltui 
7.9 7.9 7.6 6.9 1. I

Plat.dobanzior 
9.6 12.8 21.1 18.8 14.1

Extern 
3.7 4.7 10.2 7.9 7.8

Interne 
5.9 8.2 10.8 10.9 6.2

Cheltuieli de investitie 9.8 11.6 7.4 8.4 6.5

Cheltuielile xtrabugeare 2.1 2.9 4.1 5.0 6.3

Creditare ne ,0.7 
0.8 -1.0 -0.6 -0.3

Cheltuieli du 2 clasificareafu nc#onalk

Cheltuieli to le 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Securitate ,i servicii 11.8 11.5 13.3 12.9 15.1

Servicii p lice generale 3.2 3.7 5.1 5.0 6.3

Activiae xtera 1.0 1.0 1.3 1.3 1.4

Aparare 
1.7 1.4 1.5 1.2 1.4

Autort8til judecatore,sti 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7

Ordmnea,si| ecuritatea publica 5.1 4.9 4.7 4.8 5.4

Cheltuieli sjciale 57.9 55.0 51.4 52.5 55.1

inva,tamar 
19.5 16.6 15.2 14.7 17.8

Ocrotirea 8n8tatii 11.4 9.4 8.0 8.8 9.9

Protectie iala 27.1 29.0 28.3 29.0 27.5

Recreare, u1Iura i Religie 1.6 1.7 1.4 1.6 1.7

S,iin,u 
0.8 0.8 0.8 0.6 0.7

Chel ieli onomice 6.3 5.2 4.9 5.0 5.6

Comobusti il ,i energie 0.8 0.1 0.7 0.2 0.1

Agricul silvicultura, pescuit si vanatorie 1.7 1.5 1.6 1.5 1.2

Protectia odiului 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4

Industrie i Constructil 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1

Transpo si Comunica1ii 2.2 1.9 1.3 1.8 1.7

Serviciu onmunal 1.3 1.3 0.7 0.7 1.8

Altele ec omice 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3

Complear Rezervelor de stat 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5

Alte chel 
1.5 0.5 0.7 0.6 1.0

Achitare loazlor 
9.6 12.8 21.1 IS.8 14.1

Exteme 
3.7 4.7 10.2 7.9 7.8

Inteme 
5.8 8.2 10.8 10.9 6.2

Cheltuieli linvesti,tie 
9.8 11.6 7.4 8.4 6.5

Creditare ea0.7 
0.8 -1.0 -0.6 -0.3

Sursa: Mi sterul Finantelor. Re publica Moldova



Tabelul A6: Moldova - Restantele la cheltulelile Bugetulul consolidat,* 1996-2001 (la sf*rElt de an)(milioane de lei)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Stat Local Total Stat Local Total Stat Local Total Stat Local Total Stat Local Total Stat Local TotalRestante totale la cheltuieli 256.0 430.0 686.0 210.0 350.0 560.0 440.0 526.0 966.0 372.4 718.0 1090.4 234.1 693.3 927.4 306.8 701.5 1008.3

Retributii/salarii 
30.0 82.0 112.0 20.8 33.0 53.8 96.0 142.0 238.0 71.6 169.0 240.6 55.9 97.0 152.9 60.8 97.6 158.4

Contributiile in bugetul asigurarilor
sociale 

10.0 111.0 121.0 8.8 82.0 90.8 20.0 67.0 87.0 16.9 138.9 155.8 12.4 168.5 180.9 11.0 196.9 207.9

Bunuri ai servicii 83.0 184.0 267.0 105.0 130.0 235.0 142.0 157.0 299.0 134.9 216.9 351.8 113.9 213.3 327.2 132.6 169.7 302.3

din care: Electricitate 18.0 15.0 33.0 1.9 8.8 10.7 6.0 13.0 19.0 13.5 33.7 47.2 7.4 34.7 42.1 11.8 27.6 39.4
Energietermica 23.0 82.0 105.0 9.6 21.0 30.6 16.0 23.0 39.0 11.7 27.4 39.1 4.1 11.3 15.4 8.2 12.9 21.1
Combustibil 3.0 10.0 13.0 1.6 12.0 13.6 1.0 14.0 15.0 1.4 17.2 18.6 0.6 22.0 22.6 2.0 20.7 22.7
Alimentatia 10.0 16.0 26.0 34.0 21.0 55.0 48.0 24.0 72.0 20.1 16.9 37.0 16.0 13.6 29.6 19.9 10.7 30.6
Medicamente 3.0 25.0 28.0 8.2 15.0 23.2 9.0 18.0 27.0 4.9 16.8 21.7 2.7 16.2 18.9 6.1 13.9 20.0

lnvestilii decapital 90.0 8.0 98.0 56.6 1.0 57.6 37.0 15.0 52.0 17.4 33.0 50.4 10.0 48.4 58.4 14.4 37.4 51.8

Alte cheltuicli 43.0 45.0 88.0 18.8 104.0 122.8 145.0 145.0 290.0 131.6 160.2 291.8 41.9 166.1 208.0 88.0 199.9 287.9
*Definitia de buget consolidat data de Guvem include bugetele de stat ~i locale
Sursa: Ministerul Finanlelor, Republica Moldova



Tabelul A7. oldova: Bugetul de stat (executat, preturi actuale)

(in miiioane de lei)

1997 1998 1999 2000 2001

Venituri total 2118.3 2025.6 2392.0 3148.5 2905.3

Venituri fiscal 1598.2 1645.6 1736.1 2355.2 2318.8

Impozitulpepofit 
147.1 106.2 133.6 136.1 118.1

Impozitulpev nit 0.8 0.7 1.6 0.6 1.6

TVA 846.6 1004.5 882.0 1244.4 1196.9

Accize 401.1 374.6 444.5 658.5 680.8

Activitatea ec nomica extemr 107.3 109.3 230.8 230.7 234.2

Alte venituri scale 95.3 50.3 43.6 84.9 87.3

Venitinnefis ale 520.1 380.0 544.4 669.5 455.6

Venitnetdel BancaNaoionala 131.1 187.8 159.7 387.3 229.0

Granturi/subv lii 0.0 0.0 111.5 123.8 130.9

Dupd dasifc rd a econemica

Cheltuieli to ale 2725.2 2322.0 2736.1 3363.5 2937.6

Cheltuielicur te 2252.2 2003.2 2554.6 3125.0 2829.7

Re=-ibu,ii/sal Ji 264.0 232.6 317.6 358.5 630.6

Bunuri i s cii 322.2 250.3 262.5 309.1 428.9

Subvenliiper tru^tntreprinderi 171.0 209.3 311.2 258.7 120.1

Plati socialeF zransferuri pentru persoane 389.7 207.9 208.4 425.0 437.0

Alte transferw li 479.6 442.0 298.7 456.4 385.9

Achitari ale obanzilor (Externe) 166.6 182.4 440.6 436.2 452.5

Achitari ale < obanzilor (Interne) 212.4 244.7 438.3 584.4 344.7

Alte cheltuie~ i246.6 234.1 277.3 296.7 30.1

Cheltuieli deinvestihie 354.4 356.4 225.6 271.1 133.0

Creditare n 118.7 -37.6 -44.0 -32.6 -25.0

Dupi c fasioi area fnctienalA

Cheltuieli t tale 2725.2 2322.0 2736.1 3363.5 2937.6

Serviciipu lice generale 66.4 75.2 121.3 153.7 204.8

Actitvitate xteni 39.4 35.3 55.2 66.9 78.0

Aparare 77.2 56.0 62.8 62.9 76.7

Autonit-ill judeci.toreti 29.8 20.7 28.5 31.5 38.4

OrdineaSi uritateapublica 195.3 164.6 168.6 202.3 240.5

invaIimin 235.1 170.2 168.8 180.8 223.6

Cercetare inifici 33.7 24.9 26.6 27.5 32.4

Ocrotirea atapi 153.4 136.2 146.1 148.0 168.0

Protecpe ;ala 378.4 301.0 415.1 560.7 473.7

din care: transferuri in bugetul asiguririlor

sociale de s t 297.2 136.9 125.3 334.5 300.6

Recreare ulturi i religie 40.5 41.1 37.5 44.5 43.0

Combusil il si energie 36.9 4.1 32.2 12.9 4.1

Proteclia nfediului 6.8 5.3 6.1 7.3 9.0

Agricultu silviculturi, pescuit Si vanitorie 49.6 30.5 36.4 54.5 41.6

Industrie Construcpi 1.8 1.3 2.0 2.5 4.5

Transport i Comunicaoii 96.8 69.9 60.2 79.0 78.3

Adminis ea utilititilor publice Si exploatarea

fonduluib ativ 1.6 1.3 1.5 0.4 0.5

Compl ea rezervelor de stat 1.2 1.4 1.8 2.0 8.5

AlteEco rnice(comert turismn munci) 1.8 3.1 13.5 16.0 18.6

Alte chel ieli 429.3 440.0 303.3 450.9 400.8

Serviciul itrei 377.0 421.2 866.9 1020.6 797.2

Invesfiti niloace de producpe 354.4 356.4 225.6 271.1 20.3

Creditare nea118.7 
-37.6 -44.0 -32.6 -25.0

Sura M iseu Finan%elor, Republica Moldova



Tabelul A8. Moldova: Veniturile ji cheltuielile autoritatilor locale, 1997-2001 (executat, la preturi actuale)(in milioane lei)

1997 1998 1999 2000 2001
Venituri totale 

1255.5 1173.3 1024.0 1429.4 1797.4Venituri fiscale 
700.1 560.2 569.3 730.6 1118.2Impozitul pe venit 
281.1 223.3 217.2 263.9 346.0Impozitul pe profit 
97.1 72.4 99.8 139.6 231.6TVA 

102.3 119.5 58.3 98.3 301.0Alte venituri fiscale 
219.6 145.0 194.0 228.8 239.6Venituri nefiscale 
102.9 111.7 110.1 176.6 228.0Profit de capital 
20.2 24.3 28.6 38.1 57.7Transferuri, total 

432.3 477.1 316.1 475.4 378.0Granturi/subventii 
8.7 15.6

Dupi clasificarea economica

Cheltuieli totale 
1403.7 1114.3 960.2 1387.9 1767.6Cheltuieli recurente 
1282.5 967.9 837.2 1154.9 1489.2din care Retribubi/salarii 
529.2 414.5 428.4 631.2 769.4Bunuri ,i servicii 
523.9 332.0 272.0 346.3 535.0Vizita de lucru/deplasare 

2.0 2.0 2.1 3.2 4.3Plata dobinzilor gi rambursarea imprumuturilor 74.7 76.0 28.2 19.8 16.2Transferuri pentru produse ,i servicii 106.7 101.3 62.2 65.8 118.1Transferuri destinate scopurilor de produc,e 2.4 8.1 0.8 18.8 17.8Transferuri la alte niveluri bugetare 5.2 0.0 0.0 7.7 8.5Transferuri institutbilor financiare si altor institutii 0.9 1.8 5.3 5.6 8.9Transferuri populatiei 
7.1 4.0 6.4 8.9 11.0Alte cheltuieli curente 

30.6 28.1 31.9 47.5 0.0Cheltuieli de investi,ie 
121.2 146.4 123.0 233.1 278.5

Dupfi clasificareafuncionalah

Cheltuieli totale 
1403.7 1114.4 960.2 1388.0 1767.6Servicii publice generale 

61.5 57.7 79.3 99.2 135.6Securitatea ,i ordinea publica 34.2 28.1 31.9 47.5 56.8invAtamant 
586.7 414.3 381.9 502.1 659.5Ocrotirea sanAtApi 
344.3 224.8 180.7 297.9 359.8Protecpe social 

75.3 59.5 51.0 52.4 30.5Recreare, Cultura si Religie 25.3 19.9 21.5 35.1 46.0Combustibil ,i energie 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Protecpa mediului 
0.0 0.0 0.1 0.4 0.4Agricultura, silvicultura, pescuit ,i vanatorie 19.3 21.9 23.0 18.4 21.4Minerit, Industrie si Construc,bi 0.2 0.2 0.7 2.2 2.8Transport si Comunicatii 
0.0 6.4 0.1 19.6 18.9Servicii comunale 

56.0 50.8 27.4 36.5 106.1Altele Economice (comert, turism, munca) 0.9 1.0 1.2 0.8 1.3Alte cheltuieli 
78.8 83.4 38.4 43.2 50.1Investitii in mijloace de productie 121.2 146.4 123.0 232.7 278.5

Sursa: Ministerul Finantelor, Republica Moldova



Tabelul 9: Mol Va - Bugetul de Asigurlri Sociale de Stat, 1997-2001 (executat, la preturi actuale).

(in milioane lei)

1997 1998 1999 2000 2001
Buget

VNITR 
1026.8 920.1 907.9 1343.3 1395.0

Contrbuii e agplor economici 
718.7 780.9 781.2 989.3 10S0.0

din care con buii colectate in numerar 357.7 347.8 469.7 789.5

Alocari de la bu etelede stat §i locale 305.5 136.9 124.8 334.5 340.0

Alte venituri 
2.6 2.3 1.8 19.5 5.0

CHELTUIEL' 
1060.2 911.9 873.0 1316.2 1393.1

FONDUL DE ENSII 
913.6 779.7 749.1 1165.6 1204.3

Pensil 
827.1 624.9 692.9 965.7 858.2

Pensii pentru li ita de viarta, incapacitate de munca, in caz de

pierdere a capu ui familiei 
815.9 614.6 674.9 919.9 832.1

din care pen ii piltite mn naturl 
285.6 326.2 216.8 106.8 0.0

Pensiii pentru ilitari 
9.2 9.5 9.0 17.6 9.3

Pensii pentrup icipantii de la Cemob&1 2.0 0.8 7.3 22.0 13.4

Pensii pentru f ,tii func;ionari publici Fi deputa;i n.a. n.a. 1.7 6.2 3.5

Alte indemni di 
10.4 73.3 17.8 117.1 288.0

indemnizatii d deces 
8.3 10.6 11.7 13.9 13.7

Compensa1ii truparticipantii de la Chernobal 2.0 2.7 6.1 16.5 16.7

Compensatii energie pentru grupurile vulnerabile 0.1 60.0 0.0 86.7 227.8

Alocat,ii social (fostele pensii sociale) 
19.6 20.5 18.6 28.9 22.8

Ajutor suplim tar de stat la pensii pentru merite speciale 12.9 8.9 0.0 20.0 7.1

Cheltuieli a inistradw 
33.5 20.0 25.1 27.6 57.8

Servicii po,tal 
17.5 10.1 11.2 11.5 8.2

Servicii banca e 
6.0 0.2 2.0 4.5 4.1

Sana orii 
7.1 6.7 8.6 7.7 0.0

Alte cheltuieli administrative 
2.9 3.0 3.3 3.9 45.4

Alte cheituiel 
42.5 61.6 13.3 55.2 0.2

FOND PE U FAMILII 
35.4 32.7 30.6 38.8 51.2

Compensatii nschimbul pensiilor alimentare pentru copii 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Compensatii mmntru mamele singure 
1.3 1.3 1.2 1.5 2.0

Alocatii pen copiii de pana la 18 ani 12.2 9.9 8.3 13.1 24.6

Alocatii pentl 1s copiii de la 18 luni pana la 16 ani 17.6 17.6 16.0 16.7 17.2

Alocatii pentl a familiile cu multi copii 4.0 3.1 3.7 4.0 1.2

Compensatii a gaze/energie pentru familiile cu multi copii 0.2 0.7 1.4 1.4 0.0

indemnizatii zentru nasterea unui copil 
2.0 6.2

FOND DE A SIGURARIE DE SOMAJ 
11.5 10.0 14.6 29.0 37.8

Alocalii de , maj 
5.8 5.0 7.8 19.3 26.5

Cheltuielile inistrative ale Serviciului de stat pentru forta de 2.6 2.3 2.9 5.8 5.7

Alte cheltuie i 
3.0 2.7 3.9 3.9 5.6

FONDUL D ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA

$I BOLI P OFESIONALE 
n.a. n.a. n.a. n.a. 9.2

Pensii 

4.1

Compensatii 

5.1

FONDUL E ASIGURARE SOCIALA A ANGAJATILOR 92.4 83.3 75.5 82.8 90.6

indemnizat, diin cadrul asisigurArior sociale de stat 72.2 69.6 66.7 71.4 77.1

indemnizati i caz de boala 
58.6 57.9 56.0 61.0 67.8

Alocatii pen concediu de maternitate 
10.4 8.6 7.9 8.2 8.5

Alocatii "a tersa copilului 
2.2 2.0 1.8 1.4 0.0

Alocatiin- Sa de deces 
1.0 1.1 1.0 0.8 0.8

Tratarea an ajatilor *i familiilor lor instatiuni balneare 18.1 13.0 8.6 9.5 11.5

Administra ies~i altele 
2.0 0.7 0.2 1.8 2.0

Sursa: Cas;Natonall deAsigurari Sociale, Republica Moldova.



Tabelul AIO: Moldova - Fondurile $l resursele extrabugetare, 1997-2001 (executtt, la prejurile actuale)(in nmilioane de lei)

1997 
1998 

1999 
2000 

2001
Venit Cheltuieli Sold Venit Cheltuieli Sold Venit Cheltuieli Sold Venit Cheltuieli Sold Venit Cheltuieli Sold

1. Fondurle extrabugetare, total* n.a. n.a. n.a. n.a. a, n.a. n..a. n.a. n.a. 17.3 11.9 5. 37.4 13.9 23.

Fondul ecologic national 

7.7 7.1 0.61 7.9 5.8 2.

Fondurile ecologice locale 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.

Fondul pentru finantarea lucrarilor de constituire a 

0 0 0.0 0.4 0.1 0.3

bazei normative in construclii
lnvlInimant 

0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.5

Fondul pentru manuale 

9.4 4.6 4.7 20.3 0.0 20.3

Ocrotirea sanAtAtii 

0.0 0.2 0.2 0.

Proteclia, conservarea, restaurarea si dezvoltarea 

0. 
0.

patrirnoniului cultural
Programul complex de valorificare a terenunlor noi si 

0.0 7.7 7.7 0.

de spofire a fertilitltii solurilor
Fondul pentru incurajarea dezvoltlrii culturii nucului 

0.2 0 0.2

Fondul republican de suslinere socialA a populaliei 

0 0.

Fondul nalional pentru conservarea energiei 

0 0.

Promnovarea si dezvoltarea turismului 

0 0.(
2. Resuresele extrabugetare ale Institutillor flinansltede Ia bueetul de stat**

Total 
122.36 95.00 27.3 131.72 114.91 16.81 202.16 176.36 25.8 309.64 262.33 47.31 402.55 351.00 51.5

Serviciipublicegenerale 
15.33 13.63 1.70 11.13 10.31 0.82 21.70 20.50 1.20 25.37 24.00 1.37 40.35

Servicii externe 
6.33 5.17 1.16 3.57 3.03 0.54 3.62 2.52 1.11 5.43 2.55 2.88 4.90

Aparare 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.41 3.06 0.35 5.90

Sistemuljudecatoresc 
2.22 1.44 0.79 0.95 0.70 0.25 0.87 0.77 0.10 2.97 2.85 0.12 1.53

Securitatea nalionalA 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.02 15.33 6.69 19.23

invatAmAnt 
66.47 46.49 19.98 79.98 67.29 12.69 121.97 104.24 17.73 151.28 128.44 22.84 158.63

Cercetare 
3.38 3.62 -0.24 7.00 6.28 0.73 8.43 7.66 0.77 8.61 7.43 1.18 7.84

CulturA,ArtA,Sport,Activitalipentrutineret 
5.65 5.29 0.36 5.02 4.97 0.05 3.94 3.35 0.59 8.27 7.51 0.76 8.41

OcrotireaslnatAlii 
11.61 9.68 1.92 11.92 11.11 0.81 25.16 22.37 2.79 44.10 40.35 3.75 55.49

Proteclie sociala 
0.03 0.03 0.00 0.05 0.05 0.00 0.16 0.16 0.00 0.15 0.15 0.00 1.47

Agriculturd,pescuitsisilviculturg 
6.99 5.94 1.05 7.33 6.65 0.68 8.94 8.28 0.66 10.88 10.25 0.64 13.08

Ecologie 
2.52 2.38 0.14 3.25 3.16 0.08 3.54 3.43 0.12 5.03 4.73 0.29 5.99

lndustriesiConstructiii 
0.35 0.20 0.15 0.45 0.43 0.02 0.70 0.51 0.19 0.99 0.95 0.05 0.86

Transport si telecomunicatii 
0.46 0.40 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00

Fondullocativ5icomunitar 
0.36 0.15 0.21 0.59 0.53 0.06 0.91 0.81 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00

Combustibil si energie 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.87 0.51 0.00

Rezerve de stat 
0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.01 0.45 0.13 0.32 18.67 12.97 5.70 26.31

Alteactivitatieconomice 
0.23 0.19 0.04 0.14 0.09 0.04 1.23 1.15 0.09 0.50 0.34 0.16 0.29

Alte cheltuieli 
0.43 0.39 0.04 0.32 0.28 0.04 0.54 0.49 0.05 0.56 0.54 0.02 0.73* Pentru perioada anilor 1997-1999, fondurile extrabugetare suntincluse in resursele extrabugetare.** Resursele extrabugetare ale instituliilor finanlate de bugetele locale sunt incluse in bugetele locale.

Sursa: Ministerul Finanjelor, Republica Moldova
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