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Notă: 
 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) reprezintă reţeaua globală de 
dezvoltare a Naţiunilor Unite, care promovează schimbarea şi conectează ţările la informaţii, 
experienţă şi resursele necesare pentru a ajuta oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună  
 
Prezentul raport a fost elaborat de doi experţi independenţi în cadrul proiectului Programului 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare „Consolidarea capacităţii instituţionale a Parlamentului 
Republicii Moldova”. Opiniile exprimate în acest document nu reflectă neapărat poziţia 
oficială a PNUD. 
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I. SUMAR EXECUTIV 

 
Analiza Funcţională a Administraţiei Parlamentului Moldovei este parte componentă a 
proiectului PNUD care are drept scop îmbunătăţirea managementului intern al 
Parlamentului. Analiza a fost efectuată de experţii letoni Anita Dudina, Directorul 
Departamentului de Informare al Parlamentului (Saeima) Republicii Letonia şi Maris 
Sprindzuks, fost deputat în Parlamentul Letoniei, care au fost invitaţi de PNUD Moldova 
pentru a analiza structura Administraţiei Parlamentului, documentele de politici şi 
procedurile existente, şi să ofere recomandări bazate pe experienţa altor Parlamente ale 
statelor membre UE. 
 
Obiectivul proiectului „Analiza funcţională a Secretariatului Parlamentului Republicii 
Moldova” este să efectueze o cercetare funcţională a Parlamentului, cu scopul de a 
restructura Secretariatul Parlamentului şi a contribui la sporirea capacităţii sale 
administrative. 
 
Principalele probleme evidenţiate de către Analiza Funcţională au fost în mare parte legate 
de statutul denaturat al funcţionarului public din Parlament, lipsa unor politici de resurse 
umane bine conturate şi a resurselor informaţionale, precum şi o cultură organizaţională 
slabă ce se datorează unei misiuni organizaţionale neclare în rîndurile angajaţilor. Alocarea 
resurselor umane şi distribuţia lor funcţională nu a constituit problema de bază aşa cum 
aceasta a fost anticipată în Termenii de Referinţă pregătiţi pentru cercetare. 
 
Interviurile cu deputaţii şi reprezentanţii personalului au avut loc în primăvara anului 2006 
(începînd cu 21 februarie 2006 pînă la 24 mai 2006) divizate în trei etape a cîte două 
săptămîni. 
 
Analiza Funcţională a identificat probleme majore şi domenii ce necesită îmbunătăţiri, 
stabilind recomandări şi propuneri pentru acţiuni concrete:  
 

1. Administraţia Parlamentului are nevoie de un Secretar General – un şef apolitic al 
personalului, a cărui funcţie de bază trebuie să fie planificarea strategică generală, 
administrarea resurselor umane şi managementul financiar. 

 
2. Este necesar de stabilit o nouă misiune comună pentru Administraţie pentru a elabora 

o listă comună de valori şi principii, necesare pentru a mobiliza angajaţii să ia acţiuni 
coordonate şi direcţionate în deservirea clientului – deputaţii din Parlament. 
Misiunea nouă trebuie elaborată prin comunicare între şeful aparatului şi şefii de 
unităţi. 

 
3. Este necesar de susţinut independenţa şi profesionalismul Administraţiei 

Parlamentului prin implementarea principiilor Legii cu privire la Serviciul Public, 
adică reguli de angajare pe bază de merit al personalului, politici de administrare a 
resurselor umane, respectarea principiilor de bază – profesionalism, imparţialitate 
politică şi loialitate. 
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4. Pentru a asigura dreptul la informare ca fiind unul din drepturile de bază într-o 
societate democratică şi a evita interpretările diametral opuse ale acestor drepturi în 
cadrul Parlamentului, este recomandabil de a stabili o politică de informare a 
Parlamentului Moldovei, care să identifice principiile şi obiectivele generale de 
informare atît în cadrul Parlamentului cît şi în afara lui. Pentru ca să aibă succes, 
aceasta are nevoie de susţinere politică şi coordonare la cele mai înalte niveluri, deci 
politica de informare a Parlamentului trebuie să fie discutată în toate fracţiunile 
parlamentare şi să fie adoptată de Biroul Permanent. 

 
5. Sistemul strategiei de informare trebuie dezvoltat în concordanţă cu politica de 

informare a Parlamentului Republicii Moldova. În procesul formulării unei astfel de 
strategii, primul pas trebuie să fie evaluarea necesităţilor deputaţilor, angajaţilor, 
societăţii la general şi altor grupuri specifice, cum ar fi Guvernul, funcţionarii 
publici, reprezentanţii administraţiei publice locale etc. 

 
6. Parlamentul, precum şi alte instituţii publice şi societatea la general, ar putea obţine 

beneficii dacă ar fi elaborat, implementat şi administrat un sistem de circuit al 
documentelor bazat pe principiul client-server. Un astfel de sistem ar putea deveni 
un instrument eficient pentru administrarea, păstrarea şi căutarea proiectelor de lege 
şi altor documente procesate atît de Guvern cît şi de Parlamentului Republicii 
Moldova. Pentru a asigura un schimb eficient de acte legislative în formă electronică 
între Guvern şi Parlament, trebuie identificate şi aprobate nişte standarde tehnice 
comune. Un astfel de sistem trebuie să asigure un control complet asupra circuitului 
de documente, inclusiv introducerea standardizată a datelor de pe calculatoarele 
personale şi primirea lor în diverse forme, atît în formă tipărită cît şi în formă 
electronică. 

 
7. Urmînd evaluarea necesităţilor utilizatorilor, trebuie discutat şi aprobat conţinutul 

intranet-ului şi trebuie elaborat un plan de implementare. După cum informaţia cu 
caracter intern este importantă şi necesară şi pentru activităţile de informare 
exterioară, formarea sistemului de informare internă în formă electronică va fi un 
garant al succesului web site-ului Parlamentului. 

 
8. Administraţia de vîrf a aparatului Parlamentului Moldovei ar trebui, împreună cu 

Serviciul Resurse Umane, să formeze o politică durabilă de administrare a resurselor 
umane. Politica trebuie să identifice principiile de bază ale recrutării, sistemului de 
promovări şi dezvoltare a angajaţilor, astfel asigurînd oportunităţi egale pentru 
fiecare candidat şi eliminînd discriminarea pe bază de vîrstă, sex, afiliere politică, 
apartenenţă etnică sau religioasă. Pentru a asigura că această politică este înţeleasă şi 
implementată în mod uniform, sunt necesare prevederi pentru a asigura distribuirea 
şi înţelegerea elementelor importante ale politicii de resurse umane în toate unităţile 
structurale ale Secretariatului Parlamentului, precum şi în Comisiile Parlamentare. 

 
9. Este nevoie de asigurat cu instruiri funcţionarii publici la nivel înalt şi mediu pentru 

a ajunge la calificarea necesară pe care o dictează noile condiţii. Cursurile de 
instruire pentru angajaţi la capitolul administrare, procesul de luare a deciziilor, 
comunicare, soluţionarea conflictelor, administrarea timpului, evitarea situaţiilor de 
stres, fortificarea capacităţilor de consolidare a echipei etc., ar putea să-i ajute să-şi 
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atingă cele mai bune performanţe. Luînd în considerare procesul continuu de 
integrare Europeană, posibilităţile ca angajaţii Parlamentului să urmeze cursuri în 
domeniul afacerilor Europene (instituţii Europene, principii de bază, misiuni 
internaţionale, relaţiile cu statele partenere, sistemele de extragere a informaţiei etc.) 
şi cursuri de limbi străine, devin din ce în ce mai importante.  

 
10. Angajaţii Serviciului de Resurse Umane trebuie să fie instruiţi pentru a-şi dezvolta 

capacităţile de analiză şi integrare a factorilor politici, culturali şi organizaţionali 
complecşi, care influenţează planificarea resurselor umane şi a angajărilor în 
contextul parlamentar. Procesul de planificare a resurselor umane, legătura între 
planificarea resurselor umane şi planificările strategice, analiza funcţiilor şi crearea 
funcţiilor, recrutarea şi selectarea angajaţilor, precum şi consolidarea competenţelor 
sunt subiecte importante şi trebuie incluse. 

 
11. Regulamentele unităţilor aparatului trebuie să descrie funcţiile relevante de suport 

parlamentar pentru fiecare Departament şi subunităţile acestuia, luîndu-se în 
considerare mandatul şi obiectivele definite ale Parlamentului. Regulamentele 
unităţilor şi fişele de post ale fiecărui angajat trebuie separate unele de altele şi 
pregătite ca două tipuri diferite de documente. Scopul Regulamentului 
departamentului este definirea funcţiilor şi competenţelor unităţii şi subunităţilor 
acestuia. Scopul fişelor de post este definirea conţinutului activităţilor în seama 
fiecărui angajat. Totuşi, ar trebui să existe o legătură şi o corelare clară între 
activităţile menţionate în Regulament şi în fişele de post. Este recomandabil de 
pregătit concomitent ambele tipuri de documente.  

 
12. Introducerea institutului asistenţilor de deputat va asigura o informaţie mai calitativă 

pentru deputaţi, de care aceştia au nevoie pentru a face alegeri fiind bine informaţi şi 
lua decizii bazate pe cunoştinţe, precum şi va prelua activităţile de suport tehnic în 
lucrul de birou şi în cadrul întîlnirilor cu alegătorii. Luînd în considerare limitele 
bugetare ale Parlamentului, pentru început pentru fiecare deputat pot fi alocaţi 
asistenţi cu regim de lucru incomplet, fiind recomandabilă examinarea posibilităţii 
de stagiu, cu implicarea celor mai buni studenţi din universităţi sau alte instituţii 
superioare de învăţămînt. 

 
13. Se recomandă în mod prioritar organizarea unor programe de iniţiere pentru deputaţi, 

după petrecerea alegerilor şi înainte de începerea primei sesiuni a Parlamentului 
proaspăt ales, care să fie susţinute de materiale scrise atotcuprinzătoare despre 
Parlament cu detaliile de ordin tehnic şi administrativ necesare. 

 
 
 

 


