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Evenimente 

 

► Mesajul de felicitare al Prim-ministrului interimar al 

Republicii Moldova, Natalia Gherman, cu prilejul Zilei 

funcţionarului public 
 

Stimaţi reprezentanţi ai serviciului public, dragi colegi, 

În numele Guvernului Republicii Moldova, dar şi al meu personal, cu prilejul Zilei 

funcţionarului public, Vă transmit sincere felicitări şi urări de sănătate, prosperitate şi 

realizări în activitatea dedicată Societăţii şi Cetăţeanului! 

Instituirea Zilei funcționarului public în Republica Moldova este un rezultat al 

conștientizării rolului serviciului public pentru societatea noastră, în asigurarea 

continuităţii şi funcţionalităţii instituţiilor statului. 

În contextul opţiunilor proeuropene, declarate prioritate maximă a Guvernului Republicii 

Moldova, este important ca reprezentanţii serviciului public să asigure perpetuarea 

reformelor, transparenţa decizională şi avansarea în realizarea agendei europene a ţării.  

Asumarea acestor  deziderate va contribui la ridicarea continuă a prestigiului serviciului 

public, la creșterea imaginii funcţionarului public şi a instituţiilor publice în percepţia 

opiniei publice. Doar în asemenea condiţii vom reuşi să atragem specialiști competenți, 

pregătiți să muncească cu dăruire şi responsabilitate pentru cetăţenii Republicii Moldova. 

Sunt convinsă că spiritul de devotament, dedicaţie şi patriotism al fiecăruia dintre 

Dumneavoastră ne va permite să avansăm spre o societate modernă şi prosperă.  

Cu prilejul sărbătorii profesionale, Ziua funcționarului public, vă transmit alese cuvinte de 

mulţumire şi profundă gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o realizaţi zi de zi! Să 

fim exigenţi, responsabili şi oneşti, deopotrivă, în relaţiile cu Cetăţeanul, în serviciul 

căruia ne aflăm! 

 

 ► Lansarea proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în 

corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” 

 
 Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Delegaţia Uniunii Europene şi Oficiul 

Guvernului Lituaniei, la 16 aprilie curent, au lansat un proiect Twinning, a cărui 

componente vizează ajustarea cadrului normativ conform celor mai bune practici 

europene, planificarea şi implementarea programului naţional de instruire a funcţionarilor 

publici, crearea unei reţele de experţi în domeniul resurselor umane şi dezvoltarea 

capacităţilor tuturor secretarilor de stat din cadrul ministerelor. 

Continuare:  http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1706 

 

 

 

http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1706


Practici pozitive 

 

► Prima întrunire semestrială a funcţionarilor publici din 

autorităţile publice locale, responsabili de gestionarea  

resurselor umane 
  

La 13 mai curent, Cancelaria de Stat a organizat prima întrunire semestrială din acest an 

cu reprezentanţii autorităţilor publice locale. 

Agenda evenimentului a cuprins o serie de subiecte relevante, precum caracteristici 

generale despre administraţia publică din Lituania şi reformele care au fost realizate în 

acest domeniu, implementarea cadrului normativ la nivel local, managementul resurselor 

umane etc., care au fost prezentate participanţilor de către 4 experţi din Republica 

Lituania. Ulterior, subiectele au fost puse în discuţie prin prisma comparaţiei realizărilor 

pozitive ale Lituaniei în domeniul reformei serviciului public şi reformele în acest sens 

care au loc în ţara noastră. 

Continuare: http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1720 

 

► Întrunirea trimestrială a specialiştilor din subdiviziunile 

resurse umane din autorităţile publice de nivel central 
 

Echipa proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din 

Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”  

împreună cu partenerul de implementare şi beneficiarul acestuia - Cancelaria de Stat a 

Republicii Moldova, au organizat, la 29 mai curent,  întrunirea trimestrială a specialiştilor 

din subdiviziunile resurse umane din autorităţile publice de nivel central. Scopul 

evenimentului a fost prezentarea primelor concluzii ale experţilor străini cu privire la 

necesităţile de modificare a cadrului legislativ ce ţine de serviciul public din Republica 

Moldova. 

Continuare: http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1725 

 

Asistență metodologică: 

 
În atenția autorităților publice 

 

►Raportul cu privire la funcția publică și statutul  

funcționarului public pentru anul 2014 
 

În anul 2014, dezvoltarea serviciului public a continuat în corespundere cu obiectivele şi 

acţiunile prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 

Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2013-2014 şi ale Planului anual 

de acţiuni al Cancelariei de Stat pe anul 2014: optimizarea managementului funcţiei 

publice prin dezvoltarea cadrului normativ, optimizarea managementului funcţionarilor 

http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1720
http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1725


publici prin implementarea reglementărilor cadrului normativ şi sporirea competenţelor 

profesionale prin asigurarea unui proces continuu de instruire a funcţionarilor publici. 

Datele din Raport demonstrează că situaţia privind implementarea cadrului normativ în 

domeniul funcţiei publice este încă neomogenă şi neuniformă – dacă în medie 

performanţele sînt satisfăcătoare, apoi în unele autorităţi publice au fost înregistrate 

rezultate nesatisfăcătoare în implementarea anumitor prevederi ale cadrului normativ în 

domeniu. În acest context, se menționează fluctuaţia înaltă a funcţionarilor publici şi a 

altor categorii de personal în 44% de ministere şi autorităţi administrative din subordinea 

organelor centrale de specialitate, reducerea numărului funcționarilor publici instruiți, 

ponderea joasă a instruirii funcţionarilor publici în autorităţile administraţiei publice 

locale.  

Raportul vine cu o amplă analiză a situaţiei în serviciul public în anul 2014 în comparaţie 

cu perioada anterioară şi include: modificările şi completările cadrului normativ în 

perioada de raportare; analiza dimensiunii absolute şi relative a serviciului public ca parte 

componentă a sectorului public, caracteristica calitativă a serviciului public (funcţiile 

publice vacante, structura de gender, vîrsta personalului); rezultatele monitorizării 

implementării prevederilor cadrului normativ în domeniu pe proceduri de personal. 

Fiecare compartiment include constatări, provocări şi acţiuni pentru perioada ulterioară. 

Raportul include priorităţi pentru anii 2015-2016. Anexele raportului includ atît date 

despre funcţionarii publici şi alte categorii de personal, cît şi date despre implementarea în 

autorităţile publice a prevederilor cadrului normativ pe proceduri de personal. 

Raportul poate fi accesat la adresa: http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=333       

 

► Schimb de experienţă 
 

30 aprilie 2015, Kiev, Ucraina: Agenția Națională a Serviciului Public din Ucraina, 

asistată de  Programul pentru Dezvoltare Profesională NATO-Ucraina, a organizat 

seminarul „Reformarea sistemului serviciului public”, destinat managerilor de resurse 

umane din autorităţile publice. Seminarul a avut ca scop discutarea proiectului de lege cu 

privire la serviciul public din Ucraina şi a subiectelor ce țin de organizarea procedurilor de 

personal: recrutarea competitivă, accesul egal al cetățenilor la ocuparea funcției publice, 

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, dezvoltarea 

conceptului de reformă a sistemului de instruire și dezvoltare profesională a funcționarilor 

publici. Seminarul a fost moderat de Constantin Vascenko, șeful Agenției Naționale a 

Serviciului Public din Ucraina, care a vorbit despre rolul Agenției în procesul de elaborare 

a proiectului de lege cu privire la serviciul public, despre parteneriatul internațional, 

aportul considerabil și dezinteresat al experților internaționali la elaborarea proiectului 

documentului, precum și despre factorii naționali, care tergiversează adoptarea legii 

menționate. 

De asemenea, în cadrul discuțiilor cu privire la situația actuală a sistemului serviciului 

public din Ucraina, a fost menționată necesitatea imperativă de reformare a acestui sistem, 

prin dezvoltarea, în condițiile actuale, de noi modele de clasificare a funcțiilor 

publice/pozițiilor şi sporire a competențelor profesionale ale funcționarilor publici, 

http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=333


precum și prin crearea condițiilor de funcționare eficientă a sistemului de management al 

funcției publice. 

Experiența internațională în crearea unui serviciu 

public profesionist a fost împărtăşită de către 

reprezentanţii Georgiei şi Republicii Moldova.  

Republica Moldova a prezentat în cadrul 

seminarului subiectul privind procedura de 

evaluare a performanțelor profesionale ale 

funcționarilor publici, fiind expusă de către Aliona 

Moisei, șef adjunct al Direcției managementul 

resurselor umane din cadrul Ministerului  

Finanțelor. 

Urmare a acestor discuţii, putem menţiona că în Republica Moldova cadrul normativ în 

domeniu corespunde normelor internaţionale. Astfel, acum ne aflăm în procesul de 

implementare și trebuie să depunem tot efortul pentru a depăşi dificultăţile întîlnite şi a 

asigura un serviciu public eficient. 

Aliona Moisei, şef adjunct DMRU,  Ministerul Finanțelor 
 

11-15 mai 2015, în Baku, Azerbaidjan: s-a desfăşurat seminarul privind reforma 

administrației publice la nivel local şi regional în cadrul Parteneriatului Estic. În cadrul 

seminarului, participanților le-au fost prezentate studii de caz privind implementarea 

reformelor la nivel local și regional în Cehia, Portugalia, Azerbaidjan, Austria, Slovacia, 

Lituania. În contrast cu alte seminare realizate pe această temă, au conferențiat nu doar 

reprezentanți ai autorităților publice, ci și exponenți ai mass-mediei, ONG-urilor sau 

mediului academic, fiind tratate subiecte de interes, cum ar fi: „Rolul mediei digitale în 

administrarea publică”, „Buget participativ: cazul Bratislavei”, „Guvernarea locală și 

lupta împotriva corupției”, „Instrumente UE pentru finanțarea administrației locale” etc. 

În cadrul seminarului, s-a accentuat rolul important al funcționarilor publici – 

reprezentanții puterii publice „cei mai aproape” de cetățeni, pentru asigurarea unei 

administrații de succes, inclusiv prin asigurarea unei comunicări eficiente și a prestării de 

servicii prin intermediul spațiului digital. 

Dumitru Botea, consultant principal, DRAPC, Cancelaria de Stat 
 

14 mai 2015, Baku, Azerbaidjan:  Comisia Serviciului Public din Azerbaidjan ne-a 

invitat să participăm la conferinţa 

internaţională „Inovaţii recente în 

sistemul serviciului public din 

Azerbaidjan”, în cadrul căreia au fost 

prezentate mecanismele de sporire a 

eficacităţii funcţionarilor publici din 

ţara gazdă. Tot în cadrul acestei 

conferinţe, s-a supus discuţiei 



instrumentele de asistenţă externă, acordate de către Uniunea Europeană pentru 

modernizarea şi dezvoltarea serviciului public. La această conferinţă au participat şi alte 

ţări din cadrul Parteneriatului Estic – Ucraina, Belorusia şi Georgia, fiecare din ele 

împărtăşind experienţa naţională în acest domeniu.   

Un moment important pentru Comisia Serviciului Public, discutat şi în cadrul conferinţei, 

este deschiderea unui Centru de Instruire pentru funcţionarii publici, fapt ce va fi realizat 

cu suportul partenerilor externi şi al Preşedintelui Republicii Azerbaidjan. 

Galina Vranceanu, consultant principal, DRAPC, Cancelaria de Stat 
 

26 mai 2015, Erevan, Armenia: s-a desfășurat conferinţa internaţională ,,Sporirea 

performanţei serviciului public: 

modelul CAF şi învățarea 

durabilă”. În cadrul acesteia, au fost 

prezentate şi discutate formele de 

dezvoltare profesională a 

funcţionarilor publici din mai multe 

ţări, precum Polonia, Ucraina, 

Armenia, Republica Moldova ş.a. 

Totodată, conferinţa a oferit o 

platformă dinamică pentru a supune 

dezbaterii modelul Cadrul Comun de Evaluare (CAF) şi a face un schimb de idei privind 

sporirea performanţei  autorităților publice prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi 

responsabilităţii sociale, precum şi prin dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor 

publici.   

Galina Vranceanu şi Oxana Lazarenco, consultanți principali,  

DRAPC, Cancelaria de Stat 
 

1–5 iunie 2015, Vilnius, Lituania. În cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune 

practici ale Uniunii Europene”, în perioada menționată a avut loc o vizită de studiu a unui 

grup de funcționari publici din Republica Moldova, scopul căreia a fost realizarea unui 

schimb de experiență în domeniul sistemului de gestionare a serviciului public şi preluarea 

bunelor practici din managementul resurselor umane aplicate în Lituania. 

În decursul celor 5 zile, funcționarii publici au făcut cunoștință atît cu sistemul 

administrativ, au vizitat autoritățile publice responsabile de elaborarea, promovarea, 

implementarea, coordonarea și monitorizarea politicilor în domeniul serviciului public, cît 

și s-au familiarizat cu structura sistemului de guvernare în general. 

Astfel, Lituania este o republică parlamentară, Parlamentul fiind constituit din 141 

deputați. Puterea executivă este reprezentată de Președintele țării, care este și 

conducătorul statului, și Guvern, care este format din 14 ministere. Administrația publică 

locală este divizată în 60 de municipalități, care sunt concentrate în 10 regiuni. 

Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală  în 



municipalități, sînt consiliul municipal  (instituție reprezentativă, cu un mandat de 4 ani)  

și primarul (instituție executivă). Fiecare unitate administrativă este divizată în cartiere 

(sectoare). În fiecare cartier (sector) 

Consiliul numește un director executiv, care 

are statut de funcționar public. De 

asemenea, în fiecare cartier, la  un număr de 

populație ce depășește 500 locuitori este 

ales, pe bază de voluntariat, „un staroste”
1
 

pe un termen de 3 ani. 

Planificarea strategică în Lituania 

Planificarea strategică este un proces 

complex, în vîrful piramidei căruia se regăsește „Strategia Lituania 2030”, fiind urmată de 

„Programul Național de Dezvoltare” (PND) care, avînd o structură complexă, este 

elaborat pentru o perioadă de 7-9 ani în strictă concordanță cu prevederile Strategiei. 

Pentru elaborarea și monitorizarea implementării Planurilor de Dezvoltare Strategică 

(PDS) pe diverse domenii de activitate sunt utilizate soluții IT sofisticate.  

Astfel, în Lituania, printre prioritățile de guvernare pentru anii 2010-2015 se regăsesc 

stabilitatea sistemului financiar, dezvoltarea economică a țării, calitatea serviciului public, 

dezvoltarea districtului Vilnius, consolidarea familiei etc.  Planificarea strategică în 

serviciul public se realizează prin aprobarea PDS-ului în domeniul administrației publice 

și presupune modernizarea activității serviciului public, asigurarea transparenței 

procesului de guvernare prin crearea unei administrații publice transparente și deschise, 

eradicarea corupției, creșterea calității serviciilor publice, dezvoltarea unei societăți 

orientate pe administrație publică de timp SMART. 

Serviciul public din Lituania. Caracteristici generale 

Modernizarea serviciului public din Lituania poate fi caracterizată prin 3 etape de 

reformare a cadrului normativ ce reglementează activitatea acestuia, și anume: adoptarea 

Legii cu privire la funcționarii de stat din 1995 (sfera de acțiune a căreia se răsfrîngea doar 

asupra administrației publice centrale), adoptarea Legii cu privire la serviciul public din 

1999 (model preluat de la francezi și spanioli) și adoptarea Legii serviciului public din 

2002 (implementarea normelor europene adaptate la realitatea și necesitățile lituanienilor), 

care, în redacție nouă, este în vigoare și astăzi. Serviciului public lituanian îi sunt 

caracteristice următoarele particularități: acces liber la orice funcție publică, garanții 

sociale similare celor din sectorul privat, fără existența anumitor diferențieri în acest sens, 

lipsa unui sistem de pensionare specific pentru funcționarii publici, excepție făcînd doar 

funcționarii publici cu statut special, vîrsta maximă de ocupare a funcției publice – 65 ani 

etc.  

În prezent, managementul funcției publice și al funcționarilor publici este efectuat la nivel 

de stat de 3 entități, iar numeric acest domeniu este gestionat de circa 55 de unități: 

- Cancelaria Guvernului (4 unități), care determină politicile Guvernului în domeniu; 

                                                           
1
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- Ministerul Afacerilor Interne (7 unități) care este responsabil de elaborarea și 

promovarea politicilor; 

- Departamentul Serviciului Public (44 unități), care participă, de rînd cu celelalte 2 

entități, la formarea politicii în domeniul managementului resurselor umane și a 

funcției publice și asigură implementarea acesteia. 

Departamentul Serviciului Public (DSP) a fost  fondat în anul 2002 pe lîngă Ministerul 

Afacerilor Interne, iar din 2013 este autoritate administrativă în subordinea directă a 

Guvernului. Printre competențele de bază ale DSP se regăsesc: 

- Elaborarea proiectelor de acte normative; 

- Controlul asupra corectitudinii implementării legii serviciului public; 

- Acordarea suportului metodologic autorităților publice; 

- Realizarea testării electronice a  candidaților la funcții publice;  

- Coordonarea strategiei de instruire a funcționarilor publici; 

- Examinarea petițiilor cetățenilor; 

- Gestionarea registrului electronic al funcționarilor publici. 

În cadrul întîlnirilor și discuțiilor participanții au făcut cunoștință cu procesul de 

gestionare a resurselor umane și cu unele proceduri de organizare a activității 

funcționarilor publici. Deși majoritatea acestora sunt similare, totuși se pot desprinde 

unele particularități, care nu există în Republica Moldova. 

Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante 

Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante are loc în două etape, 

prima dintre care se realizează la nivel centralizat, de către DSP, și presupune un test 

efectuat la calculator, ce are drept scop testarea competențelor generale. Pentru candidații 

la funcții de conducere se mai realizează un interviu cu psihologii din cadrul DSP. 

Candidații, care au susținut cu succes aceste probe, sunt admiși la cea de-a doua etapă a 

concursului – interviul cu reprezentanții autorității publice la funcția vacantă a căreia a 

fost depus dosarul de participare la concurs. La această etapă, comisia din cadrul 

autorității publice evaluează în mod special calitățile personale ale candidatului. În cazul 

în care un candidat nu a susținut testul organizat de DSP, acesta poate să îl susțină repetat 

peste 3 luni, iar acela care a obținut notă pozitivă trecătoare, dar nu a fost desemnat 

învingător al concursului, are dreptul de a participa, timp de 3 ani, direct la ce-a dea doua 

etapă a concursului – interviul organizat în cadrul autorităților publice, care își scot la 

concurs funcțiile publice vacante. 

Organizarea la nivel centralizat a procesului de recrutare și selectare a candidaților 

contribuie la ocuparea funcțiilor publice vacante cu persoane înalt calificate, reprezentînd 

în același timp și un instrument de control din partea DSP asupra capacităților cognitive, a 

celor generale și de leadership la nivelul întregului serviciu public. 

Perioada de probă 

Cu referire la perioada de probă a funcționarilor publici din Lituania se observă că, în 

raport cu cea din țara noastră, ea este mai scurtă cu 3 luni, iar mentorii sunt remunerați 



pentru munca și efortul depus, în mărime de 15% din salariul de funcție lunar pe perioada 

de mentorat.  

 

Motivarea funcționarilor publici 

Pentru menținerea unor angajați competenți în serviciul public există un sistem de 

promovare în carieră, atât prin participarea funcționarului public la concurs public deschis 

pentru ocuparea unei funcții publice vacante, cât şi urmare a evaluării anuale a 

performanțelor profesionale, în cazul obținerii calificativului „foarte bine”. Un instrument 

eficient de motivare a funcționarilor publici este utilizarea managementului talentelor. 

Astfel, după definitivarea procedurilor de evaluare subdiviziunea resurse umane 

întocmește o listă a celor mai profesioniști angajați cu capacități excelente de muncă, care 

se folosește mai apoi la promovarea angajaților. Astfel, motivarea funcționarilor publici 

rămîne în exclusivitate o prerogativă a autorităților publice. 

 

Regimul de muncă 

O altă particularitate a serviciului publice din Lituania este permisivitatea regimului 

flexibil de muncă pentru funcționarii publici. Deși există un program general de muncă 

stabilit pentru instituțiile statului între orele 8.00–17.00, conducătorul autorității publice 

are dreptul să stabilească, individual, la solicitarea funcționarului public, un grafic de 

muncă individualizat, de exemplu de la orele 7.00 pînă la 16.00 sau de la 9.00 pînă la 

18.00, astfel încît funcționarul să realizeze 8 ore de muncă zilnic. Totodată, conducătorul 

este responsabil de asigurarea  funcționalității autorității publice între orele 8.00-17.00. 

Preluarea principiului regimului flexibil de muncă ar oferi o posibilitate de organizare 

optimă a timpului de muncă în corelație cu necesitățile personale ale funcționarilor publici 

din țara noastră. 

  

Aplicarea tehnologiilor informaționale 

Cu referire la utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul asigurării activității 

eficiente a serviciului public, se poate menționa implementarea cu succes a Sistemului 

informațional automatizat de evidență a funcției publice și a funcționarilor publici, care 

constă din integrarea logică a două subsisteme „VATARAS”
2
 și „VATIS”

3
. Primul 

subsistem conține informații generale despre instituție, funcții și funcționari publici, iar 

cel de-al doilea generează, în format electronic, informația necesară despre ocuparea prin 

concurs a funcțiilor publice, organizarea cursurilor de instruire, evaluarea performanțelor, 

fiind utilizat în același timp și pentru eliberarea centralizată a legitimațiilor de serviciu, 

calculul zilelor de concediu, generarea informației statistice cu privire la serviciul public, 

generarea tabelelor de pontaj etc.  

De asemenea, în scopul asigurării transparenței domeniului gestionat, și datorită utilizării 

tehnologiilor informaționale, a fost posibilă crearea unui portal web specializat ce conține 

                                                           
2
 Registrul funcțiilor publice/ REGISTER OF CIVIL SERVANTS 

3
Sistem informațional al managementului funcției publice/ CIVIL SERVICE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM 



date statistice primare din cadrul serviciului public, prezentate în mod interactiv și 

accesibile tuturor utilizatorilor de servicii internet. Orientarea serviciului public din 

Republica Moldova spre mărirea spectrului de utilizare a tehnologiilor informaționale în 

procesul de implementare și gestionare a managementului funcției publice va permite 

racordarea nivelului de dezvoltare a serviciului public autohton la standardele europene. 

În concluzie, putem afirma cu certitudine că vizita de studiu s-a soldat cu rezultate 

benefice pentru participanții din Republica Moldova: schimbul de experiență și cunoștințe 

realizat în această perioadă va contribui la revederea sistemului existent de management al 

resurselor umane din Republica Moldova întru modernizarea acestuia și consolidarea 

capacităților manageriale necesare pentru a răspunde adecvat provocărilor instituționale, 

asociate cu procesul complex de asociere cu Uniunea Europeană. 

Detalii: http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1730 

 

16-19 iunie 2015,  Tallinn, Estonia: În cadrul proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune 

practici ale Uniunii Europene”, a fost organizată o vizită de schimb de experiență în 

Tallinn, Estonia. Delegația Republicii Moldova a fost constituită din reprezentanți ai 

diferitor autorități publice.  

Vizita de studiu s-a desfăşurat la Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi la Centrul Parteneriatului Estic din Estonia. În cadrul întrevederilor 

au fost realizate prezentări care au conţinut atît aspecte teoretice bazate pe cadrul 

legislativ, cît și demonstrarea unor exemple practice. Un rol important au constituit 

discuţiile în grup, iar materialele care au fost prezentate şi puse la dispoziţie, vor fi de un 

real folos în activităţile ulterioare.   

Una din realizările vizitei de studiu este transferul de experienţă referitor la practicile 

europene ce ţin de managementul resurselor umane în serviciul public. Agenda vizitei a 

cuprins un spectru larg de subiecte ce ţin de activitatea nemijlocită a specialiștilor din 

domeniul resurse umane: modalitatea de selectare şi recrutare a funcționarilor publici de 

nivel înalt; organizarea ședințelor de Guvern a E-Cabinetului de miniștri al Estoniei; 

dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici, evaluarea performanţelor; salarizarea 

funcţionarilor publici, aspectul etic în 

activitatea funcţionarilor publici, 

precum şi aplicarea largă a sistemelor 

informaţionale în procesul de 

gestionare a personalului. De 

asemenea, a fost explicată importanța 

Guvernului fără hîrtie și a tranzacțiilor 

on-line în economisirea timpului și 

eficientizarea lucrului. 

Un aspect important de menționat este 

faptul că ședințele de Guvern nu sunt 

http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1730


publice, însă toate proiectele sunt „e-consultate”: proiectele sunt plasate pe un portal unde 

publicul poate veni cu sugestii de modificare. În anul 2018 Estonia va deține Președinția 

UE, iar pentru această misiune urmează să se pregătească toate autoritățile publice. Printre 

provocările menționate de moderatori s-a subliniat necesitatea reducerii angajaților din 

sectorul public cu 0,7% în următorii 5 ani și menținerea atractivității serviciului public 

prin salarizare. Important de subliniat este că fiecare instituție de stat dispune de 

independență financiară și își stabilește singură necesitățile de dezvoltare profesională, 

însă 85% din fondurile alocate dezvoltării profesionale sunt fonduri europene și doar 15% 

sunt alocate de Ministerul Finanțelor. 

Ca element inovator poate fi menționat procesul de evaluare a funcționarilor publici de 

nivel superior care are loc pe bază de competențe după modelul 360
0
, astfel încît un 

funcționar public de nivel înalt: se autoevaluează, este evaluat de  superior, de către 5-7 

subalterni, 2-3 colegi, 2-3 parteneri cu care colaborează acesta în activitatea cotidiană. 

Rezultatele sunt utilizate doar pentru dezvoltare profesională și perfecționare.  

Tendința generală a sistemului de remunerare pentru funcționarii publici este 

interdependenţa dintre remunerarea muncii şi performanţele individuale ale funcţionarului 

public, corelate cu performanţa subdiviziunii/autorităţii publice în general.  

De asemenea, începînd cu luna aprilie 2013, sistemul de remunerare al funcţionarilor 

publici a devenit unul descentralizat. Astfel, conducătorul autorităţii publice este cel care 

decide gradul de salarizare și suma salariului pentru fiecare poziție, în limitele oferite de 

sistemul de remunerare. Pentru a respecta principiul transparenţei, toate salariile sunt 

făcute publice. Atît Estonia, cît şi Republica Moldova, prin noua lege privind salarizarea 

funcţionarilor publici, au exclus multiplele componente ale salariului, stabilind doar partea 

fixă şi cea variabilă. 

Dezvoltarea și actualizarea în permanență a sistemului informațional de gestionare a 

personalului prezintă un instrument important în lucrul cu personalul din administraţia 

publică, un mod de exercitare eficientă a atribuţiilor de funcție și sporire a competenţelor 

profesionale.  

Un alt aspect demn de remarcat este cel referitor la selectarea şi evaluarea funcţionarilor 

publici, care se face în baza modelului de competenţe. Pentru reglementarea procedurilor 

de personal la funcţionarii publici de nivel superior a fost creat „Centrul de excelenţă 

pentru funcţionarii publici de nivel superior”. Evaluarea  performanţelor acestei categorii 

de funcționari este obligatorie şi se aplică o dată la doi ani. Rezultatele evaluării 

performanţelor contribuie doar la dezvoltarea profesională a funcţionarilor. Astfel, în baza 

nivelului obţinut la evaluare, se elaborează programe de instruire, care au ca scop 

dezvoltarea competenţelor-cheie pentru funcţia respectivă. Dezvoltarea profesională se 

realizează prin: programe individuale de instruire, ateliere de grup, programe de lungă 

durată (ex. dezvoltarea competenţelor privind inovaţiile, reingineria serviciilor ş.a.). 

Pentru funcţionarii publici, în general, procedura de dezvoltare profesională este 

descentralizată, adică fiecare autoritate publică este responsabilă să ofere oportunităţi de 

instruire pentru funcţionarii săi. 



Menţionăm că Estonia pune un accent foarte mare pe motivarea nefinanciară a 

funcţionarilor publici şi utilizarea diferitor instrumente motivaţionale. Autorităţile publice 

prin parteneriatele cu sectorul privat oferă funcţionarilor publici reduceri la rețele de 

magazine, restaurante, săli de sport, bonusuri, program flexibil de muncă ş.a. 

În rezultatul vizitei de studiu putem concluziona că cadrul normativ existent în Republica 

Moldova în domeniul managementului resurselor umane, în general, este în corespundere 

cu standardele europene.  

Totodată, putem împrumuta, adapta și implementa mai multe practici utilizate de 

partenerii estonieni: componența comisiei de selectare a funcționarilor de nivel înalt, care 

este una variată, cu reprezentanți din diferite domenii; E-Cabinetul de miniștri, care ar 

reduce ședințele de Guvern la jumătate de oră; E-consultarea proiectelor de acte 

legislative/strategii de interes național, care ar implica participarea populației la actul 

guvernării; motivarea nefinanciară prin organizarea diferitor excursii interne etc; 

practicarea instruirilor interne în cadrul instituțiilor, unde angajații țin lecții tuturor 

colegilor; compensarea a 50% din costul total al cursurilor de studiere a limbilor străine 

etc. 

Detalii: http://cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=480&id=1731 
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