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Evenimente 

 

 

► S-a desfășurat cea de-a treia întrunire trimestrială a 

personalului subdiviziunilor resurse umane 
 

În cadrul proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană „Suport pentru modernizarea 

serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii 

Europene” a fost organizată întrunirea trimestrială a specialiștilor din subdiviziunile resurse umane din 

țara noastră, cu scopul de a familiariza participanții cu experiența Lituaniei în domeniul managementului 

resurselor umane din autorităţile publice. 
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Evenimentul, organizat de către Direcția 

reforma administrației publice centrale din 

cadrul Cancelariei de Stat – instituția 

partener și beneficiarul principal al 

proiectului şi echipa proiectului, a avut loc 

pe parcursul a trei zile, în perioada 29 

septembrie – 1 octombrie 2015. 

Întrunirea, având în calitate de subiect 

principal cultura organizațională, sporirea 

implicării angajaților și metodele de 

motivare care pot fi aplicate, a fost 

desfășurată  pe parcursul a mai multor zile 

întrucât, de această dată, participanții la 

atelier au însușit mai multe metode TI practice, iar separarea acestora în mai multe grupuri restrânse a 

oferit experților străini oportunitatea de a descrie mai detaliat instrumentele TI pasibile utilizării la scară 

largă în rândul funcționarilor publici, precum și participanților posibilitatea de a însuși, prin aplicații 

practice, respectivele instrumente. 

Evenimentul a fost deschis de către dna Tamara Gheorghita, șef al Direcției reforma administrației 

publice centrale a Cancelariei de Stat. „Experiența statelor membre ale Uniunii Europene este foarte 

importantă și valoroasă pentru noi, funcționarii publici, deoarece multe dintre instrumentele inovative 

folosite pentru dezvoltarea instituțională şi motivarea funcționarilor publici pot fi cu ușurință aplicate și 

în Republica Moldova, instrumente care ne-ar ușura în mod evident comunicarea cu angajații 

autorităţilor publice din care facem parte, pentru a răspunde corespunzător necesităților acestora, 

menținând, astfel, persoanele valoroase pentru autoritate în cadrul serviciului public”. 

Dna Laima Tuleikiene, Consilierul Rezident Twinning pe ţară a evidențiat: „Trăim în societăți care se 

află în continuă mișcare și schimbare, iar însușirea rapidă a instrumentelor noi din domeniul 

tehnologiilor informaționale ne va ajuta nu numai la adaptarea cu ușurință la mediul internațional, dar 

va facilita şi accesul funcționarilor publici din Moldova către o serie nouă de oportunități pentru 

gestionarea personalului”. 

Subiectul discuției a fost axat pe metodele de 

chestionare online a personalului și oportunitățile 

oferite de acest instrument în identificarea 

necesităților angajaților, motivele demotivării 

acestora pentru a le spori nivelul de motivare, 

inclusiv prin motivarea non-financiară la locul de 

muncă. În acest context, participanții au putut crea și 

aplica, practic, un sondaj dedicat activităţii 

funcționarilor publici.  

„Instruirea a fost binevenită, întrucât în rezultatul 

acesteia am obţinut îndemânări noi, şi anume, 

perfectarea în regim online a chestionarelor pentru angajaţii autorităţilor publice”, - a menționat dna 

Angela Cociu, şefa Secţiei Resurse Umane din cadrul Ministerului Economiei.  „Atelierul a fost foarte 

util. Am avut pârghiile necesare de a face un sondaj. Este foarte important faptul că putem utiliza 

chestionarul în calitate de instrument de colectare a informaţiei de la funcţionarii publici pe mai multe 

domenii. Orice subiect apărut pe ordinea de zi a unei autorităţi publice poate fi discutat prin folosirea 

acestui instrument. Cel mai mare avantaj al acestuia este faptul că ne permite să obţinem datele 

necesare rapid, îmbunătăţind astfel şi eficienţa noastră în calitate de conducători ai subdiviziunilor 

RU”, a adăugat dna Aliona Dobrota, șefa subdiviziunii resurse umane de la Ministerul Tehnologiilor 

Informaţionale şi Comunicaţiei.  

Totodată, specialiştii-parteneri, dna Renata Sadzeviciute,  şef al Serviciului Resurse Umane din Oficiul 

Guvernului Republicii Lituania şi dl Dr. Gintautas Vilkelis, conferenţiar universitar, Centrul de Instruire 

pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Lituania, au împărtășit experiențele positive, dar şi negative 



proprii din cadrul serviciului public din ţara pe care o reprezintă, și au explicat modul în care au fost şi 

sunt, în continuare, aplicate  instrumentele inovative  pe parcursul implementării reformei AP pentru a 

înlătura premisele demotivării personalului, asigurând, în acelaşi timp, un nivel scăzut de fluctuaţie a 

personalului.   

Subiectele cuprinse în agenda evenimentului au trezit un interes deosebit în rândul participanţilor, care s-

au arătat mulţumiţi de rezultatele atelierului desfăşurat.    

„Colegii din Lituania ne-au vorbit lucruri cu adevărat interesante şi folositoare. Modul lor de a 

structura criteriile de apreciere a situației din autoritate mi-a dat de gândit și m-a inspirat. O chestie 

atât de simplă și totodată eficientă cum este sondajul electronic este pur și simplu o idee grozavă.  Voi 

insista ca în minister să facem sondaje și anchete în mod regulat, pe diverse tematici. Într-un final, pot 

afirma că participarea la atelierul de azi mi-a fost de real folos, care va conduce la acţiuni practice și 

sper că vom avea și rezultate frumoase”, a menţionat dl Vitalie Jereghi, șeful Direcţiei resurse umane, 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 

 Evenimentul a cuprins, în total, în cele trei zile de desfăşurare, peste 70 de participanţi, reprezentanţi ai 

autorităţilor publice de nivel central. Următoarea întrunire trimestrială a şefilor subdiviziunilor resurse 

umane va avea loc la începutul lunii decembrie curent.  

Fiind iniţiat în baza parteneriatului dintre Uniunea Europeană, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi 

Oficiul Guvernului Lituaniei, proiectul „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica 

Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” va înlesni implementarea 

agendei de reformă a Republicii Moldova, asigurând, în acelaşi timp, continuarea colaborării dintre UE şi 

ţara noastră. 

  
 

Asistență metodologică: 
 

În atenția autorităților publice 

 

► Ghidul metodic „Modificarea structurii autorității în Sistemul 

informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici” 
 

Tradițional, Direcția reforma administrației publice centrale vine cu materiale utile necesare în activitatea 

subdiviziunilor resurse umane. De această dată este vorba despre Ghidul metodic „Modificarea structurii 

autorității în Sistemul informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, 

un material practic destinat celor care prelucrează date prin intermediul sistemului menționat.    

Ghidul este elaborat reieșind din operarea modificărilor în structurile autorităților publice prin avizarea 

unui nou stat de personal și are la bază principiile aplicabilității practice, utilității și eficienței.  

Conceput ca un îndrumar metodic, Ghidul vine să ajute utilizatorii Sistemului informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” în procesul de prelucrare a datelor și este 

structurat în șase capitole, fiecare prezentând explicații pas cu pas privind: crearea unei subdiviziuni noi, 

crearea unei funcții noi în cadrul subdiviziunii, transferul persoanelor pe funcțiile nou create, lichidarea 

funcțiilor vacante din subdiviziunea ce urmează a fi lichidată, lichidarea subdiviziunii, redenumirea 

subdiviziunii.  

Ghidul metodic „Modificarea structurii autorității în Sistemul informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” poate fi accesat la adresa: 

http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=299  

 

http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=299


 

 

► Indicația Cancelariei de Stat nr.3406-342 din 09.09.2015 
 

 

Șefilor Oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat 

 

 
Conform art.67 din Legea nr.158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, Cancelaria de Stat realizează procedura de avizare și înregistrare a statului de 

personal. În acest sens, autoritățile publice locale completează formularul-tip, cu respectarea prevederilor  

Metodologiei „Cu privire la completarea și avizarea statului de personal”, aprobate prin
 
Hotărîrea 

Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009  (anexa nr.5).  

 

Potrivit pct.5 din
 
Metodologie, în titlul statului de personal se indică denumirea completă a 

autorității publice, precum și, între paranteze, numărul și data actului prin care este aprobat 

Regulamentul de organizare și funcționare, structura și efectivul-limită de personal al autorității. 

 

În urma analizei unor decizii ale consiliilor locale privind statul de personal, prezentat spre 

aprobare Cancelariei de Stat  a fost constatată  tendința autorităților administrației publice locale de a 

majora efectivul-limită a unităților de personal. Reiterăm, că potrivit art.11 alin.(2) din Legea nr. 435 din 

28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, capacitatea administrativă este 

recunoscută ca fiind adecvată statutului legal al unei autorităţi publice locale atunci cînd 

cheltuielile administrative ale acesteia nu depăşesc 30 la sută din suma totală a veniturilor proprii.  
Astfel, la verificarea actelor administrative, Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat urmează să 

țină cont de prevederile cadrului legal menționat supra și Recomandările metodice pentru autorităţile 

publice locale ce ţin de aprobarea organigramei și a statului de personal, care pot fi accesate la adresa:  

http://cancelaria.gov.md/domenii de competență/reforma administrației publice centrale/recomandări 

metodice. 

 

Totodată, atragem atenția la faptul, că anterior prezentării statului de personal spre avizare 

Cancelariei de Stat, deciziile trebuie să treacă controlul de legalitate la Oficiile teritoriale ale 

Cancelariei de Stat, în condițiile procedurii legale stabilite. Fără confirmarea faptului că decizia nu 

este contestată de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, statul de personal nu poate fi avizat 

pozitiv. 

 

În scopul prevenirii adoptării eronate a actelor administrative din acest domeniu, solicit 

comunicarea prezentei circulare autorităților publice locale din raza de activitate.  

Despre măsurile întreprinse informați Cancelaria de Stat. 

 

 

 

Secretar general al Guvernului                              Serghei PALIHOVICI 

 

 
Ex. Melnic Lilia, tel.250-130,  

      Petcu Natalia, tel.250-577 

 

 

 

 

http://cancelaria.gov.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNTM1Mjk5X21kX3JlY29tYW5kYXJpX21lLnBkZg%3D%3D&id=1535
http://cancelaria.gov.md/download.php?file=cHVibGljL3B1YmxpY2F0aW9ucy8xNTM1Mjk5X21kX3JlY29tYW5kYXJpX21lLnBkZg%3D%3D&id=1535
http://cancelaria.gov.md/domenii


► Schimb de experienţă 
 

25 – 26 august 2015, Issîk-Kuli, Republica Kîrgîzstan: s-a desfăşurat conferinţa 

internaţională cu genericul „Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici” pentru 

ţările membre ale rețelei regionale a serviciului public. 

Experienţa aplicării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a fost împărtăşită de 

reprezentanții Kazahstanului, Kîrgîzstanului, Coreei de Sud, Lituaniei, Estoniei, Statelor Unite ale 

Americii, Tadjikistanului, Ucrainei, Georgiei şi Republicii Moldova. 

 În Republica Kîrgîzstan, responsabil de realizarea politicii statului în domeniul serviciului public este 

Departamentul de stat al personalului. 

Autorităţi similare responsabile de 

managementul funcţiei publice şi al 

funcţionarului public au şi alte ţări, 

precum Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, 

care realizează multe proceduri de 

personal centralizat.  

În cadrul conferinţei, reprezentanţii 

Departamentului au menţionat că ei nu 

aplică procedura de evaluare a 

performanţelor profesionale, ci procedura 

de atestare, pe care, totuşi, doresc să o 

înlocuiască cu un model de evaluare 

aplicat de ţări precum Estonia, Lituania sau Republica Moldova. 

Un alt instrument de evaluare este cel aplicat de Republica Tadjikistan, care utilizează un chestionar de 

evaluare  foarte amplu şi voluminos, care se aplică doar persoanelor ce nu au atins vîrsta de pensionare. 

Cele două zile ale conferinţei au servit o platformă bună pentru dezbateri, discuţii şi împărtăşirea 

experienţei privind managementul resurselor umane în administraţia publică. 

Urmare a acestei experienţe, m-am convins că, în Republica Moldova, procedurile de personal corespund 

normelor internaţionale şi sunt elaborate foarte structurat. Astfel, consider că autorităţile publice  

împreună cu conducătorii acestora, trebuie să acorde o atenţie sporită şi să depună mai mult effort la 

implementarea calitativă a cadrului normativ în domeniu. 

Aliona Dobrota, 

Şef, SRU, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

 

7 – 11 septembrie 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” a fost organizată o vizită de studiu de familiarizare a funcționarilor publici din 

Republica Moldova cu cele mai bune practici în domeniul managementului resurselor umane din 

Lituania.  

 Scopul vizitei a fost de a cunoaște sistemul de gestionare a serviciului public, de 

monitorizare/control a implementării cadrului normativ al serviciului public în autoritățile de diferite 

niveluri ale administrației publice, de utilizare a sistemelor informaționale în gestionarea resurselor 

umane în Lituania, funcţia şi rolul Oficiului Naţional de Audit în procesele respective, precum şi 

elemente din managementul schimbării pe parcursul implementării reformelor din domeniul resurselor 

umane. 



Programul vizitei a conținut întruniri 

cu specialiști și practicieni ai 

Oficiului Prim-ministrului, 

Departamentului Serviciului Public, 

Ministerului de Interne, Oficiului 

Național de Audit și Administrației 

Naționale a Instanțelor de Judecată a 

Lituaniei. 

 În Lituania, managementul 

funcției publice și al funcționarilor 

publici este efectuat la nivel de stat de 

3 entități: Oficiul Primului ministru, 

care determină politicile Guvernului 

în domeniu; Ministerul Afacerilor 

Interne, care este responsabil de elaborarea și promovarea politicilor; Departamentul Serviciului Public, 

care participă, de rînd cu celelalte 2 entități, la formarea politicii în domeniul managementului resurselor 

umane și a funcției publice și asigură implementarea acesteia. 

  În cadrul vizitei la Oficiul Prim-ministrului au fost prezentate aspectele referitoare la rolul entității 

publice în domeniul resurselor umane, utilizarea informației obținute în urma monitorizării resurselor 

umane la nivel central, sistemul de planificare strategică în cadrul administrației publice centrale. Un 

aspect demn de menționat este cel referitor la faptul că informația reprodusă de Registrul funcțiilor 

publice este utilizată pentru a identifica necesitățile de elaborare a politicilor publice, precum și în 

procesul de planificare strategică. Spre exemplu, identificarea unor lacune care creează dificultăți în 

implementare poate duce la elaborarea unor modificări la cadrul de reglementare; planificarea strategică 

prin sporirea competențelor unui minister implică creșterea numărului de unități de personal etc. 

    Un subiect interesant privind îmbunătățirea cadrului instituțional a fost cel referitor la așa-numită 

comisie „Sunset” care a activat în Lituania în anii 1999-2001 și 2009-2012. Constituită din reprezentanți 

ai diferitor autorități publice (9 membri) și experți independenți (7 membri), comisia respectivă a fost 

responsabilă de asigurarea eficienței administrației publice centrale orientată spre nevoile societății. În 

rezultatul activității acestei comisii, a fost redus numărul de autorități administrative din subordinea 

ministerelor (cu număr mai mic de 20 de angajați) de la 73 la 23 de entități. 

  În Departamentul Serviciului Public (DSP) practicienii au prezentat informații privind 

competențele Departamentului în privința gestionării Registrului funcțiilor publice, selecția candidaților 

pentru funcțiile publice din Lituania (I etapă) și monitorizarea activității funcționarilor publici, 

implementarea politicilor în domeniu și îndeplinirea planului strategic al DSP.  

 Scopul Registrului funcțiilor publice este de a dezvolta profesionalismul, a asigura transparența, 

flexibilitatea și eficiența în serviciul public prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Acest Registru 

interacționează cu alte sisteme informatice cum ar fi: Registrul civil al populației, Registrul persoanelor 

juridice, precum și cu sistemul informațional de management al serviciului public.  

  În ceea ce privește sistemul de recrutare a candidaților la funcția publică, Lituania a adoptat un 

sistem original, în care concursul a fost separat în două etape. Prima etapă este cea centralizată, în care 

candidatul susține un examen teoretic în scris. Examenul se desfășoară în cadrul DSP, fiind aplicată 

testarea obligatorie a tuturor candidaților la funcție publică privind:  

  abilități  generale, 

  verificarea aptitudinilor de conducere, 

  cunoștințe teoretice generale. 

   Testele sunt elaborate de către specialiști notorii în domeniu, cu selectarea acestora prin intermediul 

achizițiilor publice de servicii. De asemenea, se practică testarea nivelului de cunoaștere a limbilor 

străine (engleză, germană, franceză), efectuată în centre acreditate și în cadrul DSP. În urma susținerii cu 

succes a primei etape a concursului, candidatului la funcția publică i se eliberează un certificat, valabil 

pentru 3 ani, în baza căruia poate aplica pentru funcția publică dorită în domeniul de competență. 

   A doua etapă a procedurii de selectare se desfășoară de către autoritatea publică care a anunțat 

concursul pentru ocuparea unei funcții publice și constă în realizarea unor probe practice și susținerea 

unui interviu, în baza căruia este selectat cîștigătorul concursului. La această etapă, DSP poate delega un 

reprezentant al său pentru a participa la oricare procedură de concurs în scopul supravegherii respectării 



cadrului legal, fără drept de vot. Chiar dacă nu a fost desemnată cîștigătoare, persoana care deține 

certificatul valabil eliberat de către DSP poate să își depună candidatura pentru o funcție publică în cadrul 

altei autorități publice.  

În 2013 a fost dezvoltat un nou modul de selecție în Registru, care oferă posibilitatea de 

gestionare a întregului proces în mod electronic: de a semna și a transmite electronic documente pentru 

selectarea candidaților la ocuparea funcției publice, a susține testele care confirmă aptitudinile personale 

și competențele manageriale. 

Informații utile au fost prezentate delegației și la Ministerul de Interne al Lituaniei. În cadrul vizitei 

au fost prezentate realizările Ministerului în ceea ce privește implementarea accesului funcționarilor 

publici la Registrul funcțiilor publice, prin instituirea unei legitimații pentru fiecare funcționar public, 

asemănător unui buletin de identitate. De asemenea, reprezentanții ministerului au prezentat tendințele de 

schimbări pentru viitor, inclusiv elaborarea unei noi legi a serviciului public care a fost deja înregistrată 

în Parlament și urmează a fi discutată în sesiunea din toamnă. Acest proiect instituie un nou sistem de 

remunerare asemănător celui din Republica Moldova, în care partea de bază a salariului (partea fixă) va 

deține o proporție de 80%, iar partea variabilă – 20%. Alte aspecte demne de menționat sunt: 

introducerea unui sistem de 6 trepte de salarizare pentru 13 grupuri de profesii, salariul aflîndu-se în 

legătură directă cu grupul de profesii, și nu doar cu poziția funcției; aceleași abilități și deprinderi 

generale vor fi solicitate pentru același grup de profesii: conducători de autorități publice, funcționari 

publici de conducere sau execuție etc; vor fi stabilite 4 grupe de competențe: generale, manageriale, 

specifice și profesionale. Primele 3 vor fi stabilite prin act normativ, iar ultima va fi definită de fiecare 

autoritate publică; evaluarea funcționarilor publici se va face din două perspective: i) evaluarea 

competențelor, care nu va fi legată cu salarizarea, dar va fi pentru identificarea necesităților de instruire 

personală; ii) evaluarea calității lucrului, care se va raporta direct cu salarizarea și posibilitatea de 

promovare a funcționarului public. 

Oficiul Național de Audit își axează activitatea, preponderent, pe controlul de oportunitate în 

adoptarea deciziilor și întreprinderea diferitor acțiuni. În cadrul prezentării competențelor Oficiului 

Național de Audit a fost evidențiat rolul auditului în cadrul structurilor de stat și modul în care se 

desfășoară procedura de control, inclusiv prin intermediul informațiilor extrase din diferitele registre 

publice. De asemenea, s-a reliefat rolul deosebit al acestui Oficiu în efectuarea auditului, inclusiv în ceea 

ce privește auditarea eficienței autorităților publice prin prisma personalului de care dispune și a 

executării sarcinilor stabilite în strategiile naționale și planurile de acțiuni. 

În urma vizitei de studiu, se conturează anumite concluzii și propuneri.  

Procedura de selectare și recrutare a funcționarilor publici, aplicată în Republica Lituania, 

procedură care este de competența Departamentului Serviciului Public, este un mijloc eficient de 

selectare a candidaturilor competente pentru funcțiile publice. Susținerea testelor de către solicitanții 

funcțiilor publice, care reprezintă în esență o etapă preliminară pentru admiterea la concursul propriu-zis 

de ocupare a funcției publice, este o premisă viabilă de aplicare ulterioară a principiului 

profesionalismului în serviciul public. Mai mult ca atât, metodele folosite de către DSP, în special 

referitoare la procedurile de depunere a actelor de către solicitanții funcțiilor publice, codificarea testelor, 

precum și nemijlocit procedura de susținere a testelor, sunt elemente care exclud factorul uman și politic 

în selectarea și recrutarea funcționarilor publici. 

În aceste condiții, odată ce tindem la aplicarea aquis-ului european comunitar, pe termen lung, ar fi 

oportun de revizuit și modificat procedura de selectare a candidaților pentru funcțiile publice și în țara 

noastră. 

Un fapt sesizat și de către reprezentanții delegației este cel referitor la existența a 3 autorități 

publice din Lituania care au atribuții de gestionare a domeniului funcției publice. Responsabilitățile de 

promovare, elaborare, implementare și monitorizare/control sunt astfel delegate, încît să asigure eficiență 

maximă activității autorităților publice. O atenție deosebită Lituania acordă procesului de implementare a 

reglementărilor în domeniul funcției publice, astfel încît pentru Departamentul Serviciului Public au fost 

alocate 44 de unități de personal. De altfel, conștientizînd rolul funcționarului public în sistemul 

administrației publice și necesitatea asigurării unui corp de funcționari publici profesionist, ales în baza 

unor proceduri competitive și în afara influențelor politice, statul lituanian a conferit Departamentului 

Serviciului Public statutul de autoritate administrativă în subordinea directă a Guvernului. Prin statutul pe 

care îl deține, Departamentul dispune de pîrghiile necesare pentru a asigura sectorului funcției publice 

vizibilitate, promovabilitate și susținere la nivelul factorilor de decizie. 



În contrast cu Lituania, în care 55 de unități de personal sunt implicate în domeniul gestionării la 

nivel central a resurselor umane din serviciul public, în Republica Moldova sfera respectivă este 

gestionată de Direcția reforma administrației publice centrale din componența Direcției generale 

coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale. În cadrul acestei 

subdiviziuni, care este responsabilă de elaborarea de politici, asigurarea implementării și monitorizarea 

aplicării legislației, coordonarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor, sunt doar 9 unități 

de personal. Astfel, în Republica Moldova domeniul specific al politicilor de personal și al funcției 

publice nu dispune de o atenție comparabilă cu cea a statului lituanian și de posibilitatea unei promovări 

similare la nivelul factorilor de decizie.  

Un lucru demn de remarcat este acela că Republica Moldova dispune de o reglementare de bază a 

serviciului public inspirată din practicile europene. Totuși, după exemplul statului lituanian, este necesară 

acordarea unei vigilențe sporite în ceea ce privește implementarea actelor normative. În acest context, pe 

termen scurt și mediu, necesită a fi modificat cadrul legal, precum și suplinit efectivul Direcției reforma 

administrației publice centrale, în vederea garantării unui proces de monitorizare/control a aplicării 

corecte de către autoritățile publice a Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public.  

Este necesar de implementat în ritm alert Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici la 

nivelul administrației publice centrale și locale. După cum s-a menționat anterior, informațiile obținute 

din acest registru pot fi utilizate pentru prognozare și planificare strategică, monitorizare a activității 

autorităților publice în conformitate cu legea, instruirea funcționarilor publici, accesul funcționarului 

public la dosarul personal, accesul public la informații, statistică etc., respectiv, Registrul urmează să 

devină un bun instrument managerial pentru gestionarea personalului.     

 

21 - 25 septembrie 2015, Riga, Republica Letonia: 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 studiu pentru familiarizarea funcționarilor 

publici din Republica Moldova cu cele mai bune practici în domeniul managementului resurselor umane 

din serviciul public.  

În cadrul vizitei au fost organizate întruniri cu reprezentanți ai Cancelariei de Stat a Republicii 

Letonia, Școlii de Administrație Publică, 

Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului 

Național de Audit, Inspectoratului de Stat al 

Muncii, precum și ai Ambasadei Republicii 

Moldova în Letonia. 

 

Cancelaria de Stat a Republicii Letonia  

În Letonia activează 60 mii de funcţionari 

publici, inclusiv cei cu statut special. Statut de 

funcţionar public au doar angajaţii din autorităţile 

publice centrale. Angajaţii din autorităţile publice 

locale sunt angajaţi în temeiul Codului muncii, cu 

contracte individuale de muncă. Actualmente se 

lucrează asupra elaborării unui nou proiect de lege a serviciului public. 

În baza Strategiei de Dezvoltare Sustenabilă Letonia 2030, Parlamentul a aprobat Planul Național 

de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2014-2020, care cuprinde 98 de sarcini. În temeiul PND, Guvernul 

a aprobat Planul său de acțiuni, compus din circa 160 de acțiuni pentru 10 indicatori din PND.  Planul de 

acţiuni este elaborat în context cu perspectivele dezvoltării regionale incluse în PND. Acţiunile 

planificate, după caz, pot fi modificate.  

În Letonia, la fel ca şi în Republica Moldova, responsabil de elaborarea şi coordonarea politicilor 

de personal este Cancelaria de Stat. Reformele în serviciul public, la momentul actual, se focusează pe 

tendința de a trece de la autorităţi publice mari la autorităţi publice inteligente (smart), care să fie nu doar 

eficiente, dar şi inovative în soluţii aplicînd cele mai bune şi potrivite practici. 

Cancelaria de Stat elaborează politicile de personal în serviciul public. Activitatea în administraţia 

publică se bazează pe cele mai bune practici europene care sunt implementate cu succes și se axează pe 

competenţele profesionale. Cancelaria de Stat este responsabilă de sistemul de recrutare şi selectare a 



funcţionarilor publici de nivel superior. Cadrul normativ cu privire la evaluarea performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici a fost elaborat acum 3 ani și are la bază, de asemenea, 

competenţele profesionale. 

Este necesar de menționat că gestionarea funcției publice și a funcționarilor publici în Letonia are 

un caracter descentralizat, iar responsabilitatea pentru corectitudinea implementării și respectării 

normelor juridice ce țin de gestionarea domeniului aparține conducătorului autorității publice (similar 

sistemului de la noi din țară). 

Totodată, deși la modul general nu există o autoritate publică care să efectueze controlul 

implementării procedurilor de personal în autoritățile publice, sectorial acest control (monitorizare) se 

efectuează, pe diferite dimensiuni, de către Cancelaria de Stat și autoritățile responsabile de diferite 

domenii, cum ar fi: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național de Audit, Inspectoratul de Stat al Muncii. 

Cancelaria de Stat avizează toate pozițiile din statul de personal din toate autoritățile publice unde sunt 

funcții publice. Fără avizul Cancelariei de Stat, Ministerul Finanțelor nu poate efectua tarifarea financiară 

a personalului. Această procedură este, în general, similară procedurii de avizare a statului de personal 

realizată la noi în țară, cu excepția faptului că în Letonia aceasta reprezintă un proces digitalizat, fapt ce 

face această procedură mai rapidă. 

Ceea ce ține de monitorizarea prin intermediul Sistemelor informaționale,  fiecare autoritate are 

un Sistem informațional prin intermediul căruia face controlul/ monitorizează fiecare funcționar public. 

Cancelaria de Stat gestionează Registrul privind evaluarea funcționarilor publici, prin care verifică orice 

funcționar public de diferite categorii și nivel al administrației publice, însă, responsabil de veridicitatea 

datelor introduse este fiecare autoritate în parte. În cazul cînd sunt depistate încălcări, se contactează 

persoanele din autorități pentru a clarifica situația. În cadrul Cancelariei de Stat este o direcție căreia îi 

revine monitorizarea și controlul implementării legii serviciului public. 

Cancelaria de Stat a prezentat cinci practici pozitive în domeniu. 

Timpul de muncă flexibil – este aplicat, în special, mamelor cu copii mici, care la decizia 

conducătorului pot beneficia de o zi de odihnă în plus pe săptămînă sau pentru cei ce îngrijesc de părinții 

în vîrstă/bolnavi; 

Managementul talentelor – în acest proiect au fost implicate persoane competente din diverse 

autorităţi publice care au beneficiat de activități de dezvoltare profesională. Un rol aparte revine 

programelor de dezvoltare profesională la locurile de muncă care nu au un caracter formal; 

Activităţi de reimigrare – sunt oferite programe de stagiere pentru tinerii specialiști cu studii de 

peste hotare (intervievarea acestora poate avea loc la distanţă – prin Skype), precum și alte activități de 

susținere a persoanleor care doresc să revină în țară; 

Diseminarea informației – se mizează mult pe această activitate: se organizează ședințe regulate 

cu subdiviziunile resurse umane, este implicată pe larg mass-media socială, se utilizează intensiv 

prezentarea informației prin utilizarea infograficelor pe diferite domenii; 

E-instruirea – este aplicată pe larg în autoritățile publice. 

 

Școala de Administrație Publică a Letoniei 

La întrunirea din cadrul Școlii de Administrație Publică a Letoniei, care se află în subordinea 

Cancelariei de Stat, a fost efectuată o prezentare generală despre instituție și rolul ei privind pregătirea și 

instruirea calificată a funcționarilor din cadrul instituțiilor publice. Cadrul didactic este angajat prin 

contract pentru fiecare curs de instruire în parte.  

Cursurile de instruire se elaborează în baza comenzii de stat și a contractelor încheiate cu 

autoritățile publice, conform necesităților de instruire ale funcționarilor publici. Durata cursului poate fi 

de la 0,5 pînă la 3 zile. Actualmente, școala poate presta circa 200 cursuri/tematici (toate se conțin în 

catalogul cursurilor). Cancelaria de Stat elaborează anumite standarde/cerințe pentru instruire.   

Există cursuri specializate pentru noii conducători compus din consultația mentorilor și 48 ore de 

instruire. Sunt elaborate cursuri de studiere a limbilor străine – 4 niveluri a cîte 48 ore (engleza, franceza) 

și cursuri gratuite privind prevenirea și combaterea corupției care, la rîndul său, sunt prestate de 

colaboratorii instituțiilor specializate.  

Toate cursurile sunt achitate din bugetele instituțiilor care le solicită sau în particular, de 

persoanele interesate. Pentru efectuarea instruirilor sunt antrenați profesori din diferite universități și 

funcționari cu experiență de muncă în domeniul solicitat.  

 



Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia 

În timpul vizitei la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Letonia s-a descris în detalii 

structura organizațională a Ministerului, modalitatea de angajare a personalului, perioada de probă, 

procesul de obținere a statutului de diplomat, s-a vorbit despre marea responsabilitate pe care au avut-o în 

perioada deținerii președinției în UE și problemele din acea perioadă. 

Pentru a obține o funcție  în cadrul Ministerului este necesar să cunoști două limbi străine, limba 

engleză obligatoriu, să deții studii superioare și să fii motivat. Abilitățile de lucru sunt învățate și 

dezvoltate la locul de muncă, în cadrul instruirilor interne și externe.  

Ministerul a semnat un acord cu Ambasada Marii Britanii privind susținerea examenului de 

cunoaștere a limbii engleze și eliberarea certificatelor pentru angajații ministerului. 

Fiecare angajat poate fi promovat o dată la 3 ani; numai o singură dată pe parcursul activității 

sale, pentru succese deosebite, poate fi promovat la 2 ani. 

O procedură mai dificilă și mai complicată este calificarea diplomaților. Este creată o Comisie de 

calificare, membrii căruia pot fi și din exterior. Testul scris este format din 80 de întrebări, iar 

convorbirea poate fi construită pe diferite întrebări provocatoare, incomode. Acest mediu dificil este creat 

pentru a urmări cît de calm și corect viitorul diplomat poate ieși din aceste situații.  

De regulă, persoanele care activează în ambasade lucrează 3-4 ani peste hotarele țării, un an în 

tară și apoi poate fi trimis din nou în misiune diplomatică. Această regulă este strictă pentru toți. 

 

Oficiul Naţional de Audit din Letonia 

Oficiul Naţional de Audit (ONA) din Letonia are circa 160 unități de personal. Angajații  ONA 

nu au statut de funcționar public, sunt angajați în temeiul Codului muncii (argumentare: ONA 

controlează toți funcționarii publici, respectiv, nu trebuie să fie cu ei în același grup).  

Departamentele de audit (6 la număr) sunt divizate pe domenii importante de activitate, în funcție 

de tipurile de audit efectuate, fiindu-le aprobată și lista entităților pasibile auditării. 

În ONA sunt descrise toate procesele de lucru, angajații ONA beneficiază de mai multe soft-uri 

pentru eficientizarea activității. ONA colaborează foarte mult cu auditorii interni din autoritățile publice 

și alte instituții, ceea ce le permite să contribuie la îmbunătățirea calității activității entităților respective.  

După cum s-a menționat anterior, ONA este implicat în procesul de monitorizare a implementării 

cadrului normativ al serviciului public. În rezultatul auditului/controlului financiar efectuat de ONA, în 

situația cînd încălcările financiare admise nu constituie componentă de infracțiune penală, sunt inițiate 

proceduri disciplinare în scopul anchetării acțiunilor sau inacțiunilor admise de către persoanele 

respective. 

 

Inspectoratul de Stat al Muncii 

În Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) s-a prezentat structura, scopul și funcțiile ISM, care este 

subordonat Ministerului Bunăstării. Acest minister are în competența sa domeniul muncii, protecției 

sociale, protecției drepturilor copiilor și a familiilor, precum și egalității de șanse pentru persoanele cu 

dizabilități. 

Activitatea ISM se axează pe 2 direcții: 1) inspectare și 2) consultare. Astfel, ISM realizează 

monitorizarea implementării legislației privind relațiile de muncă, securitatea și sănătatea la locul de 

muncă în scopul de a stabili și a menține un mediu sigur și sănătos de lucru, raporturile juridice de muncă 

adecvate, subiecte ce țin de discriminare, reducând, astfel, numărul de accidente la locul de muncă; 

efectuează controlul privind modul în care angajatorii și angajații își îndeplinesc reciproc obligațiile 

prevăzute în contractele individuale și contractele colective de muncă. De asemenea, oferă consultații 

gratuite pentru angajatori și angajați cu privire la raporturile juridice de muncă, securitatea și sănătatea în 

muncă, folosind pe larg și rețelele de socializare.  

Numărul total al angajaților ISM este de 181, dintre care 124 sunt inspectori.În structura 

organizațională a ISM nu se regăsesc subdiviziunile resurse umane și TI, acestea fiind centralizate în 

structura organizațională a Ministerului Bunăstării.  

ISM nu monitorizează/nu au controale planificate în autoritățile publice/instituțiile publice de stat 

(unde predomină lucrul de birou), dar verifică fabricile, uzinele, întreprinderile private, îndeosebi cele 

care se ocupă de construcții, spații verzi, drumuri. Se verifică aproximativ 900 de companii/ entități pe 

an, iar un inspector poate face circa 80 de controale pe an. 



 Un exemplu de implicare activă a ISM îl constituie promovarea și implementarea politicii de 

compensare din partea statului, în anumite condiții, a costului pentru ochelari persoanelor care lucrează la 

calculator mai mult de 2 ore pe zi (inclusiv pentru funcționarii publici).  

 

În rezultatul studierii bunelor practici de gestionare a resurselor umane din administraţia publică 

din Republica Letonia, pot fi menționate următoarele propuneri de eficientizare a domeniului vizat în țara 

noastră: 

  

 Angajarea în serviciul public a unui personal profesionist și onest, care va asigura funcționarea 

responsabilă și eficientă a autorităților publice; 

 Implementarea unor programe de instruire obligatorie a conducătorilor autorităților publice; 

 Elaborarea și implementarea unui mecanism de coordonare a activității funcționarilor publici de 

conducere de nivel superior; 

 Asigurarea luării deciziilor argumentate cu referire la resursele umane utilizînd instrumentul 

managerial SIA „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”; 

 Elaborarea unor recomandări metodice; elaborarea și implementarea unor planuri de acţiuni pe 

termen mediu pentru menţinerea funcţionarilor publici performanţi şi motivarea acestora (burse 

de studii, compensarea anumitor cheltuieli, indexarea periodică (anual) a salariilor, acoperind o 

parte din rata inflaţiei ş.a); 

 Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de monitorizare şi control a realizării 

programelor/cursurilor de instruire; descentralizarea procesului de dezvoltare profesională al 

funcţionarilor publici; responsabilizarea autorităţilor publice/a conducătorilor acestora privind 

asigurarea personalului cu activităţi de instruire; utilizarea reţelelor interne pentru instruire şi 

comunicare; elaborarea și aplicarea unor programe de instruire la distanță; 

 Identificarea și gestionarea talentelor la locul de muncă; 

 Utilizarea programului flexibil de muncă;  

 Elaborarea și aplicarea modelului bazat pe competenţe pentru procedurile de selectare, dezvoltare 

profesională şi evaluare a funcţionarilor publici (la etapa inițială – pentru cei de nivel superior); 

 Modernizarea în continuare a cadrului normativ al serviciului public, intensificarea activității de 

monitorizare/control a implementării acestuia în autoritățile publice. 
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