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Evenimente: 

 

► Întrunirea trimestrială a specialiștilor în resurse umane din 

autoritățile publice de nivel central 
 

În perioada 27-28 septembrie curent, la Cancelaria de Stat, s-a desfășurat cea de-a 

treia întrunire trimestrială a specialiștilor în resurse 

umane din autoritățile publice de nivel central. Tema 

întrunirii s-a axat pe îmbunătățirea procesului de 

selectare și recrutare a candidaților la funcția publică. 

Evenimentul a fost desfășurat pe parcursul a două zile, 

pentru două grupuri diferite, iar acest aspect a oferit 

posibilitatea organizării mai multor exerciții practice și 

simularea unor situații de selectare a personalului. 
Detalii despre eveniment pot fi găsite aici: 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-

umane-au-discutat-procesul-de-selectare-%C8%99i-recrutare-personalului 

 

► A fost lansat programul de dezvoltare profesională a 

secretarilor de stat 
 

În cadrul proiectului Twinning ,,Suport pentru modernizarea serviciului public din 

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

fost lansat un ciclu de instruiri pentru secretarii de 

stat din țara noastră, care vor avea loc pe parcursul 

următoarelor 6 luni. În perioada 15-16 septembrie și 

27-30 septembrie au avut loc primele două module 

de instruire din cadrul acestui program de dezvoltare 

profesională, cu tematicile: „Dezvoltarea 

capacităților secretarilor de stat privind mecanismele 

de coordonare” și „Control financiar public intern”. 

Toate modulele vor fi conduse de experți-practicieni 

din Lituania. 

Detalii despre cursurile de instruire menționate pot fi găsite aici: 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/fost-lansat-programul-de-dezvoltare-

profesional%C4%83-secretarilor-de-stat 

 

► S-a dat start unui curs de dezvoltare a abilităților de 

formator în domeniul managementului resurselor umane 
 

În perioada 13-14 septembrie a fost lansat  cursul de instruire pentru formare de 

formatori în domeniul managementului resurselor umane, care are drept scop 

eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale prin diversificarea 

oportunităților de sporire a competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici.  

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-umane-au-discutat-procesul-de-selectare-%C8%99i-recrutare-personalului
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-umane-au-discutat-procesul-de-selectare-%C8%99i-recrutare-personalului
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/fost-lansat-programul-de-dezvoltare-profesional%C4%83-secretarilor-de-stat
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/fost-lansat-programul-de-dezvoltare-profesional%C4%83-secretarilor-de-stat


Participanţii la cursul de instruire vor cunoaşte specificul procesului de instruire a 

personalului din administraţia publică, formele şi metodele interactive de instruire, vor 

dezvolta abilităţile de planificare, organizare, realizare şi 

evaluare a activităţilor de instruire. Absolvenţii cursului 

vor fi capabili să desfăşoare atît activităţi de instruire 

internă, în cadrul autorităţii publice, cît şi să participe în 

calitate de formatori la cursuri de instruire externă, în 

afara autorităţii publice.  

La cursul de formare a formatorilor vor fi instruiţi 

41 funcţionari publici care au fost selectați în baza unor 

criterii prestabilite.  

Detalii despre primul modul de instruire pot fi găsite aici: 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-dat-start-unui-curs-de-dezvoltare-

abilit%C4%83%C8%9Bilor-de-formator 
 

► Continuă programul de instruire în domeniul 

managementului resurselor umane 
 

În perioada 20-22 septembrie curent, s-a desfăşurat încă un atelier de instruire a 

specialiştilor în resurse umane din autorităţile publice de nivel central. Tematica 

atelierului a fost ,,Comunicarea eficientă”. În prezent, cu regularitate, instruirile din cadrul 

programului ,,Managementul resurselor umane” sunt frecventate de 70 persoane.  

Detalii despre atelierul de instruire pot fi găsite aici: 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-

umane-au-discutat-aspectele-comunic%C4%83rii-eficiente 
 

 

Cadrul normativ: 

 

► Programul de instruire a funcționarilor publici pentru anii 

2016-2020 
 

La 3 august curent, Guvernul a aprobat Programul de instruire a funcționarilor 

publici pentru anii 2016-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 11 august 2016). 

Programul stabileşte direcţiile şi grupurile prioritare de funcţionari publici pentru instruire 

în anii 2016-2020, în baza cărora autorităţile publice vor elabora planurile anuale de 

instruire a personalului. Sursele pentru finanțarea acestui program includ bugetul 

autorităţilor publice, bugetul de stat (comanda de stat), precum și fonduri de la partenerii 

de dezvoltare care susțin reformarea serviciului public din Republica Moldova. 

Direcţiile prioritare de instruire incluse în Program vizează subiecte cu caracter orizontal, 

specifice tuturor autorităţilor publice, pe cînd instruirea în anumite subiecte specifice de 

specialitate/în domenii concrete de competenţe specifice anumitor categorii de 

funcţionari/autorităţi, urmează a fi realizată de către ministere şi alte autorităţi publice, 

responsabile de aceste domenii specifice. 

Aplicarea prevederilor prezentului Program va asigura eficientizarea procesului de 

dezvoltare profesională a personalului, contribuind, astfel, la susţinerea implementării 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-dat-start-unui-curs-de-dezvoltare-abilit%C4%83%C8%9Bilor-de-formator
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-dat-start-unui-curs-de-dezvoltare-abilit%C4%83%C8%9Bilor-de-formator
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-umane-au-discutat-aspectele-comunic%C4%83rii-eficiente
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/speciali%C5%9Ftii-%C3%AEn-resurse-umane-au-discutat-aspectele-comunic%C4%83rii-eficiente


reformei de modernizare a administraţiei publice; ridicarea nivelului de profesionalism în 

serviciul public, sporirea eficienţei administraţiei publice şi oferirea unor servicii mai 

bune şi mai puţin costisitoare; sporirea nivelului de conştientizare de către funcţionarii 

publici a necesităţii unui comportament etic şi integru.  

Acest program a fost elaborat în conformitate cu bunele practici ale Uniunii 

Europene în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarului public. 

 
Practici pozitive: 

 

► Implementarea Sistemului informațional automatizat 

„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”  

 
1. Ministerul Economiei 

 

Sistemul informațional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor 

publici” (în continuare – SIA ) este destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei 

datelor despre funcţiile publice, posturile şi personalul din autorităţile publice centrale şi 

locale, furnizării informației privind structura scriptică a autorităţilor publice, funcțiile 

publice şi posturile acestora, titularii acestor funcţii şi posturi, și este un instrument 

modern de asigurare a unui management eficient al personalului şi de prezentare a 

informației organelor abilitate. 

Proiectul SIA „Registrul funcțiilor publice şi al funcționarilor publici” a demarat în 

august 2011. Începând cu anul 2012, în cadrul Ministerului Economiei, care a fost unul 

din ministerele-pilot,  a  început activitatea privind  introducerea datelor în sistem. 

La etapa inițială stocarea datelor din cadrul ministerului a avut un caracter mai 

dificil, deoarece această activitate a fost pentru autorități un domeniu nou și în perioada de 

pilotare apăreau  multe  dificultăți. Dar  pe parcurs, cu suportul Cancelariei de Stat și a  

Companiei TeamNet, aceste dificultăți au fost înlăturate, iar SIA a fost perfectat conform 

cerințelor și necesităților depistate. Actualmente, în cadrul Ministerului Economiei sunt 

stocate toate datele privind managementul resurselor umane. 

  Utilizarea SIA în cadrul Ministerului Economiei contribuie la asigurarea cu 

informație analitică şi statistică veridică, necesară pentru luarea deciziilor administrative. 

În termeni practici, acesta este o bază de date care contribuie la asigurarea unui 

management eficient al personalului şi la prezentarea informației organelor abilitate. 

Una din cele mai inovative activități este că angajații subdiviziunii resurse umane nu 

mai calculează pe suport de hîrtie multe din datele care acum le generează SIA, cum sunt: 

vechimea în muncă a angajaților, fișa de pontaj, dosarul personal al fiecărui angajat, date 

privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale angajaților, date privind 

dezvoltarea profesională și multe alte date necesare pentru  luarea deciziilor cu privire la 

personal.  

În special, menționăm aspectul ce ține de calcularea vechimii în muncă: avem 

posibilitatea să calculăm foarte repede vechimea totală, vechimea în cadrul autorității 

publice și vechimea în serviciul public. Această informație este utilizată deseori și anume: 

la calcularea zilelor de concediu ale funcționarilor publici, la calcularea indemnizației 

unice în proporție de 15% din salariul de funcție determinat conform gradului și treptei de 

salarizare deținute la momentul depunerii cererii, conform prevederilor art. 42 alin. (3) din 



Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 

04.07.2008 etc. 

SRU, Ministerul Economiei 

 

2. Ministerul Tineretului și Sportului 

 

Tehnologiile informației au un impact semnificativ asupra sistemelor de 

management existente. Primul beneficiu: este mai uşor să menții informaţia acumulată. 

Dosarul personal reprezintă gestionarea actelor administrative și a documentelor care 

evidențiază cariera funcționarului public de la crearea raporturilor de serviciu pînă la 

încetarea acestora.  

SIA „Registrul funcțiilor publice şi al funcționarilor publici” are scopul asigurării 

gestionării eficiente a resurselor umane, reflectată prin decizii bazate pe evidențe/date 

concrete. 

Beneficii:  

 toate datele angajatului sunt păstrate în siguranță într-un singur loc, totul organizat 

și disponibil la necesitate; 

 este asigurată protecția și confidențialitatea informației; 

 prin intermediul SIA se facilitează transferul optim de informaţii între autorități; 

 istoricul este consolidat și pus la dispoziția instituției în care se transferă angajatul. 

SRU, Ministerul Tineretului și Sportului 

 

3. Ministerul Justiției 

SIA „Registrul funcțiilor publice şi al funcționarilor publici” contribuie foarte mult 

la realizarea eficientă a funcțiilor subdiviziunii resurse umane, și anume: 

 deținerea, la zi, a informației despre dezvoltarea profesională și activitatea 

angajaților ministerului; 

 elaborarea corectă si rapidă a actelor administrative cu privire la acordarea 

concediilor de odihnă anuale; 

 absolvirea șefilor de subdiviziuni de a ține evidența manuală a timpului de muncă și 

de odihnă a salariaților din subordine; 

 elaborarea rapidă și fără efort sporit a actului administrativ de conferire a 

următorului grad de calificare în baza raportului nr. 16; 

 elaborarea rapidă a actului administrativ de avansare în următoarea treaptă de 

salarizare în baza raportului nr. 31; 

 calcularea rapidă și corectă a vechimii în muncă a salariatului; 

 oferirea rapidă a informației privind cursurile de instruire la care a participat 

salariatul; 

 facilitarea procesului de raportare și informare a conducerii ministerului despre 

rezultatele evaluării performanțelor profesionale, instruirea personalului, deplasările 

angajaților etc. 

SRU, Ministerul Justiției 

 

 

 

  



► Schimb de experienţă 

 
22-23 septembrie 2016, Odesa, Ucraina – a fost organizată conferința academică 

„Current Issues of Implementation of the New Civil Service Legislation”.  

În cadrul acestui eveniment au participat reprezentanţi din statele-membre ale 

Parteneriatului Estic (Georgia, Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan şi Ucraina), 

responsabili de elaborarea politicilor în domeniul managementului resurselor umane, 

precum şi reprezentanţi din Polonia și Franța, care au venit cu informații despre 

provocările actuale și reformele din serviciul public în corespundere cu principiile 

europene de administrare publică. 

În cadrul Lecturilor Academice Richelieu au fost abordate asemenea subiecte ca: 

reformarea sistemului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici, stabilirea 

direcțiilor cheie de dezvoltare ale acestuia; situația social-economică a funcționarilor 

publici din Ucraina în contextul aprobării noii legislații pentru serviciul public; modelul 

managementului resurselor umane bazat pe valori; problemele legate de fenomenul 

corupției; transparența constituirii comisiei de concurs; tendințe de unificare a sistemului 

de premiere/motivare a funcționarilor publici de diverse categorii; probleme legate de 

pregătirea inițială a specialiștilor în domeniul administrației publice și profesionalizarea 

ulterioară a acestora; consolidarea poziției subdiviziunilor resurse umane etc. Firul roșu al 

tematicii evenimentului a fost axat pe reforma serviciului public din Ucraina bazată pe 

principiile europene de administrare publică, în contextul adoptării noii legi a serviciului 

public (decembrie 2015, cu intrarea în vigoare în mai 2016) și Strategiei de reformă a 

administrației publice din Ucraina pentru 2016-2020 (aprobată la 24 iunie 2016). 

Reprezentanții statelor nominalizate supra au expus practicile aplicabile în organele 

lor administrative, vociferând și punctând în acest sens practici de succes.  

Colegii din Franța au subliniat că pentru ei serviciul public înseamnă în primul rînd 

oameni, organizație și misiunea pe care o au de urmat, bazîndu-se pe asemenea principii, 

precum: flexibilitatea serviciilor prestate și orientarea spre rezultat. Reprezentantul 

Poloniei a menționat că, în prezent, în organele administrative se pune accentul pe 

coerența elaborării politicilor publice, dezvoltarea unui serviciu public calitativ și 

focusarea pe motivarea funcționarilor publici. 

Prezentarea colegilor din Azerbaidjan s-a axat pe prioritizarea acțiunilor și 

provocările care îi așteaptă în procesul de modernizare a serviciului public. A fost expusă 

poziția referitor la eliminarea birocratismului, astfel încât administrația să dispună de 

proceduri administrative simplificate. În acest sens, s-a menționat că aceasta este cea mai 

bună modalitate de stabilire a unor relații de colaborare eficace cu cetățeanul. Totodată, a 

fost evidențiat faptul că cel mai important pentru o administrație nu este adoptarea unei 

multitudini de acte normative, ci calitatea aplicării/implementării lor. 

Reprezentantul Armeniei a punctat importanța profesionalismului  și al dezvoltării 

profesionale a funcționarilor publici, citându-l pe O.V. Bismarck, care spunea că „Cu legi 

proaste și cu funcționari competenți poți conduce o țară, dar cu funcționari cu un nivel 

scăzut de pregătire, nici cele mai bune legi nu te ajută”. 

Totodată, colegii din Armenia au menționat că ei sunt în proces de adoptare  a noilor 

practici ce țin de recrutarea și evaluarea performanțelor funcționarilor publici continuînd 

alinierea acestora la standardele europene de administrare publică. 

De asemenea, a fost prezentată practica Georgiei cu privire la noile abordări 

promovate prin adoptarea noii legi a serviciului public, care va intra în vigoare începînd 



cu 01 ianuarie 2017. Printre cele mai reprezentative au fost evidențiate următoarele: 

armonizarea cadrului normativ cu privire la dezvoltarea serviciului public; alinierea 

serviciului public georgian la standardele europene; asigurarea unui serviciu public neutru 

din punct de vedere politic; delimitarea categoriilor de funcționari publici; dezvoltarea 

serviciului public bazat pe carieră; perfecționarea procesului de recrutare; dezvoltarea 

sistemului informațional de evidență a funcționarilor publici; consolidarea instituțională a 

Biroului Serviciului Public etc. Pentru a depăși eventualele obstacole, ce pot apărea în 

procesul de implementare a prevederilor sus-enunțate, Georgia planifică realizarea unei 

serii de analize funcționale și instruiri. 

Cît privește experiența țării noastre, a fost făcută o prezentare a procesului de 

modernizare a serviciului public din Republica Moldova, cu descrierea principiilor de 

administrare publică, a obiectivelor din Strategia 

privind reforma  administrației publice 2016-2020 

și Programul de activitate al Guvernului pentru anii 

2016-2018 în domeniul managementului resurselor 

umane. 

Totodată, în cadrul secțiunilor de lucru, s-a 

realizat o prezentare a instrumentelor TI utilizate în 

gestionarea managementului resurselor umane. 

Astfel, a fost adus la cunoștința publicului atît Sistemul informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, cît și portalul unic 

guvernamental pentru funcțiile publice vacante www.cariere.gov.md – practici ce au trezit 

un deosebit interes, ținînd cont că instrumente asemănătoare la un nivel mai avansat de 

implementare sunt doar în Georgia, iar celelalte țări din Parteneriatul Estic sunt la o etapă 

incipientă de dezvoltare și implementare a astfel de sisteme. 

Reieșind din cele expuse mai sus, putem concluziona că, comparînd situația actuală a 

țărilor-membre ale Parteneriatului Estic, serviciul public din Republica Moldova a fost și 

este supus unor procese similare de modernizare și aliniere la principiile europene de 

administrare. Astfel, menționăm că serviciul public din țara noastră, în aspecte ce țin de 

conținutul și prevederile cadrului normativ, recomandările metodologice, instrumente TI, 

gestionarea unei rețele de practicieni a specialiștilor în resurse umane, coordonarea 

primului proiect Twinning în domeniul modernizării serviciului public din țările-membre 

ale Parteneriatului Estic,  se află pe poziții avansate față de serviciul public din Ucraina, 

Azerbaidjan, Armenia și Georgia. 

Totodată, Republica Moldova, din punct de vedere instituțional, se află la un alt nivel 

(nu atît de bine organizat) printre ţările-membre ale Parteneriatul Estic la capitolul 

coordonarea serviciului public, aşa cum este în ţările menţionate, care dispun de 

autorități/structuri specializate, cu un număr impresionant de personal care au atribuţii de 

coordonare, monitorizare și evaluare a implementării cadrului normativ privind serviciul 

public. De exemplu: 

 Ucraina – Agenția Națională a Serviciului Public, în subordinea căreia este un 

Centru de armonizare a legislației serviciului public și Centrul de instruire; 

 Georgia – Biroul serviciului public (34 unități) + Centrul de instruire a 

funcționarilor publici;  

 Azerbaidjan – Comisia serviciului public + Centrul de instruire a funcționarilor 

publici; 

 Armenia – Consiliul serviciului public. 

http://www.cariere.gov.md/


 În cadrul dezbaterilor la eveniment au fost identificate mai multe probleme ale 

serviciului public, comune țărilor participante, precum: rezistența la schimbare a 

funcționarilor publici de conducere privind aplicarea reformelor, implementarea corectă a 

cadrului normativ, transparența în procesul de recrutare și selectare a funcționarilor 

publici, corupția, motivarea financiară și menținerea personalului performant. 

 La finalul celor două zile de lucru, au fost aprobate un set de recomandări privind 

implementarea legislației serviciului public în țările-membre ale Parteneriatului Estic. 

Astfel acestea, urmează: 

 să implementeze activ noile abordări și tehnologii în toate procedurile de 

personal (recrutare, dezvoltarea carierei, evaluarea performanțelor profesionale, 

managementul talentelor, motivarea personalului etc.); 

 să implementeze activ abordări noi în procesul de instruire al funcționarilor 

publici, care vor include forme și metode inovative de dezvoltare profesională 

ajustate la necesitățile și prioritățile Guvernului, atît la nivelul central de 

administrare, cît și la cel local; 

 să dezvolte standarde pentru învățămîntul de nivel superior, la programele de 

master ,,Management public și administrare”; 

 să promoveze deschidere și transparență în autoritățile administrației publice 

centrale și locale prin participare activă și cooperare eficientă cu reprezentanții 

societății civile. 

 

Galina Vranceanu, 

Ecaterina Negru, 

Claudia Lachi, 

consultanți principali,  

DRAPC, Cancelaria de Stat 
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