
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CUPRINS: 
 

1. Evenimente:  

 Întrunirea trimestrială a specialiștilor în resurse umane din 

autoritățile publice de nivel central  

 Secretarii de stat au primit certificatele de participare în cadrul 

cursurilor organizate cu suportul proiectului Twinning  

 Finalizarea programului de instruire Formare de formatori și 

înmînarea certificatelor de participare 

 Seminarul internațional cu genericul ,,Funcționari publici de nivel 

superior: roluri și responsabilități” 

 

2. Cadrul normativ:  

 În anul 2017, în cadrul comenzii de stat vor fi instruiți 1650 de 

funcţionari publici din autorităţile publice centrale şi locale  

 

3. Schimb de experienţă: Participare la stagiere, conferințe și ateliere de 

lucru  
 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALISM  

MOTIVARE 

ADECVATĂ 

EFICIENŢĂ 

Managementul 
funcţionarilor publici 

BULETIN INFORMATIV NR. 4   

26 DECEMBRIE 2016 

 



 

Evenimente: 

 

► Întrunirea trimestrială a specialiștilor în resurse umane din 

autoritățile publice de nivel central 
 

La 15 decembrie curent, la Cancelaria de Stat, peste 80 de specialiști în resurse 

umane din autoritățile publice de nivel central au participat la ultima întrunire trimestrială 

din acest an.   

Scopul evenimentului a fost familiarizarea participanţilor cu rezultatele proiectului 

Twinning obţinute pînă în prezent, 

prezentarea succintă a versiunii 

finale a „Cărţii Albe” - compendiu de 

recomandări a experților-practicieni 

din Lituania cu privire la 

îmbunătăţirea sistemului de 

dezvoltare profesională a 

funcţionarilor publici din Republica 

Moldova, precum şi punerea în 

discuţie a modalităţilor de 

îmbunătăţire a procesului de elaborare a planului anual de instruire la nivel de autoritate 

publică. 

Detalii despre eveniment pot fi găsite aici: 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-desf%C4%83%C5%9Furat-ultima-

%C3%AEntrunire-trimestrial%C4%83-din-acest-speciali%C5%9Ftilor-%C3%AEn-

resurse-umane 

 

 

► Secretarii de stat au primit certificatele de participare în 

cadrul cursurilor organizate cu suportul proiectului Twinning 
 

În cadrul unei ceremonii, desfășurate în incinta Casei Guvernului, la 15 decembrie 

curent, secretarilor de stat din 12 ministere 

le-au fost înmânate certificatele de 

participare la programul de dezvoltare a 

abilităților profesionale, organizat de către 

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, 

cu sprijinul proiectului Twinning „Suport 

pentru modernizarea serviciului public din 

Republica Moldova în corespundere cu 

cele mai bune practici ale Uniunii 

Europene”. 

http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-desf%C4%83%C5%9Furat-ultima-%C3%AEntrunire-trimestrial%C4%83-din-acest-speciali%C5%9Ftilor-%C3%AEn-resurse-umane
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-desf%C4%83%C5%9Furat-ultima-%C3%AEntrunire-trimestrial%C4%83-din-acest-speciali%C5%9Ftilor-%C3%AEn-resurse-umane
http://twinning.cancelaria.gov.md/ro/content/s-desf%C4%83%C5%9Furat-ultima-%C3%AEntrunire-trimestrial%C4%83-din-acest-speciali%C5%9Ftilor-%C3%AEn-resurse-umane


Programul de instruire s-a desfășurat în perioada septembrie – decembrie 2016, care 

a avut drept scop dezvoltarea abilităților funcționarilor publici de conducere de nivel 

superior pentru a crea un corp al secretarilor de stat profesionist și dedicat funcției 

publice. 

Participarea la atelierele de instruire au contribuit atît la dezvoltarea competențelor 

profesionale necesare, cît și la consolidarea echipei secretarilor de stat din ministere.  

 

 

 

► Finalizarea programului de instruire Formare de formatori 

și înmînarea certificatelor de participare  

 

În cadrul întrunirii trimestriale a specialiștilor în resurse umane din autoritățile 

publice de nivel central, din 15 decembrie 

curent, a avut loc înmînarea certificatelor 

participanților la programul de instruire 

Formare de formatori. La acest program 

de instruire s-au înscris 40 persoane, dar 

la final au primit certificate 32 persoane, 

care au participat activ la cele 4 module 

de instruire și au realizat activități 

practice în calitate de formatori. 

Formatorii certificați vor fi capabili să organizeze și să desfășoare activități de 

instruire internă pentru funcționarii publici din autoritatea publică în care activează sau în 

alte autorități.  

 

 

 

► Seminarul internațional cu genericul ,,Funcționari publici de 

nivel superior: roluri și responsabilități” 
 

În cadrul Platformei Reforma administraţiei publice pentru ţările-membre ale 

Parteneriatul Estic, Cancelaria de Stat a organizat la 21 octombrie 2016, seminarul  

,,Funcționari publici de nivel superior: roluri și responsabilități”.  La eveniment au 

participat aproximativ 50 persoane - 14 persoane din țările-membre ale Parteneriatului 

Estic, reprezentanți din țări - membre ale UE, reprezentanți ai Delegației UE în RM, 

secretari de stat și alți funcționari din autoritățile publice autohtone. 



Seminarul s-a 

desfășurat în două 

sesiuni și a cuprins 

câteva tematici cu 

referire la experiența 

statelor – membre ale 

Uniunii Europene şi 

țărilor din Parteneriatul 

Estic în domeniul 

administraţiei publice, 

precum şi consolidarea 

administrării şi 

managementului 

instituţiilor publice. 

Participanții la 

eveniment au dezbătut, 

de asemenea, subiecte ce vizează rolul secretarilor de stat în ministere și contribuția 

acestora la elaborarea obiectivelor şi direcţiilor strategice de activitate, coordonarea, 

supravegherea şi controlul activităţii, precum și realizarea planurilor de acțiuni într-o 

manieră transparentă și participativă.  

Detalii despre eveniment pot fi găsite aici: 

http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-s-desfasurat-seminarul-international-

cu-genericul-functionari-publici-de-nivel 

 

 

Cadrul normativ: 

 

► În anul 2017, în cadrul comenzii de stat vor fi instruiți 1650 de 

funcţionari publici din autorităţile publice centrale şi locale 
 

La 21 decembrie 2016, Cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 1400 

„Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din 

autoritățile publice în anul 2017”. 

Subiectele cursurilor de instruire incluse în comanda de stat şi categoriile de 

funcționari publici care urmează a fi instruiţi au fost stabilite în baza priorităților 

prevăzute în Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 

(aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.970/2016) și a propunerilor autorităților publice 

privind necesitățile de instruire a personalului pentru anul 2017.  

Programele de dezvoltare profesională pentru anul 2017 au fost focusate pe 

categoriile de funcționari publici și pe direcțiile prioritare de instruire. Astfel, în comanda 

de stat au fost introduse cîteva tematici noi. În total, aceasta prevede 12 cursuri de 

instruire pentru 1650 persoane/66 grupuri/221 zile de instruire, inclusiv pentru 1200 

persoane/48 grupuri din autoritățile publice de nivel central și 450 persoane/18 grupuri din 

autoritățile administrației publice locale. 

http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-s-desfasurat-seminarul-international-cu-genericul-functionari-publici-de-nivel
http://cancelaria.gov.md/ro/content/la-chisinau-s-desfasurat-seminarul-international-cu-genericul-functionari-publici-de-nivel


În vederea asigurării caracterului practic şi accesibil al procesului de instruire, la 

elaborarea şi realizarea cursurilor de instruire urmează a fi antrenate atît cadrele didactice 

ale Academiei de Administrare Publică, cît şi practicieni din cadrul autorităţilor publice. 

 

  

► Schimb de experienţă 

 
11 octombrie, Erevan, Armenia: s-a desfășurat conferința cu genericul „MOBILITY IN 

CIVIL SERVICE”, organizată de către Consiliul Serviciului Civil din Armenia, în cadrul 

Parteneriatului Estic. 

 La conferința nominalizată au fost abordate asemenea subiecte ca: modernizarea 

instrumentelor–cheie privind mobilitatea în serviciul public, stabilirea direcțiilor 

principale de eficientizare a acestuia, problemele legate de fenomenul corupției și 

integrității funcționarilor publici, asigurarea transparenței în cadrul mobilității în serviciul 

public, consolidarea poziției subdiviziunilor resurse umane etc.  

 Chintesența subiectului evenimentului a fost axată pe consolidarea mobilității în 

cadrul serviciului public din Armenia, axându-se pe principiile europene de administrare 

publică, precum și familiarizarea țărilor participante cu procedurile de personal și 

instrumentele necesare referitoate la mobilitatea în serviciul public. 

 Colegii din Polonia au subliniat că pentru ei mobilitatea în serviciul public 

înseamnă, în primul rînd, o modalitate de eficientizare a exercitării funcției publice, în 

vederea sporirii calității realizării interesului public. 

 Prezentarea reprezentantului din Estonia a fost focusată pe evidențierea acțiunilor și 

provocărilor care au guvernat dezvoltarea mobilității în cadrul serviciului public, precum 

și importanța cadrului normativ în materia consolidării procesului mobilității. A fost 

expusă poziția referitor la importanța mobilității realizată între sectorul public și cel 

privat, astfel încât colaborarea acestora să contribuie la sporirea calității procesului 

administrativ și la eliminarea birocratismului. În acest sens, s-a menționat că aceasta este 

o metodă eficientă de stabilire a unor relații de colaborare eficace cu cetățeanul. Totodată, 

a fost evidențiată importanța încurajării mobilității în cadrul serviciului public, în calitate 

de instrument de dezvoltare a carierei profesionale. 

 Reprezentantul Georgiei a reflectat particularitățile mobilității din cadrul serviciului 

public georgian, cu indicarea rolului Biroului serviciului public în procesul gestiunii și 

asigurării continuității exercitării funcției publice. De asemenea, a fost prezentată practica 

Georgiei cu privire la abordările 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; 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 instrumentelor 

utilizate cu referire la mobilitatea din cadrul serviciului public din Republica Moldova, cu 

descrierea modalităților aplicabile (transfer, promovare, detașare), cu elucidarea datelor 

statistice în aspect evolutiv referitoare la situația nominalizată. 

 De asemenea, a fost abordat subiectul referitor la monitorizarea corectitudinii 

implementării cadrului normativ-legal în domeniul funcției publice, în calitate de 

instrument de bază în materia eficientizării gestiunii raporturilor de serviciu. 

 Au fost organizate grupuri de lucru în cadrul cărora fiecare stat a avut posibilitatea 

să expună experiența proprie și practicile pozitive aplicabile în cadrul mobilității din 

serviciul public cu scopul de a scoate în evidență și a încuraja instrumentele mobilității. 

 

 
 Se menționează că delegația Republicii Moldova a oferit răspunsuri la diferite 

proceduri ale mobilității în funcția publică, fiind considerată, din punct de vedere 

procedural, un exemplu pentru țările participante. 

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

mobilității în cadrul serviciului public, comune țărilor participante, precum: gradul redus 

de flexibilitate al funcționarilor publici de conducere privind aplicarea reformelor, 

implementarea coerentă a cadrului normativ în domeniul nominalizat, transparența în 

procesul de recrutare și selectare a funcționarilor publici, corupția și menținerea 

personalului performant. 

 Considerăm participarea la Conferință una utilă pentru Republica Moldova, 

deoarece astfel de experienţe impulsionează procesul de perfecţionare a politicii și 

practicilor de personal, precum și de implementare a principiilor europene în procesul 

modernizării serviciului public autohton. 

Cristina Aramă, consultant principal SRU, 

Claudia Lachi, consultant principal DRAPC, 

 Cancelaria de Stat 



17-28 octombrie 2016, Varşovia, Polonia: Școala Națională de Administrație Publică din 

Varșovia a organizat un program de stagiere în domeniul managementului resurselor 

umane pentru funcţionarii publici din ţările Parteneriatului Estic. 

 Din partea Republicii Moldova au participat Diana Panainte, consultant superior, 

Serviciul resurse umane, Ministerul Tineretului și Sportului, Liliana Crețu, specialist 

superior, Direcției resurse umane, Inspectoratul Național de Probațiune și Nanu Renata, 

șef Serviciu resurse umane, Inspectoratul de Stat al Muncii. 

 Programul de stagiere a început la 17 octombrie 2016 la Școala Națională de 

Administrație Publică din Varşovia, unde au fost prezentate informații generale cu privire 

la serviciul public și statutul general al funcționarilor publici din Polonia.  

 Începînd cu 18 octombrie 2015, programul de stagiere a continuat în cadrul unor 

autorități publice selectate de către organizatori.  

 Pe parcursul celor 2 saptamîni, stagierea s-a petrecut în conformitate cu programul 

care a fost stabilit de tutorele desemnat pentru fiecare participant. Stagierea a inclus vizite 

și în alte autorități, precum: Palatul Prezidențial, Parlamentul și Cancelaria de Stat a 

Poloniei.  

 La sfîrșitul acestor două săptămîni, la 28 octombrie 2016, în cadrul unei sesiuni de 

final, în cadrul Cancelariei de Stat a Poloniei, toți stagiarii au prezentat lucrarea ,,Lecții 

învățate”. 

Astfel, în concluzie, putem remarca cîteva practici pozitive, care ulterior pot fi 

aplicate și la gestionarea resurselor umane din administrația publică a Republicii 

Moldova, și anume:  

- Actele care se depun de candidatul la concurs este doar CV-ul ce conține toate 

datele necesare despre persoană (se economisește hîrtia); 

- Aplicarea testului psihologic la angajare, ca a treia etapa după petrecerea 

interviului, la fel și elaborarea testului scris este doar  într-o singură variantă (astfel 

se economisesc resursele materiale și de timp); 

- Aplicarea testului de competență, care se aplică în procesul de recrutare și evaluare 

periodică a personalului; 

- La finele cursului de instruire angajatul, care a beneficiat de instruire, în funcție de 

costul instruirii, semnează un contract cu angajatorul prin care se obligă să activeze 

de la 6 luni pînă la 3 ani în autoritatea respectivă; 

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

organizare optimă a timpului de muncă în corelaţie cu necesităţile personale ale 

funcţionarilor publici din ţara noastră; 

- Excluderea certificatelor de concedii medicale pe suport de hîrtie. Medicul 

responsabil de eliberarea acestor concedii transmite online informația cu privire la 

datele persoanei care a beneficiat de concediu medical direct către ZUS (CNAS) și 

în acest mod angajatorul are posibilitatea să vizualizeze din sistemul informațional 

PLATNIK (SI SPAS) perioada în care angajatul s-a aflat în concediu medical 

pentru a duce evidența timpului de muncă. 



Urmare a acestei experiențe, acest stagiu a fost foarte eficient din motiv că au putut 

fi combinate partea teoretică cu cea practică într-o autoritate publică concretă. 

Diana Panainte, consultant superior, Serviciul resurse umane, MTS  

Liliana Creţu, specialist superior, Direcția resurse umane, INP 

Nanu Renata, şef Serviciul resurse umane, ISM 

 

03-04 noiembrie, Sarajevo, Bosnia și Herțegovina: s-a desfășurat atelierul „Improving 

the recruitment and Selection in the Civil Service: Human Resources Management 

Informatization System” organizat de către Regional Hub of Civil Service in Astana și 

Agenția Serviciului Public din Bosnia și Herțegovina. 

 Scopul evenimentului a fost de a facilita dialogul și a oferi potențiale soluții 

provocărilor existente în dezvoltarea Managementului Resurselor Umane (MRU), prin 

utilizarea sistemelor TIC, în special în domeniul recrutării și selectării în serviciul public. 

Totodată, acesta a fost orientat spre sporirea capacității instituționale prin modernizarea 

sistemului MRU, schimbul de experiență privind bunele practici în implementarea 

platformei TI în procesul de recrutare și selecție, schimb de cunoștințe cu privire la 

sistemele informaționale automatizate bazate pe carieră-performanță-instruire. 

 În cadrul atelierului a fost 

împărtășită experiența acumulată în 

procesul de implementare a sistemelor 

informaționale automatizate din statele-

membre ale Hub-ului (Azerbaidjan,  

Armenia, Estonia, Georgia, Kazahstan, 

Kîrgîstan, Macedonia și Republica 

Moldova). 

 Cît privește experiența țării 

noastre, a fost făcută o prezentare a 

instrumentelor TI utilizate în serviciul 

public din Republica Moldova. Astfel, a fost adus la cunoștința publicului atît Sistemul 

informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” (SIA 

RFPFP), cît și portalul unic guvernamental pentru funcțiile publice vacante 

www.cariere.gov.md.  

 La finalul atelierului, de către participanți, au fost formulate și propuse unele căi de 

redresare a provocărilor depistate în domeniul implementării sistemelor informaționale 

automatizate: existența unei baze normative consolidate pentru funcționarea eficientă a 

sistemelor informaționale; asigurarea protecției datelor cu caracter personal prelucrate 

prin intermediul sistemelor informaționale automatizate; promovarea continuă a valorilor, 

bazată pe cercetările utilizatorilor, aplicarea noilor tehnologii, schimbările contextuale; 

motivarea utilizatorilor sistemelor informaționale prin includerea acestora în procesul de 

dezvoltare și co-design a sistemelor; consolidarea capacităților prin organizarea 

instruirilor pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv instruiri formare de formatori; 

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


existența unei echipe consolidate de specialiști TI, care administrează bazele de date, 

contribuind la dezvoltarea MRU din serviciul public; creșterea gradului de informare prin 

utilizarea PR tehnicilor, filmulețelor video, gestionarea așteptărilor; flexibilitatea 

bugetelor, oferindu-se posibilitatea de a introduce cheltuieli neprevăzute legate de 

implementarea instrumentelor TI; asigurarea accesului la internet pe tot teritoriul țării sau 

crearea centrelor internet, pentru a asigura funcționalitatea procedurii de aplicare online, 

în special în acele țări unde aceasta este unica metodă de a participa la concursul pentru 

funcția publică vacantă; accesibilitatea semnăturii electronice; informarea publicului cu 

privire la funcționarea unor anumite instrumente IT, în special a acelor persoane care vin 

din afara serviciului public și nu au avut tangență cu sisteme similare. 

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

a țărilor-membre ale rețelei regionale, în serviciul public din Republica Moldova se 

implementează instrumente TI, care au drept scop asigurarea unui management eficient al 

resurselor umane. Componentele structurale ale SIA RFPFP sunt similare celor din alte 

țări, fiind adaptate la necesitățile și specificul legislației naționale. Totodată, menționăm 

că un viitor pas în aplicarea instrumentelor TI în serviciul public din țara noastră ar fi: 

dezvoltarea modulului automatizat privind salarizarea personalului, care ar contribui la 

gestionarea transparentă și eficientă a resurselor financiare; dezvoltarea portalului unic 

guvernamental al funcțiilor publice vacante www.cariere.gov.md și integrarea acestuia cu 

SIA RFPFP. 

 

Informație suplimentară referitoare la Regional Hub of Civil Service in Astana poate 

fi consultată la adresa www.regionalhub.org.  

Ecaterina Negru, 

consultant principal,  

Direcția reforma administrației publice centrale 

 
 

 

10-11 noiembrie 2016, orașul Tbilisi, Georgia: în cadrul Parteneriatului Estic, Biroul 

serviciului public din Georgia a organizat seminarul ,,Common Appraisal System in the 

Civil Service with Focus on Remuneration/Bonuses”. 

 Republica Moldova a fost reprezentată de Galina Vranceanu - consultant principal, 

Direcţia RAPC, Cancelaria de Stat și Lilia Bantaș – consultant principal, Direcția politici 

salariale, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 

 Seminarul a fost organizat sub forma mai multor panele de discuții, prezentări și 

dezbateri. Referitor la experiența statelor-membre ale Parteneriatului Estic privind 

procedura de evaluare a performanțelor profesionale, menționăm următoarele.  

 Georgia a început reforma serviciului public acum patru ani în urmă, iar în anul 

2017 urmează să intre în vigoare o nouă lege a serviciului public prin care se introduce 

procedura de evaluare a performanțelor profesionale, astfel, aliniindu-se la principiile 

europene de administrare. Procedura de evaluare urmează să fie implementată 

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


concomitent în toate autoritățile publice. Aceasta va conține prevederi obligatorii pentru 

toți, precum și anumite aspecte flexibile, care vor fi stabilite de conducători în funcție de 

specificul fiecărui domeniu. Totodată, la începutul anului 2017, Georgia urmează să aplice 

un nou sistem de salarizare, care va include și un bonus salarial bazat pe rezultatele 

evaluării performanțelor. 

 În Azerbaidjan procedura de evaluare a performanțelor profesionale se aplică din 

anul 2013 și este asemănătoare procedurii existente în Republica Moldova. Aceasta se 

realizează, de regulă, o dată pe an de către șeful direct al funcționarului public și sunt 

evaluate obiectivele individuale de activitate, indicatorii de performanță și criteriile de 

evaluare. Totodată, șeful Comisiei Serviciului Public din Azerbaidjan, bazîndu-se pe 

experiența acumulată, a vorbit despre provocările pe care le-au întîmpinat. Acesta a 

menționat că evaluatorii au tendința să stabilească calificative de evaluare uniforme și să 

nu facă diferență între performanțele funcționarilor publici, chiar dacă aceștia au rezultate 

distincte. Prezența subiectivismului în acest proces este inevitabil, dar acesta se 

diminuează în timp prin instruirea continuă a evaluatorilor și dezvoltarea competențelor 

manageriale ale acestora.  

 Colegii din Armenia au menționat că ei introduc treptat anumite elemente de 

evaluare. Aceștia utilizează un sistem informațional unde sunt plasate planurile anuale de 

acțiuni ale subdiviziunilor, iar la sfîrșitul anului tot în acest sistem informațional se 

raportează indicatorii de performanță. Referitor la procedura de evaluare individuală, 

Armenia urmează să renunțe la procedura de atestare și să aplice o nouă procedură, 

aliniată la standardele Uniunii Europene, cu obiective individuale, indicatori de 

performanță și criterii de evaluare. 

 Ucraina a introdus procedura de evaluare prin noua Lege a serviciului public, care a 

intrat în vigoare la 15 mai 2016, astfel la sfîrșitul acestui an pentru prima dată funcționarii 

publici vor fi evaluați după noua procedură. Totodată, în anul 2016 a fost introdus un nou 

sistem de salarizare, elaborat cu sprijinul experților externi, care presupune o altă structură 

a salariului funcționarului public: 70% partea fixă și 30% partea variabilă. 

 Republica Belarus nu are o practică relevantă în domeniul evaluării performanțelor, 

deoarece pînă la moment funcționarii publici trec periodic prin procedura de atestare în 

prezența unei comisii speciale.  

 Experiența Republicii 

Moldova privind aplicarea 

procedurii de evaluare a 

performanțelor profesionale a 

trezit interes interlocutorilor, 

deoarece începînd cu anul 2009 

această procedură se aplică în 

fiecare an. În special, țările care 

urmează să aplice această 

procedură, pentru a diminua 



anumite riscuri, au fost interesate de lecțiile învățate în această perioadă de timp. Un 

aspect important este corelarea obiectivelor individuale de activitate cu obiectivele 

stabilite la nivel de subdiviziune (planificarea anuală și evaluarea semestrială) și autoritate 

publică (planificarea anuală). Acest mecanism presupune stabilirea obiectivelor ,,în 

cascadă” și contribuie la focusarea pe rezultatele care trebuie să le obțină autoritatea 

publică. 

 Statele-membre ale Uniunii Europene prezente la eveniment au relatat importanța 

aplicării acestei proceduri în asigurarea unui management organizațional eficient. 

Rezultatele obținute la evaluarea performanțelor profesionale în Marea Britanie și Polonia 

se utilizează, preponderent, pentru a planifica și asigura dezvoltarea profesională continuă 

a funcționarilor publici, facilitarea luării deciziilor manageriale și motivarea personalului.   

 Lituania a introdus evaluarea performanțelor profesionale începînd cu anul 2002, cu 

anumite modificări pe parcurs, iar din anul 2012 a fost elaborat un nou model al acestei 

proceduri, care evaluează rezultatele și abilitățile funcționarilor publici. Rezultatele 

obținute la evaluare se utilizează la promovarea în funcție, conferirea gradelor de 

calificare și destituirea din funcție (asemănător cu Republica Moldova). De asemenea, 

funcționarii publici evaluați cu calificativul ,,excelent” obțin o creștere salarială în mărime 

de 15%, 20%, 30%, corelată cu categoria funcției. 

 În urma experienței relatate și lecțiilor învățate de cei prezenți la eveniment, pentru 

a asigura aplicarea corectă și obținerea unor rezultate eficiente a procedurii de evaluare, 

menționăm următoarele aspecte-cheie: 

- este important ca toți factorii implicați să înțeleagă utilitatea acestei proceduri și 

cum aceasta influențează alte procese; 

- dezvoltarea continuă a competențelor manageriale – stabilirea obiectivelor și 

indicatorilor de performanță, monitorizarea continuă, acordarea de feedback, 

realizarea interviului de evaluare ș.a.; 

- corelarea performanței individuale cu performanța echipei și a celei instituționale; 

- utilizarea tehnologiilor informaționale în aplicarea acestei proceduri; 

- evitarea influenței politice în procesul de evaluare;  

- analiza experienței internaționale în domeniu, dar, totodată elaborarea unei 

proceduri specifice sistemului de administrare publică național. 

Reieșind din cele expuse, concluzionăm că procedura de evaluare a performanțelor 

profesionale aplicate în Republice Moldova (conform anexei nr.8 la Hotărîrea Guvernului 

nr.201/2009) corespunde principiilor europene de administrare publică, dar sunt 

întîmpinate carențe în procesul de implementare. Astfel, pentru a asigura implementarea 

corectă a prevederilor normative, se recomandă instruirea funcționarilor publici de 

conducere și dezvoltarea competențelor manageriale ale acestora. 

Lilia Bantaș, consultant principal, Direcția politici salariale, MMPSF 

 Galina Vranceanu, consultant principal, Direcţia RAPC, Cancelaria de Stat 

 



17-18 noiembrie 2016, Kiev, Ucraina: s-a desfășurat Conferința anuală regională privind 

consolidarea instituțiilor publice, organizată de către Agenția Națională a Serviciului 

Public din Ucraina cu sprijinul inițiativei UE „Parteneriatul Estic” în cooperare comună cu 

Oficiul de Administrare al Programului Twinning.  

Scopul conferinței a fost de a discuta despre fundamentele instituționale și juridice 

ale utilizării eficiente a instrumentelor Twinning, TAIEX și SIGMA, îmbunătățirea 

administrației publice și punerea în aplicare a reformei funcției publice în țările 

Parteneriatului Estic. 

La conferință au participat 17 participanți, reprezentanți ai instituțiilor de stat din 

țările Parteneriatului Estic. Participanții au avut posibilitatea de a cunoaște experiența, 

succesele și principalele rezultate ale implementării instrumentelor Twinning, TAIEX și 

SIGMA și să își consolideze cunoștințele teoretice în domeniul dat. 

Principalele obiective ale training-ului au 

fost: familiarizarea cu experiența țărilor 

participante la Conferință privind 

implementarea fiecărui instrument în parte; 

sistemul de transparență, mecanismul de 

aplicare la Twinning, TAIEX și SIGMA; rolul 

implementării intrumentelor menționate  și 

impactul lor în țările Parteneriatului Estic; examinarea relațiilor de colaborare cu 

partenerii de dezvoltare și alte instituții din țările membre ale Parteneriatului Estic. 

Participarea la conferința dată a prezentat o utilitate aplicativă în contextul formării 

și dezvoltării unor cunoștințe, abilități și aptitudini teoretico-practice optime necesare 

pentru întărirea capacităților funcționarilor publici.  

Urmare a participării la eveniment, considerăm utile următoarele propuneri: 

menținerea colaborării cu instituțiile similare din țările-membre ale Parteneriatului Estic; 

implementarea în continuare cu succes a instrumentelor Twinning, TAIEX și SIGMA; 

prezentarea sistematică a rezultatelor proiectelor finanţate de Uniunea Europeană. 

Concluzionînd cele expuse mai sus, se poate afirma că aplicarea transparentă și 

corectă a celor trei instrumente va accelera implementarea bunei guvernări. 

 

Maria Rotaru, consultant principal, SMCS, Cancelaria de Stat 

Snejana Țurcanu, consultant principal, DDS, Cancelaria de Stat 

Oxana Lazarenco, consultant principal, DRAPC, Cancelaria de Stat 

 

 

 

13-14 decembrie, Kiev, Ucraina: s-a desfășurat un atelier de instruire care a abordat mai 

multe subiecte ce țin de evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici, 

precum: interviul de evaluare orientat pe competențe, evaluarea 360 grade, centrele de 

evaluare ș.a. 



 La eveniment au participat funcționari publici din cadrul țărilor Parteneriatului Estic 

(Georgia, Moldova, Armenia, Belorusia, Ucraina), reprezentanții autorităților centrale 

executive ale Ucrainei, reprezentanți ai proiectelor și organizațiilor internaționale, experți 

naționali și europeni. 

 Din Republica 

Moldova au participat 

reprezentanți ai 

subdiviziunilor resurse 

umane din 3 autorităţi 

ale administraţiei 

publice centrale: 

Ministerul Economiei 

- Angela Cociu, șef al 

Secției resurse umane; 

Ministerul Finanțelor - 

Aliona Moisei, șef adjunct al Direcției managementul resurselor umane; Casa Națională 

de Asigurări Sociale - Natalia Popa, șef secție în cadrul Direcției generale resurse umane.  

Cursul de instruire a fost organizat de către Agenția Națională a Serviciului Public din 

Ucraina în comun cu Centrul pentru adaptarea  Serviciului public la standardele Uniunii 

Europene.  

 Atelierul de instruire a fost organizat sub forma unor activități și discuții în grupuri 

mixte, unde fiecare reprezentant a împărtășit experiența, a învățat lucruri noi și a făcut 

schimb de idei. Acest atelier ne-a oferit oportunitatea să învățăm despre comportamentul 

evaluatorului în cadrul interviului de evaluare, colectarea datelor la interviul de evaluare, 

competențele profesionale și utilizarea instrumentelor de evaluare (centrele de evaluare, 

evaluarea 360 grade). 

 Considerăm participarea la cursul respectiv de instruire una utilă în contextul 

implementării în continuare a standardelor europene în procesul modernizării serviciului 

public autohton și dezvoltării în continuare  a relațiilor de colaborare cu țările membre ale 

Parteneriatului Estic, inclusiv și cu Ucraina. 

 

Angela Cociu, șef al Secției resurse umane, MEc  

Aliona Moisei șef adjunct, Direcție managementul resurselor umane, MF 

Natalia Popa, șef secție în cadrul Direcției generale resurse umane CNAS 



  

Cu cele mai sincere urări de bine, 

Echipa Direcției reforma administrației publice centrale 
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