
Administrarea publică: teorie şi practică 11

Consolidarea capacităţii instituţionale a 
administraţiei publice locale în condiţiile 

descentralizării administrative
  

Angela POPOVICI, 
doctor în istorie, conferenţiar universitar,

 Academia de Administrare Publică 
 

SUMMARY
The public administration needs an effective institutional framework to meet the 

social, economic and civic needs of the population. Today, the local government in 
Moldova requires modern management practices to meet the needs of local communi-
ties and civil society representatives and to allow citizens to participate in policy deve-
lopment. From the EU perspective, encouraging institutional capacity of local govern-
ments has an important role in the integration of the states that have already signed 
association agreements with the EU or are in the process of pre-accession. Focusing 
primarily on strengthening the institutional and administrative capacity can ensure a 
smooth transition towards acquiring membership status. Strengthening institutional 
and administrative capacity of local authorities is based on structural adjustments, in-
crease in number of jobs, which are also growth factors.

Administraţia publică are nevoie de 
un cadru instituţional eficient pentru a 
răspunde nevoilor sociale, economice şi 
civice ale populaţiei. Ştiinţa defineşte ,,in-
stituţiile” ca un set de reguli, norme şi pro-
ceduri care orientează viaţa, interacţiunile 
şi activităţile de muncă ale persoanelor în 
cadrul societăţii. Noţiunea de ,,capacitate 
instituţională” se referă la capitalul uman 
din sectorul public, precum şi la perfor-
manţa şi succesul politicilor publice. 

Statele europene s-au angajat în conso-
lidarea capacităţii instituţionale şi adminis-
trative pentru a umple golurile din admi-
nistraţia publică tradiţională şi pentru a o 
apropia de societate. Astăzi, administraţia 
publică locală are nevoie de practici mo-
derne de management pentru a satisface 
nevoile comunităţilor locale şi a permite 
reprezentanţilor societăţii civile şi cetăţe-
nilor să participe la elaborarea de politici. 
Din perspectiva  UE, încurajarea dezvol-

tării capacităţii instituţionale a adminis-
traţiei publice locale are un rol important 
în procesul de integrare a statelor care au 
deja semnate tratate de asociere cu UE 
sau se află în proces de preaderare. Con-
centrarea prioritară pe întărirea capacităţii 
instituţionale şi administrative poate asi-
gura o tranziţie armonioasă spre calitatea 
de membru. Tratatul de la Lisabona, intrat 
în vigoare în 2009, recunoaşte rolul jucat 
de serviciile publice ca instrument indis-
pensabil al coeziunii sociale şi regionale. 
Consolidarea capacităţii instituţionale şi 
administrative a autorităţilor locale consti-
tuie baza ajustărilor structurale, creşterea 
numărului locurilor de muncă, care sunt şi 
factori ai creşterii economice.

Reforma administraţiei publice din R. 
Moldova asigură în continuare un proces 
de transformare de tip managerial-institu-
ţional pe care îl traversează administraţia 
publică, atât în plan central cât şi la nivel 
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local. Rezultatele eforturilor depuse în 
această direcţie s-au materializat în nume-
roase propuneri de legi, modificări struc-
turale şi organizatorice, eforturi depuse 
în gestionarea resurselor comunităţilor 
publice locale etc. În raport cu rezultate-
le obţinute se constată faptul că nu sunt 
complet corelate toate dimensiunile refor-
mei administraţiei publice. Astfel, aspecte 
ce ţin de organizarea eficientă a teritoriu-
lui, evaluarea pe criterii de performanţă a 
administraţiei publice locale sau alocarea 
şi gestiunea pe criterii de eficienţă a resur-
selor, solicită încă măsuri de modernizare 
a administraţiei publice, reprezentând de-
mersuri de îmbunătăţire a performanţelor 
din administraţia publică locală. Adminis-
traţia publică locală se confruntă încă cu 
disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte ma-
nagementul serviciilor şi resurselor (uma-
ne, financiare), al achiziţiilor, al comuni-
cării şi apropierii de cetăţeni etc. O parte 
importantă dintre problemele organizaţi-
onale complexe din instituţiile publice şi 
autorităţile administrative par a se putea 
soluţiona prin crearea unui cadru institu-
ţional eficient care permite flexibilizarea 
mecanismelor de conducere, organizare 
şi structurare a activităţilor din instituţiile 
publice. 

Administraţia publică locală ar trebui să 
fie unul dintre domeniile cele mai afectate 
de transformări radicale şi reformări, dacă 
sunt luate în considerare dezbaterile de-
marate imediat după obţinerea indepen-
denţei de către R. Moldova, fie că acestea 
au adus în discuţie problema descentrali-
zării, a bugetelor locale limitate şi a finan-
ţării mult prea reduse sau a deficitului de 
personal. Reforma administraţiei publice 
locale este un element esenţial în eficien-
tizarea procesului de integrare instituţio-
nală, necesară unei adaptări veritabile a R. 
Modova la structurile europene. Mai mult 
decât atât, administraţia publică locală 
este o entitate crucială la nivel local atât ca 
promotor al dezvoltării locale, al atragerii 

investiţiilor pe plan local, cât şi al mobili-
zării cetăţenilor în sensul abordării unui 
comportament antreprenorial şi al unei 
atitudini proactive.

O bună guvernare la nivel local nu pre-
supune doar punerea în aplicare a cadru-
lui legal, politic şi instituţional adaptat. 
De asemenea, se pune problema întăririi 
capacităţii administraţiei publice locale în 
mod activ - inclusiv comprehensiunea (în-
ţelegerea), competenţa, precum şi capaci-
tatea şi dorinţa de a învăţa. Cadrul şi capa-
citatea sunt două elemente inseparabile. 

În cazul în care capacitatea este insufi-
cientă, adică atunci când administraţia nu 
este în măsură să pună în aplicare în mod 
eficient propriile politici, consecinţele pot 
fi grave pentru întreaga comunitate. De 
exemplu, din cauza incapacităţii de a dez-
volta estimări credibile privind bugetul 
comunităţii, nu pot fi utilizate eficient re-
sursele publice.

În mod curent, capacitatea instituţio-
nală este definită prin următoarele crite-
rii: structuri instituţionale, administrative 
şi manageriale, baza materială; resurse 
umane. Consolidarea capacităţii instituţi-
onale a administraţiei publice locale din 
R. Moldova reprezintă una dintre condi-
ţiile esenţiale în asigurarea succesului în 
procesul de aderare la Uniunea Europea-
nă, formarea funcţionarilor publici, dar şi 
a aleşilor locali jucând un rol important 
în accelerarea reformei din administraţia 
publică. Astfel, Acordul de Asociere între 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană 
stipulează în calitate de domenii prioritare 
de acţiune în domeniul administraţiei pu-
blice dezvoltarea instituţională şi funcţio-
nală a autorităţilor publice pentru a spori 
eficienţa activităţii acestora şi pentru a asi-
gura un proces de luare a deciziilor şi de 
planificare strategică eficient, participativ 
şi transparent; crearea unui corp al func-
ţionarilor publici profesionist, bazat pe 
principiul responsabilităţii manageriale şi 
pe delegarea eficace a autorităţii, precum 
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şi pe recrutarea, formarea, evaluarea şi re-
munerarea efectuate în condiţii echitabile 
şi transparente; gestionarea eficace şi pro-
fesionistă a resurselor umane şi dezvolta-
rea carierei, precum şi promovarea valori-
lor etice în rândul funcţionarilor publici. 

Pentru a răspunde cerinţelor impuse de 
Uniunea Europeană, orice funcţionar pu-
blic trebuie să deţină anumite cunoştinţe, 
care acoperă o serie de subiecte, de la eti-
că profesională şi transparenţă în adminis-
traţia publică, managementul proiectelor, 
până la managementul conflictelor, mana-
gementul timpului şi negociere.

Programele axate pe fortificarea capa-
cităţii instituţionale a administraţiei publi-
ce locale pentru a pune în aplicare misiu-
nea lor şi a răspunde la cererea locală de 
servicii de calitate se află în centrul unei 
dezvoltari de succes.

Uneori este dificil de a măsura capacita-
tea instituţională a administraţiei publice 
locale şi dezbaterea privind cuantificarea 
acesteia este adesea motivată concomi-
tent de considerente politice şi tehnice. 
Administraţiile centrale folosesc adesea 
scuza de ,,lipsă de capacitate” pentru a re-
fuza transferul de competenţe, resurse fi-
nanciare şi privilegii însoţitoare entităţilor 
locale. Din acest motiv, este util de a pre-
zenta câteva întrebări care sunt pertinente 
pentru măsurarea obiectivă a capacităţii 
locale. Faptul că există o administraţie care 
conduce o comunitate este un indice al  
unui anumit nivel de capacitate. 

Funcţionarea optimă a autorităţilor pu-
blice locale reprezintă un punct de interes 
pentru întreaga societate, nu doar pentru 
funcţionarii publici din cadrul aparatului 
de stat, central sau local. Reuşita acţiuni-
lor unei autorităţi publice stă în mâinile 
oamenilor care lucreaza în cadrul său. Fac-
torul uman, prin gradul de pregătire profe-
sionala, experienţă, implicare, calitatea co-
municării, este cel care face diferenţa între 
excepţional şi mediocru, dar şi între succes 
şi eşec, între funcţional şi nefuncţional. In-

stitutia nu este o entitate abstractă, ci este 
suma şi corolarul oamenilor săi.

Autorităţile publice locale trebuie să 
acorde o atenţie deosebită pregătirii per-
sonalului propriu şi adaptării din punct 
de vedere instituţional şi uman, la schim-
bările foarte rapide ce au loc în societatea 
din care fac parte şi pe care o deservesc. În 
acest context, formarea continuă a perso-
nalului din cadrul autorităţilor administra-
ţiei publice locale reprezintă un element 
definitoriu în consolidarea capacităţii in-
stituţionale a administraţiei publice locale. 
Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor 
profesionale ale funcţionarilor din admi-
nistraţia publică locală  vine să determine 
în mod semnificativ performanţa unei in-
stituţii publice şi capacitatea instituţională 
a acesteia.

Formarea profesională a funcţionari-
lor publici se defineşte ca fiind un proces 
planificat de modificare a atitudinilor, 
comportamentului sau a cunoştinţelor şi 
deprinderilor angajaţilor din instituţiile 
publice, care are drept scop dezvoltarea 
abilităţilor profesionale individuale pentru 
a satisface nevoile prezente şi viitoare ale 
organizaţiei.

Din punctul de vedere al scopului ur-
mărit, pentru instituţiile publice locale 
considerăm că obiectivele formării profe-
sionale rezidă în următoarele: contribuie 
la dezvoltarea abilităţilor, cunoştinţelor şi 
deprinderilor individuale ale funcţionari-
lor publici; contribuie la satisfacerea nece-
sităţilor curente şi viitoare ale organizaţiei 
în domeniul resurselor umane şi de perso-
nal; contribuie la creşterea eficienţei şi efi-
cacităţii activităţilor din cadrul instituţiilor 
publice şi, implicit, la creşterea performan-
ţelor instituţiei.

Din punctul de vedere al formei de des-
făşurare, formarea profesională din cadrul 
autorităţilor publice locale poate fi realiza-
tă prin  programe de formare organizate şi 
desfăşurate de către Academia de Admi-
nistrare Publică sau organizaţii nonguver-
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namentale de formare profesională, finali-
zate cu certificat de participare sau, după 
caz, diplomă de absolvire. Acestea sunt 
programe de formare specializată sau pro-
grame de perfecţionare şi pot fi desfăşura-
te cu participarea directă a beneficiarilor, 
la sediul furnizorului, în alte locaţii sau la 
sediul beneficiarului, ori prin intermediul 
mijloacelor electronice. O altă modalitate 
de formare o reprezintă programele de 
formare organizate şi desfăşurate în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice. Acestea 
pot fi desfăşurate ca specializare la locul de 
muncă, ca stagii practice, în cadrul autori-
tăţilor şi instituţiilor publice, la nivel local 
sau ca participare la conferinţe, seminarii, 
colocvii, ateliere de lucru (workshop) în 
domeniile care se regăsesc în fişa postului. 
Tot aici se înscriu programele de formare 
organizate şi desfăşurate în cadrul imple-
mentării de proiecte cu finanţare externă, 
programe europene destinate dezvoltării 
resurselor umane din instituţiile publice. 
De asemenea, sunt binevenite orice alte  
forme de pregătire profesională prevăzute 
de lege. 

În acest context, trebuie menţionat fap-
tul că în R. Moldova se întreprind acţiuni 
constante în vederea sporirii capacităţii in-
stituţionale a administraţiei publice locale, 
inclusiv în cadrul unor proiecte internaţi-
onale axate pe sporirea capacităţii autori-
tăţilor publice locale. Astfel, recent (în mai 
2015), a avut loc prima întrunire semestri-
ală a funcţionarilor publici din administra-
ţia publică locală din Republica Moldova, 
în cadrul proiectului Twinning „Suport 
pentru modernizarea serviciului public 
din Republica Moldova în corespundere 
cu cele mai bune practici ale Uniunii Eu-
ropene”. Evenimentul a fost desfăşurat în 
cadrul primei componente a proiectului 
- Armonizarea cadrului normativ cu pri-
vire la modernizarea serviciului public şi 
consolidarea capacităţilor instituţionale, 
conform celor mai bune practici ale UE - 
la care au participat circa 30 de funcţionari 

publici, specialişti din domeniul resurse 
umane  din  aparatele  preşedinţilor  de 
raion.

Agenda evenimentului a cuprins o 
serie de subiecte relevante, precum ca-
racteristici generale despre administraţia 
publică din Lituania şi reformele care au 
fost realizate în acest domeniu, implemen-
tarea cadrului normativ la nivel local, ma-
nagementul resurselor umane etc., care 
au fost prezentate participanţilor de către 
4 experţi din Republica Lituania. Ulterior, 
subiectele au fost puse în discuţie prin 
prisma comparaţiei realizărilor pozitive ale 
Lituaniei în domeniul reformei serviciului 
public şi reformele în acest sens care au loc 
la moment în Republica Moldova.  

Pe parcursul următorilor 2 ani de imple-
mentare a acestui proiect sunt preconizate 
4 întruniri de acest fel, cu scopul de a re-
aliza obiectivele primei componente din 
proiect, printre care se numără şi partici-
parea efectivă a, cel puţin, 30 de autorităţi 
publice locale în coordonarea procesului 
de modernizare a serviciului public.

Există deja şi primele realizări în cadrul 
proiectului, cum ar fi materialele elabora-
te de către Direcţia reforma administra-
ţiei publice centrale a Cancelariei de Stat 
cu privire la implementarea prevederilor 
actelor normative în domeniul serviciului 
public din Republica Moldova, precum Re-
comandările metodice pentru autorităţile 
publice locale ce ţin de aprobarea organi-
gramei, a statelor de personal şi controlul 
administrativ al legalităţii acestora; ghi-
durile metodice „Aplicarea sancţiunii disci-
plinare funcţionarului public” şi „Aplicarea 
Instrucţiunii cu privire la gestionarea dosa-
rului personal al funcţionarului public.” 

Dar schimbarea depinde, în primul 
rând, de competenţele oamenilor care fac 
administraţiile publice să fie transparen-
te, responsabile şi în serviciul cetăţenilor, 
şi toate acestea depind, la rândul lor, de 
atenţia acordată formării şi perfecţionării 
profesionale a resurselor umane din admi-
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nistraţia publică. Formarea trebuie să con-
stituie un instrument esenţial de punere în 
practică a reformei administraţiei publice 
în special, a întregului proces socioecono-
mic de reformă, în general. 

Rezultatele reformelor demarate până 
în prezent nu au satisfăcut pe deplin sco-
purile propuse, astfel încât în anumite do-
menii mai avem multe de făcut, de exem-
plu: sporirea capacităţii instituţionale a 
administraţiei publice locale, modificarea 
culturii organizaţiilor pentru a întări res-
ponsabilitatea faţă de performanţe; va-
lorificarea resurselor umane şi, mai ales, 
dezvoltarea competenţelor personalului, 
măsurarea performanţelor punând accen-
tul pe calitate. Investiţiile în personal şi în 
management sunt necesare pentru a creş-
te capacitatea administraţiei publice loca-
le în implementarea politicilor publice; de 
asemenea, este esenţial ca acţiunile insti-
tuţiilor centrale şi locale ale administraţiei 
să se întărească reciproc şi să fie coeren-
te cu obiectivele reformei administraţiei. 
Obiectivele reformei administraţiei pu-
blice şi ale reformei formării profesionale 
impun existenţa unei politici de personal 
coerente care să aibă în vedere calitatea şi 
competenţa profesională a personalului, 
deoarece eficienţa şi eficacitatea admi-
nistraţiei depind de modul în care cei care 
lucrează în administraţie cunosc, înţeleg 
şi reuşesc să-şi îndeplinească atribuţiile şi 
sarcinile care le revin. 

Schimbările instituţionale şi funcţionale 
ale administraţiei publice, produse în ţară 
la toate etapele de reformare a acesteia, 
au devenit posibile datorită rolului deose-
bit al factorului uman, adică al personalu-
lui care activează în administraţia publică. 
Reformarea şi funcţionarea în condiţii noi 
a structurilor administrative fac să devină 
necesară constituirea unui sistem calitativ 
nou de formare şi funcţionare a aparatului 
organelor administraţiei publice. Funcţi-
onarii publici contribuie la implementa-
rea prevederilor reformei administraţiei 

publice manifestându-se ca promotori ai 
schimbării. În plus, funcţionarii publici au 
menirea să influenţeze, prin activităţile lor, 
crearea unui climat de susţinere a reformei 
administraţiei publice de către întreaga 
societate.

Competenţa reprezintă o condiţie 
esenţială în procesul de reformare a siste-
mului de administrare. Ea implică şi forma-
rea profesională. Atribuţiile deosebite care 
revin funcţionarilor publici, atât celor cu 
funcţii de conducere cât şi celor cu funcţii 
de execuţie pun pe prim-plan problema 
pregătirii şi perfecţionării lor profesionale 
în mod temeinic şi într-un cadru organizat.

Aceste  idei şi-au găsit reflectarea în 
Concepţia cu privire la politica de personal 
în serviciul public, în Legea cu privire la func-
ţia publică şi statutul funcţionarului public. 
Conform prevederilor acestei legi (art. 37-
38), procesul de dezvoltare profesională a  
funcţionarilor publici trebuie să devină un 
proces planificat, sistematic şi continuu. 
Astfel, art. 37 al legii menţionate prevede 
că dezvoltarea profesională  a funcţiona-
rilor publici include aprofundarea şi actu-
alizarea cunoştinţelor, dezvoltarea abili-
tăţilor şi modelarea atitudinilor necesare 
funcţionarului public pentru exercitarea 
eficientă a atribuţiilor funcţiei. Legea în 
cauză stabileşte o serie de reglementări ce 
ţin de formarea continuă a funcţionarilor 
publici: obligaţiile autorităţilor publice în 
domeniul dezvoltării profesionale; drep-
turile şi obligaţiile funcţionarilor publici 
antrenaţi în procesul de instruire, formele 
de instruire a funcţionarilor publici; plafo-
nul de finanţare din mijloacele bugetare 
pentru dezvoltarea profesională continuă 
– cel puţin, 2 % din fondul de salarizare al 
autorităţii publice; standardele referitor la 
perioada de instruire a funcţionarilor pu-
blici – cel puţin, 40 de ore anual; semnarea 
angajamentului scris, în cazul în care func-
ţionarul public urmează forme de instruire 
cu o durată mai mare de 90 de zile într-un 
an calendaristic.
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Autorităţile publice locale efectuează 
dezvoltarea profesională  a funcţionarilor 
publici în conformitate cu planurile anuale 
de instruire a personalului, care sunt ela-
borate în baza evaluării necesităţilor de 
instruire a funcţionarilor publici stabilite în 
timpul monitorizării activităţii acestora pe 
parcursul anului, în procesul de evaluare a 
performanţelor profesionale ale funcţio-
narilor publici, precum şi în timpul activi-
tăţilor de instruire. 

Tendinţa actuală spre descentralizare a 
provocat o dezbatere aprinsă cu privire la 
capacitatea administraţiilor publice locale 
şi a comunităţilor locale de a gestiona no-
ile responsabilităţi (planificare, finanţare 
etc.). Pe măsură ce administraţia publică 
centrală transmite din competenţe, inclu-
siv în materie bugetară comunităţilor loca-
le, devine important să se facă o evaluare 
a capacităţii acestora din urmă de a selecta 
programe adecvate pentru consolidarea 
capacităţilor instituţionale.

Unul dintre argumentele în favoarea 
descentralizării  este că administraţiile lo-
cale sunt mai aproape de cetăţeni, sunt 
mai capabile decât administraţiile naţio-
nale (fiind mai bine informate cu privire 
la preferinţele oamenilor din comunitatea 
lor) de a gestiona eficient resursele lor şi că 
sunt mai receptive la doleanţele cetăţeni-
lor. Dar chiar dacă ele cunosc mai bine pre-
ferinţele comunităţilor nu este sigur că ele 
au capacitatea de a gestiona mai eficient 
comunităţile. Administraţiile locale, mici şi 
fără experienţă, adesea nu au capacitatea 
de a susţine proiecte importante şi duc lip-
să de resurse umane cu pregătirea necesa-
ră pentru a gestiona bugete mai mari.

De obicei, planificatorii descentralizării 
urmează principiul general că administra-
ţia publică centrală  trebuie să se ocupe, în 
primul rând, de crearea şi întreţinerea me-
diului, care permite realizarea descentrali-
zării şi de strategiile globale, lăsând autori-
tăţile locale să se ocupe de adaptarea me-
canismelor de prestare a serviciilor şi chel-

tuielile publice la nevoile şi circumstanţele 
locale. În realitate însă  gradul diferit de 
capacitate (capacitatea autorităţilor loca-
le, precum şi a societăţii civile) influenţea-
ză deciziile privind transferul de anumite 
responsabilităţi la nivel local. În cele mai 
multe cazuri, descentralizarea serviciilor 
de bază nu înseamnă că nivelul central 
transmite toate sarcinile legate de aceste 
servicii. Evaluarea capacităţii instituţionale 
a administraţiei locale este o parte inte-
grantă a concepţiei de descentralizare.

Din acest motiv, este util de a pune câ-
teva întrebări care sunt pertinente pentru 
măsurarea obiectivă a capacităţii locale. 
Faptul că există o administraţie care ges-
tionează comunitatea este un indiciu al 
unui anumit nivel de capacitate. Provoca-
rea pentru agenţiile de dezvoltare şi par-
tenerii lor este de a identifica capacitatea 
administraţiei, societăţilor civile şi a comu-
nităţilor din sectorul privat de a se integra 
în programele de dezvoltare.

Prima sarcină este de a identifica volu-
mul de lucru  pe care autorităţile locale şi 
cetăţenii lor trebuie să-l realizeze. Câteva 
componente ale activităţii de planificare, 
executare şi întreţinere a serviciilor de bază 
sunt analiza şi soluţionarea problemelor 
locale; identificarea nevoilor comunităţii; 
asigurarea sprijinului politic la nivel local şi 
naţional pentru programele de dezvoltare; 
redactarea specificaţiilor  tehnice ale pro-
gramului; mobilizarea resurselor interne 
pentru programe; colectarea impozitelor 
şi taxelor locale; oferirea serviciilor publi-
ce; evaluarea impactului programelor de 
dezvoltare etc. 

În literatura de specialitate sunt identi-
ficate patru funcţii fundamentale pe care 
trebuie să le exercite autorităţile publi-
ce locale pentru a atinge obiectivele lor. 
Aceste funcţii sunt: de luare a deciziilor, 
inclusiv planificarea şi evaluarea; mobiliza-
rea şi gestionarea resurselor; comunicarea 
şi coordonarea; rezolvarea conflictelor.

Problema este dacă comunităţile locale 
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şi administraţia publică locală se pot orga-
niza pentru a îndeplini aceste funcţii.

Cea de a doua sarcină este de a lua 
măsuri adecvate şi cuprinzătoare pentru 
a consolida capacitatea grupurilor locale 
pentru ca acestea să poată  îndeplini func-
ţiile cerute. Există mai multe aspecte care 
trebuie luate în considerare în evaluarea 
capacităţii.

Performanţă şi rezultate. Există destule 
situaţii de force major care afectează ac-
ţiunile administraţiei publice locale, încât 
rezultatele obţinute nu sunt, în general, in-
dicatori fiabili ai calităţii serviciilor oferite.

Diferite niveluri de capacitate. Capacita-
tea autorităţilor locale variază în funcţie de 
sarcinile şi sectorul vizat. 

Persoane fizice sau instituţii. Capacitatea 
locală se măsoară prin prezenţa persoane-
lor care pot sau nu continua să joace un 
rol în administraţie sau mai degrabă func-
ţionarea mecanismelor instituţionalizate, 
cum ar fi salarii competitive, subcontrac-
tări eficiente, proceduri de formare, care 
asigură o furnizare permanentă de exper-
tiză tehnică şi expertiză de management.

În acest context apare întrebarea care 
proces este prioritar: descentralizarea sau 
consolidarea capacităţii?

În mod tradiţional, pentru o descentra-
lizare reuşită urmează a fi consolidată, în 
primul rând,  capacitatea locală înainte de 
a transfera autorităţilor locale responsa-
bilităţile şi veniturile. Autorităţile centrale 
adoptă această abordare prudentă pentru 
a evita cheltuielile iresponsabile şi corup-
ţia autorităţilor locale sau, pur şi simplu, 
pentru că nu doresc să transmită  com-
petenţe acestora. Unii autori chiar cred că 
lipsa capacităţii locale, printre alţi factori, 
face descentralizarea ineficientă şi chiar 
nedorită în ţările în curs de dezvoltare.

Această abordare tradiţională se schim-
bă însă. Tot mai mulţi sunt de părere că 
,,managementul este o artă a performan-
ţei”, care se învaţă cel mai bine în practică 
şi nu în sălile de clasă. În general, experi-

enţa sugerează că descentralizarea creşte 
participarea locală şi, prin urmare, accesul 
autorităţilor locale la resursele naţionale şi 
încurajează dezvoltarea planificării publi-
ce şi un management mai bun. 

Descentralizarea în sine poate fi cel mai 
bun mod de a consolida capacitatea loca-
lă. Suportul administraţiei publice centra-
le poate fi important pentru menţinerea 
echităţii în cheltuielile pentru autorităţile 
locale şi pentru a asigura o formare adec-
vată. Specialiştii în materie indică asupra 
faptului că furnizarea de servicii eficiente 
la nivel local depinde de parteneriatele în-
tre sectorul public şi sectorul privat/socie-
tatea civilă. Totuşi consolidarea capacităţii 
nu ar trebui să fie un  program de formare 
uniform pe care administraţia centrală îl 
distribuie colectivităţilor locale fără a ţine 
seama de realităţile individuale ale aces-
tora. Renumitul cecrcetător Putnam consi-
deră, în această ordine de idei, că nu este 
întotdeauna evident faptul că capacitatea 
nivelului central este net superioară capa-
cităţii  la nivel local. Studiile sale au arătat 
că italienii considerau administraţiile lo-
cale ca fiind mai eficiente decât guvernul 
central.

O modalitate de a consolida capacita-
tea locală prin formare continuă este de 
a permite instituţiilor locale de a utiliza o 
parte din mijloacele proprii sau din pro-
grame pentru a procura expertiză tehnică 
care ar fi adaptată la nevoile lor. De ase-
menea, ar putea fi acordat comunităţilor 
locale sau unui grup de comunităţi un aju-
tor necondiţionat pentru a asigura propria 
formare în vederea consolidării capacităţii. 
Aceste comunităţi pot plăti pentru forma-
rea de care au nevoie pentru a umple go-
lurile care le-au identificat în capacitatea 
lor tehnică şi de management. 

Participarea locală poate fi un stimu-
lent puternic pentru schimbare. Date re-
cente privind procesul de descentralizare 
în ţările Europei de Sud-Est arată că moni-
torizarea autorităţilor locale de către cetă-
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ţeni le poate încuraja să fie performante. 
Alegerile regulate şi imparţiale, precum şi 
consiliile locale pot obliga autorităţile lo-
cale să urmeze preferinţele cetăţenilor.

Capacitatea administrativă exercitată la 
nivel local rămâne încă neadecvată la ne-
cesităţile tot mai diverse ale comunităţilor 
locale, determinând un ritm încetinit în 
soluţionarea problemelor. Soluţia constă 
în dezvoltarea capacităţii personalului ad-
ministrativ de a exercita un management 
public modern, bazat pe performanţă.

Performanţa autorităţilor publice de-
pinde în mare măsură de competenţa şi 
profesionalismul resurselor umane ce ac-
tivează în ele, de felul în care personalul 
concepe obiectivele pe care şi le propune, 
de modul în care le soluţionează. Succesul 
transformărilor în administraţia publică lo-
cală este în raport tot mai strâns cu calita-
tea resurselor umane. Redresarea tuturor 
sferelor de activitate a autorităţilor publice 
locale nu va înregistra performanţe esen-
ţiale până când la toate nivelurile orga-
nizaţionale nu se va percepe adevărul că 
resursele umane reprezintă forţa motrice 
principală, iar dezvoltarea lor trebuie să 
constituie reperul fundamental şi baza ori-
cărei reforme. 

Reforma în administraţia publică trebu-
ie să conducă la o profesionalizare a activi-
tăţii desfăşurate în instituţiile administraţi-
ei publice locale. Fără idei şi concepte, fără 
creativitate şi deschidere, fără inovaţie, în 
general, administraţia publică locală din 
R. Moldova nu se poate reforma. Admi-
nistraţia trebuie să promoveze schimbul 
de experienţă, ideile şi bunele practici în 
ceea ce priveşte inovaţiile în administraţia 
publică locală. Aceste schimburi pot crea 
cunoştinţe şi pot dezvolta competenţele 
esenţiale pentru cadrul instituţional al ad-
ministraţiei publice locale, oferind premi-
sele necesare pentru o administraţie per-
formantă care să contribuie semnificativ la 
creşterea calităţii vieţii.

Capacitatea instituţională redusă a ad-

ministraţiei publice locale în raport cu exi-
genţele actuale şi viitoare impuse unei ad-
ministraţii publice moderne, profesioniste 
este o problemă stringentă. În ultimii ani, 
au avut loc anumite schimbări în structu-
rile administraţiei locale, mai ales în ceea 
ce priveşte crearea de noi funcţii şi struc-
turi, introducerea tehnologiei informaţiei 
şi a câtorva elemente de reformă a func-
ţiei publice. Aceste schimbări au necesitat 
revizuiri structurale, o altă modalitate de 
abordare şi adaptarea personalului admi-
nistrativ prin formare continuă în vederea 
asigurării nivelului de cunoştinţe şi com-
petenţe pentru a implementa schimbările. 

Astăzi cetăţenii nu mai tolerează o ad-
ministraţie birocratică, neperformantă 
care le oferă servicii de proastă calitate. 
Situaţia poate fi depăşită prin dezvoltarea 
capacităţii de management al personalu-
lui administrativ, dezvoltarea capacităţii 
de a pune în practică noile metodologii, 
asigurarea eficienţei administrative prin 
investiţii considerabile în resursa umană. 
Fără idei şi concepte, fără creativitate şi 
deschidere, fără inovaţie în general, admi-
nistraţia nu se poate reforma. A forma, a 
atrage şi a dezvolta capitalul uman nu este 
uşor, dar, cu siguranţă, este cea mai rea-
listă cale de modernizare a administraţiei 
publice din R. Moldova.

Performanţa autorităţilor publice de-
pinde în mare măsură de competenţa şi 
profesionalismul resurselor umane ce ac-
tivează în cadrul lor, de felul în care per-
sonalul concepe obiectivele pe care şi le 
propune, de modul în care le soluţionează. 
Calitatea resurselor umane determină suc-
cesul transformărilor din administraţia pu-
blică. Redresarea tuturor sferelor de activi-
tate a autorităţilor publice nu va înregistra 
performanţe esenţiale până când la toate 
nivelurile organizaţionale nu se va perce-
pe adevărul că resursele umane reprezin-
tă forţa motrice principală şi baza oricărei 
reforme.

Mai mult decât o problemă locală sau 



Administrarea publică: teorie şi practică 19

naţională, reforma instituţională a fost pri-
vită în întreaga regiune a Europei Centrale 
şi de Est ca o oportunitate şi o ameninţare 
în acelaşi timp, având în vedere că presu-
pune schimbarea de ansamblu a sistemu-
lui instituţional, a structurilor, a tuturor 
procedurilor de recrutare, monitorizare şi 
evaluare din cadrul sistemului. Principale-
le aspecte ale reformei din acest punct de 
vedere au privit, în principal, dimensiunile 
centralizării şi birocratizării excesive, lipsei 
de profesionalizare a funcţionarilor publici 
la nivel local, precum şi interferenţei poli-
ticului în funcţionarea administraţiei pu-
blice. Dar, ca şi în celelalte state est-euro-
pene, în R. Moldova conceptul de reformă 
care a fost dezvoltat s-a concentrat pe re-
glementare şi adoptarea unui număr mare 
de noi reguli, care, în mod evident, nu au 
rezolvat problemele sistemice.

Întârzierile cu care reforma administra-
ţiei publice a fost iniţiată în R. Modova au 
survenit pe fundalul instabilităţii politice, 
economice şi sociale. Alături de influenţa 
mediului extern, capacitatea administrati-
vă, componentă principală a sistemului in-
stituţional al administraţiei publice locale, 
a depins, în mare măsură, de caracteristici-
le organizaţionale şi instituţionale, precum 
şi de resursele umane din sistem.

Aceste realităţi au demonstrat lipsa de 
viziune a factorilor de decizie în sensul 
introducerii reformelor sistematice în ad-
ministraţia publică locală, dar şi lipsa de 

determinare a acestora în realizarea de 
schimbări fundamentale. În primul rând, 
este vorba de modificările instituţionale şi 
legislative, inclusiv promovarea transpa-
renţei în procesul de luare a deciziilor şi re-
glementare a raporturilor dintre nivelurile 
administraţiei publice. În al doilea rând, o 
componentă de bază a fost reglementarea 
statutului funcţionarului public, care aco-
peră o paletă largă de aspecte. Între aces-
tea, menţionăm transparentizarea proce-
sului de selecţie a funcţionarilor, definirea 
unor criterii clare de performanţă şi imple-
mentarea unor proceduri clare de moni-
torizare şi evaluare a activităţii, formarea 
continuă a funcţionarilor publici, calitatea 
serviciilor furnizate către beneficiari, într-
un cuvânt profesionalizarea administraţiei 
publice locale.

Cu atât mai mult, la nivelul administra-
ţiei publice locale, relaţia cu cetăţenii şi 
cu celelalte grupuri interesate de la nivel 
local trebuie să aibă la bază transparen-
ţa şi conceptul de parteneriat. Reforma 
administraţiei publice locale a fost gene-
rată, în primul rând, prin accentul pus pe 
descentralizare, definită drept un proces 
de transfer de autoritate şi atribuţii de la 
nivelul central către subnivelurile adminis-
traţiei publice. Capacitatea administrativă 
limitată, componentă esenţială a reformei 
administrative, nu permite atingerea unor 
performanţe serioase în modernizarea ad-
ministraţiei publice locale.



Administrarea Publică, nr. 3, 2015 20

BIBLIOGRAFIE
1. Andrei T., Profiroiu M. şi Profiroiu A. Nevoia de formare profesională a personalului din 

administraţia publică. Bucureşti: Editura Economică, 2010.
2. Descentralizare şi autonomie locală. Modele europene pentru Republica Moldova. 

Chişinău, 2012, 32 p.
3. Gazier B. Strategiile resurselor umane. Bucureşti: Editura Institutului European, 2003.
4. Lefter Viorel, Manolescu Aurel, Diaconu Alecsandrina. Managementul resurselor 

umane. Editura Pro Universitaria, 2012.
5. Raboca Horia. Formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiilor 

publice locale din regiunea de nord-vest.// „Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative,” 
nr. 2 (26), 2010, p. 67-87.

6. Renforcement des capacitésdes collectivités locales préparée par le Centre 
d’Expertisesur la Réforme de l’Administration locale Conseil de l’Europe, septembre 2008, 
205 p.

7. Zlate M. Tratat de psihologie organizaţional-managerială. Bucureşti: Editura Polirom, 
2007.

8. Le renforcement des capacités administratives en Europe. [On-line]: <http://institute.
eib.org/wp-content/uploads/2013/06/Le-renforcement-des-capacit%C3%A9s-administrati-
ves-en-Europe.pdf>.

9. Programul operaţional capacitate administrativă 2014-2020. [On-line]: <http://www.
adrvest.ro/attach_files/PO%20CA%202014-2020%20document%20consultativ%20mar-
tie%202014.pdf>.

10. Programme Operationnel le Developpement de la Capacite Administrative. [On-li-
ne]: <http://www.eupc.ro/fr/servicii/Programmes-et-Projets/Elaboration-des-demandes-de-
financement/Programme-Operationnel-le-Developpement-de-la-Capacite-Administrative.
html>.

Prezentat: 9 iulie 2015. 
E-mail: angela.popovici2000@gmail.com




