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SUMMARY
The topic discussed in the present article is given because now increase the share of 

those who will work in research, but the modalities of direct involvement in the final 
result will be very different. The fastest growth rates of labor supply is recorded in the 
application areas of nanotechnology, information technology, biotechnology. In ge-
neral there is a tendency to shift the weight of skills, from sensory and intellectual skills 
for driving. To strengthen the administrative capacity of the PA is required to take into 
account new trends in human resources, the major changes that have taken place in 
all areas of social life and the evolution of motivation methods used to increase the 
efficiency of their work.

Articolul dat are drept scop evidenţie-
rea rolului eficienţei politicii manageriale 
în modernizarea activităţii profesionale a 
funcţionarilor publici, deoarece interesul 
manifestat pentru această temă izvorăşte 
din necesitatea de a găsi soluţii pentru a asi-
gura o administrare statală eficientă şi apro-
piată de cetăţenii Republicii Moldova şi care 
ar ţine cont de experienţa ţărilor avansate.

Prin urmare, modernizarea AP este 
parte integrantă a modernizării societă-
ţii moldoveneşti în tranziţie, iar evoluţiile 
economice, sociale şi politice din ultimii 
ani din Republica Moldova au pus în evi-
denţă necesitatea unei reforme profunde 
şi reale în domeniul administraţiei publice. 
Crearea unei administraţii publice moder-
ne şi eficiente reprezintă una dintre prio-
rităţile incluse în calendarul procesului de 
integrare europeană şi, nu în ultimul rând, 
prin implementarea valorilor democratice, 
a statului de drept şi prin instituirea unui 
echilibru între puterile statului.

În cele din urmă, în AP toţi funcţiona-
rii publici angajaţi trebuie să fie inven-
tivi, cu calităţi de cercetător ştiinţific, 

cu cunoştinţe temeinice în domeniul de 
activitate, capabili să perceapă la timp 
schimbările, apariţia problemelor  noi, 
să propună şi să aplice soluţii calitative, 
adecvate pentru orişice situaţie întâlnită. 

În aceeaşi ordine de idei, funcţionarii 
publici trebuie să identifice cele mai bune 
soluții pentru eficientizarea economică a 
actului de guvernare, pentru micşorarea 
costului guvernării, prin aplicarea tehno-
logiilor informaţionale, simplificarea acti-
vităţii birocratice, eliminarea activităţilor 
ineficiente, a dublărilor competenţelor, 
prin asigurarea posibilităţii de a face re-
duceri de personal şi prin alte măsuri. 
Totodată, ei au şi misiunea de a contri-
bui la asigurarea dezvoltării armonioase, 
competitive a comunităţii, reieşind din 
cele mai bune practici de management, 
şi ,respectiv, să urmărească îmbunătățirea 
serviciilor publice şi a nivelului de trai al 
cetăţenilor.

Cu toate acestea, calităţile profesionale 
ale funcţionarului public se referă la poten-
ţialul analitic, orientarea operativă în situa-
ţie, poziţia argumentată faţă de oponenţi, 

competenţă, profesionalism în luarea deci-
ziilor politice. În plus, acesta trebuie să fie 
capabil de a pune interesul social înaintea 
celui personal, să fie un bun diplomat şi 
orator, precum şi să posede o cultură politi-
că înaltă. În afară de faptul că funcționarul 
public este obligat să respecte întocmai 
Constituția Republicii Moldova şi alte do-
cumente ce reglementează activitatea şi 
drepturile sale, funcționarul public, indi-
ferent de funcția deținută, este obligat să 
facă tot posibilul pentru asigurarea dreptu-
rilor constituționale ale tuturor cetățenilor  
Republicii Moldova şi pentru respectarea 
intereselor statului Republica Moldova şi a 
instituţiei în care activează.

Faptul că în trecut, în majoritatea ca-
zurilor, serviciul de personal din AP juca 
doar rolul de arhivă a cărților de muncă 
sau de informator, a condus la falsificarea 
rolului acestui compartiment.

În momentul de faţă, AP se confruntă 
cu mari probleme economice, cu exodul în  
masă al populaţiei la muncă şi cu traiul per-
manent în alte ţări, cu sărăcirea unei părţi a 
populaţiei, cu problema supraviețuirii insti-
tuţiilor publice  subordonate (şcoli, instituţii 
preşcolare, de cultură), cu insuficienţa mij-
loacelor financiare necesare pentru între-
ţinerea şi îmbunătățirea utilităţilor publice 
(reţele de apă, canalizare, energie electrică, 
drumuri, evacuarea deşeurilor, localuri), cu 
schimbări climaterice, cu presiuni geopoli-
tice din exteriorul ţării, care se resimt şi la 
nivelul economiei locale. Cresc cerinţele 
din partea cetăţenilor care  au muncit pes-
te hotare ori au vizitat şi au cunoscut alte 
ţări, localităţi mai dezvoltate, au avut acces 
la servicii publice calitative, au făcut cunoş-
tinţă cu drepturile reale ale cetăţenilor şi  
practica relaţiilor lor cu AP din alte state.

Din altă parte, creşte presiunea me-
diului de afaceri, a agenţilor economici, 
a partidelor politice de la guvernare 
şi din opoziţie, a ONG-urilor, care cer 
îmbunătățirea prestaţiilor AP.

Odată cu afirmarea în Republica Mol-

dova  a economiei de piaţă, cu regulile sale 
nemiloase, sporesc tentativele de  acapa-
rare a patrimoniului public, or utilizarea sa 
fără plata corespunzătoare a condus la o 
amploare insuportabilă a corupţiei în orga-
nele administrative, fiscale şi de drept, eva-
ziunea fiscală devine tot mai ingenioasă, 
totodată, cresc şi cerinţele faţă de manage-
mentul public, faţă de competenţa şi com-
petitivitatea AP în condiţiile  de concurenţă 
dictate de economia de piaţă.

De asemenea, trebuie de menţionat 
faptul că orientarea Republicii Moldova 
către Uniunea Europeană ne deschide 
mari posibilităţi de a studia şi implementa 
modele noi de prestare a serviciilor publi-
ce, cum ar fi, de exemplu, transmiterea lor 
în concesiune ori prestarea lor prin parte-
neriate public-private. Experienţa concesi-
onării serviciilor publice în oraşul Cimişlia 
arată necesitatea elaborării pachetului de 
documente în conformitate cu cele mai 
înalte exigenţe economice şi juridice, mai 
apoi de a avea capacitatea de a monito-
riza calificat respectarea contractului de 
concesiune, iar mai apoi AP să fie pregă-
tită să-şi apere interesele în cazuri de liti-
gii, ținând cont şi de cadrul legislativ im-
perfect şi coruptibilitatea instanţelor de 
drept. Consiliul orăşenesc şi primarul se 
află în multiple litigii cu agenţii economici 
care au luat în concesie reţelele orăşeneşti 
de asigurare cu apă potabilă şi servicii de 
canalizaţie, privind patrimoniul public.

În acest context, putem constata că 
integrarea europeană ne va aduce inves-
tiţii considerabile în cadrul programelor 
de preaderare şi aici, pentru a le atrage şi 
a le însuşi, AP trebuie să posede o capaci-
tate administrativă avansată.

Deja se prevede dorința AP de a face 
o  selecție mai bună a angajaţilor săi, de 
a redescrie fişele de post, de a perfecta 
modalitatea de evaluare a performanţelor 
funcţionarilor publici, de a implica în ac-
tivitatea aparatului manageri profesionali 
şi metode de management din sfera afa-
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cerilor private. Este mult prea puțin pen-
tru o instituţie publică modernă să reducă 
lucrul cu resursele umane  la  asigurarea 
sa cu resurse umane de calitate, sa le coin-
tereseze material pentru a le stimula acti-
vitatea şi a le menține în condiţiile concu-
renţei de pe piaţa forţei de muncă. 

Astfel, trebuie de menţionat că latura 
dominantă a activității managerilor de mâi-
ne o va constitui orientarea spre excelență, 
care prezintă următoarele caracteristici: 
a fi total dedicat serviciului şi îndeplinirii 
responsabilităților; străduința de a fi unic şi 
de a dezvolta o strategie inovatoare; a mă-
sura progresul realizat ca urmare a oricărei 
perfecționări; a investi în recrutarea resur-
selor umane şi asigurarea cu personal com-
petent a tuturor posturilor; a stimula lucrul 
în echipă; a conduce prin exemplul perso-
nal; a face  ca procedurile de control să fie 
cât mai simple şi mai eficiente.

Odată cu sporirea complexităţii sarci-
nilor, este necesară profesionalizarea AP 
prin îmbunătăţirea şi fluidizarea sistemu-
lui de furnizare a serviciilor către cetăţeni, 
coordonarea efortului funcţionarilor pu-
blici şi eliminarea barierelor ce reduc din 
eficacitate.

Cu toate acestea, politica managerială 
în AP trebuie să răspundă la câteva între-
bări specifice şi principiale ce ţin de eli-
gibilitatea  periodică a AP şi, în special, a 
şefului APL, a primarului: Cum să asigurăm 
profesionalismul şi continuitatea activi-
tăţii AP bazate pe planuri strategice, cum 
să asigurăm durabilitatea proiectelor deja 
realizate, exercitarea actului administra-
tiv continuu, în complexitate, cu eficienţă 
maximală, în baza ştiinţei administrati-
ve? Cum să împăcăm rolul primarului de 
reprezentant politic cu rolul său de şef al 
APL, responsabil pentru tot ce face şi  ce 
nu face aparatul, pentru calitatea servici-
ilor publice acordate populaţiei şi pentru 
tot ce se întâmplă în teritoriul administrat?

Se înţelege că în condiţiile modelului 
din Republica Moldova, consiliile locale şi 

fiecare primar caută soluţii pentru aceste 
întrebări. Reieşind din aceasta, se acordă 
o atenţie sporită posturilor existente din 
statele de personal. În primul rând, primarii 
examinează posibilitatea de a transmite o 
parte din atribuţiile primarului viceprima-
rilor, dar aceştia, ca regulă, sunt propuşi şi 
confirmaţi de către consiliile locale pe cri-
terii politice, reieşind din raportul de forţe 
între partidele de la guvernarea locală, ei la 
fel pot să nu posede cunoştinţe şi abilităţi în 
domeniul administraţiei publice şi primarii 
nu întotdeauna au încredere în loialitatea 
lor. Pe lângă aceasta, este foarte greu să-i 
tragi la răspundere pe viceprimari pentru 
greşeli, prejudicii, nerespectarea legislaţiei.

Conform legislaţiei actuale, primarul 
poartă toată răspunderea în faţa diferitelor 
instanţe, inclusiv de drept pentru toate dis-
funcţionalităţile, abaterile de la lege şi alte 
neajunsuri în activitatea aparatului primă-
riei. Primarii nou-aleşi, sub povara acestei 
responsabilităţi, au la început o perioadă 
lungă de stres permanent. 

Prin urmare, administratorul public 
reprezintă o funcţie specifică adminis-
traţiei publice locale care s-a consolidat, 
de-a lungul timpului, în ţări care dispun 
de o administraţie modernă şi eficientă. 
Scopul introducerii acestei funcţii a fost 
acela de a profesionaliza administraţia 
locală prin îmbunătăţirea şi fluidizarea 
sistemului de furnizare a serviciilor către 
cetăţeni. Administratorul public gestio-
nează un proces continuu de situaţii în 
vederea satisfacerii interesului public al 
unei anumite comunităţi.

Modificarea legii privind APL din Re-
publica Moldova a fost precedată de un 
lucru mare de studiere a disfuncţionalită-
ţilor APL, de sondaje de opinii, de încercări 
diferite în cadrul legislativ vechi de a solu-
ţiona problema profesionalizării manage-
mentului public. Autorităţile locale dispun 
de autonomie maximă atât în ceea ce pri-
veşte angajarea administratorilor publici 
cât şi în stabilirea atribuţiilor aferente.

De asemenea, trebuie de menţionat că 
la momentul actual experienţa europeană 
este aplicată în exercitarea funcţiei de ad-
ministrator public (City Manager). În cele 
mai multe primării există, cel puţin, o per-
soană al cărui rol principal este acela de a 
gestiona, coordona şi supraveghea orga-
nizarea guvernamentală;  a furniza con-
sultanţă politicienilor; a asigura utilizarea 
resurselor publice în mod raţional, eficient 
şi în conformitate cu legea. Aceste trei ca-
racteristici reflectă principiile de bază ale 
organizării administraţiei publice locale.

Cu două decenii în urmă, City Manager 
era, de regulă, un înalt funcţionar public 
(cu o vechime mare în organizaţie), având o 
pregătire de bază în domeniul financiar-ju-
ridic. Experienţa în domeniul administraţiei 
publice locale era considerată ca fiind cea 
mai importantă cerinţă pentru ocuparea 
unui astfel de post. Această experienţă era 
dobândită în cadrul unor programe de for-
mare specializată în institutele de formare 
în administraţie publică ale ţărilor respec-
tive.

În aşa fel, în ceea ce priveşte adminis-
traţia publică locală, legislaţia din ţările 
europene nu a instituţionalizat un spaţiu 
stabil pentru managementul profesionali-
zat care să poată fi separat de sfera politică. 
Legiuitorul a optat deseori în favoarea unui 
preşedinte al administraţiei publice locale, 
lăsându-i opţiunea delegării unor atribuţii 
de conducere. Dimensiunea politică preva-
la, astfel, în faţa funcţiilor executive sau de 
management, defavorizând aspectele ad-
ministrative ale organizaţiei.

În prezent, între factorii decisivi pen-
tru numirea unui City Manager ponderea 
cea mai mare o deţine zona abilităţilor 
manageriale, cumulată cu experienţa în 
guvernarea locală. Astfel, „profesionali-
zarea” managementului îşi are sursele în 
necesitatea de a diferenţia rolul oficialilor 
aleşi de acela al profesionistului tehnic, al-
tfel spus „politica trebuie să fie diferenţiată 
de partea de implementare”.  Printre ţările 

europene care aplică astăzi un model de 
coordonare a serviciilor publice locale prin 
intermediul unei alte persoane decât pri-
marul, respectiv City Managerul, se numă-
ră: Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, 
Letonia, Marea Britanie, Olanda şi Suedia. 

Având în vedere poziţia strategică pe 
care o ocupă City Managerul, este de 
preferat ca acesta să aibă studii superi-
oare. Cunoştinţele de specialitate sunt 
mai puţin importante, deoarece în cadrul 
echipei de conducere, City Managerul 
lucrează împreună cu şefii de departa-
mente, care au pregătire de specialitate. 
Implementarea managementului eficient 
în administraţia publică îşi are originea 
în Statele Unite ale Americii şi în statele 
vest-europene (în special, ţările anglo-sa-
xone), unde serviciile comunitare sunt or-
ganizate pe baza mecanismelor specifice 
sectorului privat, sub coordonarea unui 
City Manager/Director Executiv.

De obicei, City Managerii lucrează pe 
durată determinată, direct cu oficialii aleşi. 
Ei sunt administratori publici profesionişti, 
care ocupă rangul cel mai înalt în ierarhia 
birocratică a unităţii administrativ-teritoria-
le în care sunt încadraţi. Mai mult, City Ma-
nagerii (directorii executivi/administratorii 
publici) controlează şi gestionează o mare 
parte a organizării administrative locale şi, 
în anumite ţări, chiar pe toată.

O analiză a funcţiei şi sarcinilor City 
Managerului relevă diferenţe semnifica-
tive între ţările şi modelele analizate. Gu-
vernele locale sunt cele care au o relaţie 
mult mai apropiată cu cetăţenii. Ca ur-
mare, se poate spune că legătura dintre 
politică şi administraţia profesionistă este 
mai intensă în administraţia publică locală 
decât la orice alt nivel de guvernare, City 
Managerii având, de obicei, legături im-
portante cu membrii comunităţii locale.

Deşi sistemele de guvernare derivă din 
tradiţiile istorice foarte diferite, cele mai 
multe state ale Uniunii Europene au intro-
dus reforme majore în proiectarea institu-
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ţională a sistemelor lor de guvernare locală 
în ultimele două decenii. În întreaga Europă 
a existat o tendinţă de a demara procesele 
de implementare a principiilor Noului ma-
nagement public şi de a introduce o mai 
mare separare a competenţelor între pute-
rile executivului şi cele ale Consiliului.

Aceste procese au generat reforme ad-
ministrative care au produs treptat schim-
bări majore în relaţia dintre oficialii aleşi şi 
administratorii publici/directori executivi, 
respectiv, în definirea condiţiilor profesio-
nale şi a obligaţiilor celor din urmă. În acest 
sens au fost introduse contracte de mana-
gement pentru administratorii publici în 
care sunt prevăzute obiectivele acestora, 
precum şi criteriile de performanţă asocia-
te.

Din perspectiva modelelor analizate se 
remarcă faptul că în acele ţări în care mo-
dificările în proiectarea instituţională a ad-
ministraţiei locale nu au fost făcute, rolul 
primarului şi influenţa sa în sistemul politic 
sunt importante.

Ca regulă, la concursurile de angajare 
participă câte o singură persoană, persoa-
nă cu experienţă mare în domeniul admi-

nistraţiei publice, care cunoaşte colectivul 
primăriei şi problemele comunităţii, este 
bine cunoscută de cetăţeni.

Toţi primarii care au reuşit implemen-
tarea acestei funcţii au urmărit scopul să 
asigure dezvoltarea unei localităţi de lungă 
durată, să asigure continuitate dincolo de 
mediul politic. Ca regulă, se semnează con-
tractul de muncă cu administratorul public 
pentru o perioadă nedeterminată.

Evaluarea administratorului public se 
face anual. Administratorul public poate fi 
destituit din funcţie în momentul în care 
primeşte calificative nesatisfăcătoare, refe-
ritoare la activităţile din anul precedent.

Concluzionănd cele investigate în pre-
zentul studiu, putem deduce că pentru asi-
gurarea unei guvernări coerente şi efective 
este necesar de făcut o revizie a tuturor 
legilor, altor acte normative din Republica 
Moldova, ce se referă direct ori tangenţial 
la competenţele AP pentru a elimina con-
fuziile şi posibilităţile  de dublă interpretare 
şi de dublare a competenţelor, dar pentru 
aceasta este necesar de adus în APL mana-
gementul performant, profesionist în frun-
te cu administratorul public.
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