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SUMMARY
One of the tasks of the Republic of Moldova for more than two decades remains to moder-

nize the local public administration system. Modernization will be possible if we’ll have a pro-
fessional staff dedicated to solving citizens’ problems. The staff of local public administration 
consists of: dignitaries, elected local and civil servants. When we’ll build a body of professional 
employees, then reforms will give results.
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Autoadministrarea locală joacă un rol deosebit în viaţa colectivităţilor locale, a 
cetățenilor şi se realizează de autorităţile administraţiei publice locale proprii pentru fiecare 
unitate administrativ-teritorială.

Autorităţile  administraţiei  publice locale, care guvernează la nivel local, sunt definite 
expres de lege, ca autorităţi reprezentative, respectiv, deliberative şi executive ale unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea. Acestea sunt alese direct sau indirect 
în vederea soluţionării problemelor de interes local sau, după caz, a coordonării activităţii 
consiliilor locale la realizarea sarcinilor publice de interes raional. În acest sens, în temeiul 
art. 112, alin. (2) din Constituţie, consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca 
autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe. De ase-
menea, potrivit art. 113, alin. (1) din Constituţie, consiliul raional coordonează activitatea 
consiliilor săteşti şi orăşeneşti în vederea realizării serviciilor publice de interes raional. 

Nu este pentru nimeni un secret că autorităţile administrației publice locale din Repu-
blica Moldova reuşesc cu greu să realizeze sarcinile şi competenţele stabilite de legislaţie 
aflându-se în incapacitate de a face faţă din punct de vedere organizaţional, instituţional, 
financiar şi managerial. Despre situția privind personalul anjajat în domeniul administrației 
publice locale, unele relatări le regăsim în Strategia naţională de descentralizare şi a Pla-
nului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de descentralizare pentru anii 
2012–2018, aprobată prin Legea nr. 68 din 05.04.2012 [4] în care se menționează că funcţi-
onarea autorităţilor administrației publice locale este afectată atât de neconcordanţa func-
ţională determinată de limitările de personal, cât şi de practica defectuoasă în domeniul 
managementului resurselor umane, în ceea ce priveşte angajarea, motivarea şi promovarea 
funcţionarilor locali. Toate acestea, conchide legiuitorul Republicii Moldova, conduc la un 
grad de atractivitate redusă a locurilor de muncă în administrația publică locală şi, ca urma-
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re, la o calitate şi o calificare inadecvată a personalului. Primarii afirmă necesitatea îmbu-
nătăţirii pregătirii profesionale şi a competenţelor funcţionarilor publici în câteva domenii 
foarte importante: managementul public şi de proiect, managementul financiar, tehnolo-
gia informaţiilor, limbile străine etc. Utilizarea frecventă a unor instrumente netransparente 
şi ilegale de recrutare a personalului în administrația publică locală  favorizează clientelis-
mul, nepotismul şi politizarea funcţiei publice la nivel local, deşi accesul în funcţia publică 
este condiţionat de principiul transparenţei, iar funcţionarul public se bucură de stabilitate 
în funcţia publică, statuat în lege, şi trebuie să fie protejat de presiuni nelegitime. Astfel, 
conform studiilor elaborate în contextul priorităţii de descentralizare, se atestă existenţa 
unor practici neconforme de recrutare/promovare a personalului la nivelul administrației 
publice locale: recrutarea fără anunţuri publice prealabile, pe baza unor proceduri informa-
le (relaţii personale, politice sau de familie).

În încercarea de a categorisi cumva personalul angajat în domeniul administrației publi-
ce locale putem identifica:

1. Funcționari publici, activitatea cărora este reglementată de Legea nr. 158 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public din  04.07.2008 [2].

2. Persoanele cu funcții de demnitate publică, activitatea cărora este reglementată 
de Legea nr. 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică  din  
16.07.2010 [3].

3. Aleşii locali, activitatea cărora este reglementată de Legea nr. 768 cu privire la statutul 
alesului local  din  02.02.2000 [5].

Vorbind despre funcționarii publici, conform prevederilor Legii 158 în cadrul autorităților 
locale pot fi doar funcții de execuție şi de conducere. 

În contextul în care administraţia publică trece printr-un proces general de reformă ce 
are drept scop „umanizarea”, flexibilizarea şi eficientizarea sa, s-au proiectat strategii specifi-
ce care să aducă reforma şi în managementul resurselor umane. Cu referire la managemen-
tul resurselor umane în APL sunt orientate spre diminuarea următoarelor lacune: 

- lipsa performanţei funcţionale a APL cauzată de limitările de personal şi de practicile 
defectuoase în managementul resurselor umane; 

- practica defectuoasă în domeniul managementului resurselor umane în ceea ce pri-
veşte angajarea, motivarea şi promovarea funcţionarilor locali;

- utilizarea frecventă a unor instrumente netransparente şi ilegale de recrutare a perso-
nalului în APL favorizează clientelismul, nepotismul şi politizarea funcţiei publice la nivel 
local; 

- grupurile vulnerabile ale populaţiei întâmpină greutăţi în accesarea serviciilor publice 
locale; 

- discriminarea, participarea modestă a cetăţenilor, precum şi insuficienţa de transpa-
renţă şi responsabilizare [1; p. 14].

Diminuarea acestor lacune nu este posibilă fără aplicarea unor politici şi practici eficien-
te de management al resurselor umane. Eficacitatea activităţii autorităţilor publice locale 
depinde de mai mulţi factori, cel mai important fiind factorul uman, promotorul tuturor 
reformelor şi schimbărilor la care este supusă astăzi administraţia publică. 

Actualmente, în gestiunea personalului public trebuie  ţinut cont şi de faptul că asupra 
personalului public acţionează un şir de atribuţii legale pe care trebuie să le exercite în 
interes public.

Soluția cea mai eficientă pentru soluționarea problemelor cu care se confrun-
tă administrația publică locală o constituie aplicarea sistemul de merit sau de carieră al  
funcționarilor publici, care predomină în majoritatea statelor europene. Acesta se defineşte 
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prin combinarea multiplelor elemente şi se caracterizează prin trăsături specifice cum ar 
fi: se aplică la angajarea funcţionarilor specialişti pentru autorităţile publice specializate; 
recrutarea funcţionarului se face în baza unei cariere specifice pe parcursul căreia el este 
promovat şi remunerarea sa creşte în funcţie de reglementările statutare; recrutarea în pos-
turi ierarhice se face din mediul organizaţiei, fiind ca o succesiune ierarhică a postului; pro-
gresarea ierarhică în post se efectuează în succesiune de la o treaptă la alta, iar condiţiile de 
derulare sunt determinate de legi şi regulamente care permit ocuparea posturilor succesiv. 

Personalul care nu este angajat în urma unui favoritism politic şi este protejat de în-
lăturarea din funcţie datorită unor acţiuni „politice”, adică fără un motiv temeinic, care ar 
putea fi: incapacitatea salariatului de a-şi îndeplini funcţia în baza insuficienţei de cunoş-
tinţe, de deprinderi practice şi a neîndeplinirii sarcinii de serviciu în timpul destinat sau a 
încălcării unor reguli interne de muncă, niciun oficial ales, politician sau partid politic nu 
pot concedia un angajat. Anume inabilitatea de a înlătura din funcţie un angajat fără un 
motiv temeinic asigură succesul şi stabilitatea în gestiunea autorităţii publice şi oferirea 
serviciilor publice; toţi angajaţii şi candidaţii pentru posturi trebuie să fie trataţi echitabil şi 
corect în toate aspectele managementului de personal, fără referire la afiliere politică, rasă, 
culoare, religie, origine naţională, gen, stare civilă, vârstă sau, eventual, handicap, precum 
şi cu o considerare corespunzătoare a aspectelor private şi a celor ce ţin de drepturile con-
stituţionale. Într-un sistem de merit, după cum s-a menţionat, funcţionarii sunt angajaţi în 
baza calificării lor pentru a efectua o anumită muncă, astfel devenind cei mai performanţi 
în efectuarea acestei munci, asigurând o livrare mult mai eficientă a serviciilor publice. Un 
obiectiv important al sistemului de merit îl constituie protejarea şi menţinerea drepturilor 
angajaţilor. Politicile şi procedurile organizaţionale trebuie stabilite în aşa mod încât salari-
aţii să fie trataţi cinstit, imparţial, remuneraţi obiectiv şi fără a fi favorizaţi. Acest tip de sis-
tem este puternic ierarhizat şi se bazează pe diferite niveluri şi evoluţii de carieră. Condiţiile 
de muncă, remunerarea şi pensionarea funcţionarilor sunt statutare, reglementate legal. 
Acest sistem se bazează pe următoarele trăsături: 

- candidatul trebuie să satisfacă cerinţele stabilite de către autoritatea publică; 
- nu prevede conexiunea unui post permanent şi nici promovarea în mijlocul unui sis-

tem statutar de evoluţie în carieră; 
- condiţiile de muncă, remunerarea şi pensiile sunt bazate, în mod esenţial, pe norma-

tive şi reglementări legale care sunt flexibile, pentru a răspunde intereselor individuale şi 
necesităţilor autorităţii publice; 

- condiţiile contractului de muncă sunt flexibile pentru a răspunde intereselor individu-
ale şi necesităţilor organizaţiei.

Conform prevederilor legii 768 din 02.02.2000, noţiunea de ales local vizează consilie-
rii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului municipal 
Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, preşedinţii 
şi vicepreşedinţii raioanelor. Astfel, în unitatea administrativ-teritorială respectivă, alesul 
local este persoană oficială, el fiind reprezentantul autorităţii deliberative sau executive din 
administraţia publică locală. În exercitarea mandatului, alesul local este în serviciul colecti-
vităţii respective.

O categorie aparte de angajați o formează primarii, viceprimarii, preşedinții, 
vicepreşedinții de raion şi unele autorități reprezentative din UTAG, al căror statut este unic 
în spațiul european.  Ei sunt, pe de o parte, demnitari, iar pe de altă parte, aleşi locali. Funcţia 
de demnitate publică este o funcţie publică ce se ocupă prin mandat obţinut direct, în urma 
alegerilor, sau indirect, prin numire, conform art. 2 al Legii 199 din 16.07.2010, cu privire la 
statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Mandatul demnitarului este de 4 ani, 
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dacă un alt termen nu este stabilit prin Constituţie sau prin legea specială ce reglementează 
activitatea acestui demnitar. Exercitarea funcţiei de demnitate publică nu este limitată de 
un anumit număr de mandate, cu excepţia cazurilor cînd legea specială ce reglementează 
activitatea demnitarului prevede altfel.

Calitatea de persoană cu funcție de demnitate publică la nivel local, potrivit anexei la 
legea 199, o au: 

- Guvernatorul (Başcanul) Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
- Preşedintele Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; 
- Vicepreşedintele Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
- Preşedintele comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome 

Găgăuzia;
- Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale 

autonome Găgăuzia;
- Primarul general al municipiului Chişinău, primarul, viceprimarul, pretorul şi vicepre-

torul;
- Preşedintele, vicepreşedintele raionului [3].
După încetarea mandatului, demnitarul al cărui contract de muncă sau, după caz, al 

cărui raport de serviciu a fost suspendat este reîncadrat la locul de muncă (serviciul) pre-
cedent. În cazul inexistenţei locului de muncă (serviciului) precedent (lichidarea unităţii, 
reducerea sau modificarea statului de personal), demnitarul este reîncadrat, cu acordul său, 
la un loc de muncă (serviciu) echivalent, la aceeaşi unitate sau la alta, iar dacă nu este de 
acord, el se concediază sau, după caz, se eliberează din funcţie, în condiţiile legii.

În calitate de aleşi locali, consilierii se bucură de un şir de drepturi stipulate în art. 12 
din Legea 768. „Consilierul dispune de dreptul de vot deliberativ asupra tuturor chestiu-
nilor examinate la şedinţa consiliului”, având dreptul la un singur vot, iar, potrivit art. 13, 
consilierul este în drept: să aleagă şi să fie ales în organele consiliului; să facă propuneri în 
scris pentru a fi examinate de consiliu; să facă propuneri şi observaţii privind ordinea de zi 
a şedinţei consiliului şi modul examinării chestiunilor puse în discuţie; să lanseze iniţiative 
şi să facă propuneri privind examinarea în şedinţele consiliului a dărilor de seamă sau infor-
maţiilor prezentate de orice organ şi persoană cu funcţie de răspundere subordonate con-
siliului; să propună consiliului pentru examinare chestiunile privind verificarea modului în 
care persoanele fizice şi juridice execută deciziile acestuia; să participe la dezbateri, să facă 
apeluri, să adreseze întrebări raportorilor şi preşedintelui şedinţei, să ceară răspunsuri, să 
propună amendamente la proiectele deciziilor şi ale altor acte prezentate pentru aprobare 
consiliului; să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei consiliului şi de textul cuvântării 
sale, care urmează a fi publicat”. Aceste multiple drepturi, enumerate mai sus, sunt comple-
tate cu prevederile art. 14, din aceeaşi lege, care prevede: „În exercitarea mandatului, alesul 
local poate adresa propuneri, observaţii şi interpelări serviciilor publice desconcentrate ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, serviciilor publice locale, altor 
factori de decizie din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum şi administraţiei 
agenţilor economici din teritoriu”. Potrivit art. 18: „Pentru a soluţiona problemele legate de 
interesele colectivităţii pe care o reprezintă, alesul local are dreptul să ceară şi să fie primit 
în audienţă fără întârziere de persoanele cu funcţii de răspundere ale autorităţilor publi-
ce, precum şi de conducătorii persoanelor juridice din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă”. Pentru asigurarea ordinii publice, conform art. 21, „alesul local are dreptul să 
ceară, la faţa locului, încetarea încălcării ordinii publice”.

Una din lacunele legislației în vigoare o considerăm obligativitatea pregătirii profe-
sionale a aleşilor locali din Republica Moldova.  Necesitatea pregătirii profesionale deri-
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vă din faptul  că aleşii locali, prin esența lor, au ca scop rezolvarea  problemelor specifice 
localităților şi satisfacerea intereselor legitime ale locuitorilor. În cazul în care unii au deve-
nit consilieri locali, având numai 18 ani, sau majoritatea consilierilor locali sunt la primul 
mandat şi anterior nu au activat în domeniul administraţiei publice locale, aceştia nu vor fi 
atât de operativi cum şi-ar dori locuitorii unităților administrativ-teritoriale. 

Necesitatea pregătirii profesionale a aleşilor locali este de a conştientiza sarcinile care 
stau în fața lor, legislația din acest domeniu şi de a înțelege că din momentul validării man-
datului ei vor deveni slujitorii comunității şi nu stăpâni ai acesteia [6]. 

Deşi drepturile consilierilor locali, enumerate mai sus, sunt destul de semnificative, 
totuşi, pornind de la practica altor state, considerăm că ar fi binevenită completarea aces-
tora cu: obligația consilierilor locali la pregătirea (formarea) inițială şi continuă organizată 
de instituțiile specializate, precum este Academia de Administrare Publică pentru a-şi putea 
exercita mandatul,   şi, de ce nu - cu dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, la fel ca şi 
deputații din Adunarea Populară a UTAG-lui în vederea verificării constituționalității legilor 
şi a altor acte normative din domeniul administrației publice locale, realizându-se, astfel, o 
sinergie absolută între actele legislative care reglementează acest domeniu.

Resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă a unei instituţii, indiferent de 
domeniul său de activitate, deoarece fără prezenţa efectivă a oamenilor, care ştiu ce, când 
şi cum trebuie făcut, este imposibil ca organizaţia să-şi atingă obiectivele. Dificultăţile sau 
succesele instituţiilor, inclusiv ale autorităţilor publice locale, au la bază resursele umane şi 
calitatea managementului aplicat asupra acestora. În acelaşi timp, comportamentul uman 
este influenţat de o serie de nevoi, dorinţe şi preferinţe care, într-un anumit mediu şi în 
funcţie de influenţele acestuia, îl determină să acţioneze într-un fel sau altul şi să obţină 
efectele şi rezultatele dorite.
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