
tribuna tоnгrului cercetгtor

151

cu priVire lA concepţiA deZVoltĂrii 
PrOFESIONaLE  a  PErSONaLuLuI   

din  AdministrAţiA puBlicĂ

Maria MORARI, 
magistru оn management, 

catedra economie şi management public, 
Academia de Administrare Publică 

pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova
      

SummarY
There are identified problems of improving the activity of public administra-

tion as approach in the Republic of Moldova. The goal, which is to conceptualize 
of personnel development in the sector of public administration.

Key terms: professional development, human capital, public servants, human 
resource policy, public authorities.

    
O importanţă deosebită pentru conducerea vieţii politice, economice, sociale 

şi administrative a unei colectivităţi 
umane, locale sau naţionale are calitatea 
pregătirii personalului din administraţia 
publică, adică formarea funcţionarului 
public autentic, profesionist, a omului 
de administraţie.

Un rol  important  оn eficientizarea 
activităţii administraţiei publice  оl 
are dezvoltarea profesională a per-
sonalului  public, care se desfăşoară pe 
оntreaga perioadă a vieţii profesionale şi 
asigură оmbogăţirea cunoştinţelor sau 
dobоndirea de cunoştinţe noi.

оn procesul de democratizare, 
оn realizarea misiunii şi obiectivelor 
autorităţilor publice, factorul uman 
primordial este personalul din serv-
iciul public, iar intr-o administraţie 
publică modernă, pregătirea şi calitatea 

pregătirii funcţionarilor publici devin 
condiţii obligatorii.

De asemenea, pe tot parcursul 
realizării funcţiei publice de execuţie 
sau de conducere este necesară apro-
fundarea şi perfecţionarea pregătirii 
profesionale şi a cunoştinţelor la nivelul 
dezvoltării contemporane a ştiinţei şi 
tehnicii de specialitate.

La acest оnceput de mileniu şi secol, 
administraţia statului modern este 
deja extrem de complexă, cu atоt mai 
mult atunci cоnd această complexitate 
se referă la managementul оntegrării 
noastre europene.

Dezvoltarea carierei bazată pe 
principiul оncurajării meritelor con-
stituie elementul central оn profesion-
alizarea serviciului public şi motivarea 
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funcţionarilor lui. Pentru a оncuraja 
meritele este necesar, оn primul rind, 
să se aplice sistemul de evaluare, care 
face posibil ca luarea deciziilor rel-
evante dezvoltării carierei să fie bazată 
pe o analiză justă a calificărilor şi 
activităţii persoanelor, astfel asigurоnd 
promovarea acelor funcţionari, ale 
căror competenţe pot fi obiectiv re-
cunoscute.

D e s e o r i ,  a t о t  о n  o r g a n e l e 
administraţiei publice centrale, cоt şi 
locale, erau atrase cadre incopetente, 
fără experienţă nu numai оn domeniul 
administraţiei publice, ci şi оn activi-
tatea de muncă оn general.

Exercitоnd conducerea generală a 
administraţiei publice, Parlamentul 
Republicii Moldova a оnaintat pentru 
aprobare  (2002) “Concepţia cu priv-
ire la politica de personal оn serviciul 
public”, iar оn scopul оnbunătăţirii 
procesului de perfecţionare profesională 
a funcţionarilor publici şi оntru realiza-
rea prevederilor Concepţiei cu privire 
la politica de personal оn serviciul 
public, precum şi a Legii serviciului 
public, Guvernul Republicii Moldova 
a aprobat  (2004) Regulamentul cu 
privire la perfecţionarea profesională 
a funcţionarilor publici.

Şi aceasta este firesc, deoarece 
reformarea societăţii, edificarea şi 
funcţionarea оn stil democratic a struc-
turilor administrative fac să devină 
necesară constituirea unui sistem cali-
tativ nou de formare a funcţionarilor 
pentru serviciul public. 

оn Republica Moldova se scot оn 
evidenţă, оn primul rоnd, problemele 
existente оn eficientizarea activităţii 
administraţiei publice, care necesită o 

abordare complexă, şi obiectivul care 
trebuie atins este conceptualizarea 
dezvoltării profesionale a personalului 
din administraţia publică. Evaluarea 
performanţei se dovedeşte a avea o 
influenţă deosebită asupra activităţii 
economico-sociale şi a climatului 
organizaţional din cadrul instituţiei cu 
repercusiuni nemijlocite asupra sporirii 
eficienţei оn general.

Dacă оn domeniul producţiei, de-
servirii sociale, al comerţului măsura 
randamentului muncii conducătorului 
este productivitatea, profitul sau 
falimentul оntreprinderii, оn dome-
niul administraţiei publice eficienţa 
este mai greu de evaluat, deoarece 
pentru un funcţionar public calitatea 
prestării serviciilor depinde de capaci-
tatea de transmitere şi achiziţionare a 
cunoştinţelor, atitudinilor şi metodelor 
comportamentale.

Eforturile preliminare de cercetare a 
pieţei şi planificare a instruirii ar putea 
contribui esenţial la o ajustare mai 
eficientă dintre oferte şi cerinţe pentru 
toate categoriile.

Domeniul instruirii poate fi dezvoltat 
prin introducerea unei politici generale 
ce ar prevedea atоt  cerinţele imediate, 
cоt şi necesităţile de durată. Ajustarea 
prestării instruirii la necesităţile re-
ale ale administraţiilor poate solicita 
numai un singur mecanism de bază  
(consultaţii, investigări sau altele) ce 
ar asigura un dialog dintre prestatorii 
şi solicitanţii instruirii.

O  mare  importanţă  pentru 
оnţelegerea managementului persona-
lului o are cunoaşterea conceptelor de 
bază ale acestuia, care au evoluat оn 
timp, dobоndind o nouă semnificaţie. 
Reducerea numărului administratorilor 
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instruiţi este o problemă unică pentru 
toate ţările. De exemplu, universităţile 
europene instruiesc jurişti оn domeniul 
administraţiei publuce pentru guvernele 
lor mai mult de un secol şi jumătate, 
dar ei se implică cu greu оn rezolvarea 
problemelor actuale din Europa.

Mult timp se considera că diploma 
de studii superioare era suficientă pen-
tru a оndeplini o funcţie оn primărie, 
minister sau  guvern. Viaţa ne convinge 
tot mai mult, că pentru angajarea оn 
serviciul de stat candidaţii au nevoie 
de o pregătire postuniversitară оn 
domeniu.

Astfel, din cele expuse putem trage 
concluzia că reducerea decalajului 
uman obligă personalul din autorităţile 
publice să se instruiască permanent, 
să-şi dezvolte neоntrerupt capacităţile 
pe care le posedă prin participarea 
la programe adecvate de pregătire 
profesională. оn zilele noastre dezvol-
tarea profesională ocupă un loc privi-
legiat оn cadrul funcţiunii de resurse 
umane, оn dezvoltarea umană şi socială, 
care avantajează atоt organizaţia, cоt 
şi personalul acesteia. Ea reprezintă, 
оn primul rоnd, un mijloc de dezvol-
tare economică, de progres social şi de 
asigurare de a se menţine sau chiar de 
a avansa оn altă funcţie.

Cunoştinţele şi experienţa sоnt 
cele mai importante resurse pe care le 
deţine o ţară, caci rezultatele activităţii 
administraţiei publice depind de 
existenţa unui personal оnalt calificat 
şi format corespunzător. 

оn sistemul administraţiei pub-
lice din Republica Moldova la  etapa 
actuală  au loc multe schimbări rapide 
şi radicale,  dar tot ce are loc astăzi оn 
administraţia publică оncă nu core-

spunde cerinţelor vremii. Prin urmare, 
profesionalismul personalului aparatu-
lui de stat este puternic determinat de 
formarea şi perfecţionarea resurselor 
umane din instituţiile publice.

Profesionalizarea aparatului de 
stat presupune crearea şi dezvoltarea 
permanentă a unui cadru legislativ, 
ce reglementează procesul pregătirii 
continue, şi a unui sistem de training 
pentru funcţionarii publici şi pentru 
reprezentanţii structurilor politice 
propulsaţi оn funcţii publice.

оn domeniul  pregătirii profesionale 
a funcţionarilor publici din Republica 
Moldova există un şir de acte normative 
ce conţin reglementări fundamentale 
оn domeniul respectiv. Astfel, Legea 
serviciului public1 care reglementează 
la modul gene-ral, alături de alte 
probleme, şi aspectele pregătirii şi 
perfecţionării funcţionarilor publici, 
acestea fiind un drept şi obligaţie оn 
acelaşi timp, оn raport cu care se 
realizează оncadrarea şi promovarea 
оn funcţii corespunzătoare.

C o d u l  m u n c i i  p r e v e d e  c ă 
perfecţionarea pregătirii profesionale 
şi de cultură generală este un drept 
al fiecărui angajat, оn baza căruia 
se realizează оncadrarea оn funcţii 
corespunzătoare. Procesul de selectare 
оn Republica Moldova nu оntotdeauna 
are loc conform prevederilor stipulate 
оn Concepţia cu privire la politica de 
personal оn serviciul public şi Legea 
serviciului public, deoarece de cele mai 
multe ori concursul nu este unica metodă 
de angajare оn serviciul public. 

Pentru ca sistemul de dezvoltare 
profesională a funcţionarilor publici să 
devină eficient, el trebuie să se bazeze 
pe următoarele principii:
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- garantarea dreptului fiecărui 
funcţionar la dezvoltarea potenţialului 
propriu;

- orientarea spre necesităţile de 
instruire ale fiecărui funcţionar;

- obiectivitate;
- transparenţă.
Pentru ca investiţiile оn instruire să 

exercite un impact maxim, procesul de 
dezvoltare profesională trebuie să se 
bazeze pe identificarea şi satisfacerea 
necesităţilor individuale de instruire 
ale fiecărui funcţionar public.

Un rol aparte оn pregătirea şi per-
fectionarea profesională a personalului 
din administraţia publică оi revine 
Academiei de Administrare Publică pe 
lоngă Preşedintele Republicii Moldova. 
Pe parcursul celor cincisprezece ani  
de activitate, оn această instituţie de 
оnvăţămоnt s-a constituit un sistem nou 
de pregătire şi instruire a cadrelor, de 
care republica n-a dispus оn trecut. 

Obiectivele Academiei constau оn 
pregătirea cadrelor care au menirea 
să folosească оn activitatea lor me-
tode moderne de dirijare, bazate pe 
principiile noi ale serviciului public. 
Este vorba despre o noua concepţie de 
pregătire a cadrelor, despre pregătirea 
funcţionarilor publici profesionişti, ceea 
ce corespunde  obiectivelor reformei 
administraţiei publice2.

Decretul Preşedintelui Republicii 
Moldova privind reorganizarea Acad-
emiei de Administrare Publică pe lоngă 
Guvernul Republicii Moldova nr.1113-
III din 2 februarie 20033, Hotărоrea 
Guvernului Republicii Moldova privind 
asigurarea funcţionării Academiei 
de Administrare Publică pe lоngă 
Preşedintele Republicii Moldova  nr.962 
din 5 august 2003, Hotărоrea Guver-

nului nr. 577 din 24 mai 2007 „Privind 
aprobarea modificărilor şi completărilor 
ce se operează оn Hotărоrea Gu-
vernului nr. 962 din 5 august 2003” 
conţin reglementări concrete privind 
pregătirea şi perfecţionarea  cadrelor 
atоt pentru organele administraţiei pub-
lice centrale, cоt şi pentru cele locale. 

Activitaea de instruire şi pregătire 
a funcţionarilor publici desfăşurată 
оn Academie оn perioada ce s-a scurs 
de la оnfiinţare mărturiseşte despre 
acumularea unei anumite experienţe 
оn domeniul pregătirii cadrelor pentru 
organele administraţiei publice. 

Pe parcursul a paisprezece ani au 
absolvit Academia  2323 de persoane, 
dintre ei 1130 au finalizat studiile la 
specialitatea administraţie de stat şi 
municipală; 528 - la economie şi man-
agement public; 665 persoane - la relaţii 
internaţionale.  

O mare parte din  absolvenţi nu revin, 
după absolvirea Academiei, la funcţiile 
precedente, ei plecоnd din diverse motive 
оn structurile private sau peste hotarele 
ţării, (avansarea оn funcţie, mărirea 
salariului etc.).  Aşadar, elaborarea unui 
mecanism de evidenţă a оncadrării оn 
serviciul public a absolvenţilor Acad-
emiei ar reduce fluctuaţia cadrelor şi 
cheltuielile băneşti pentru instruirea 
personalului din autorităţile publice.

Practica statelor Uniunii Euro-
pene ne demonstrează că problema 
creării unui sistem unic de pregătire a 
funcţionarilor publici este o problemă 
stringentă pentru Republica Moldova 
la etapa actuală. Acest sistem trebuie să 
includă оn sine toate etapele pregătirii 
profesionale, cum ar fi:

- elaborarea tuturor actelor norma-
tive şi instructive care ar reglementa 
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pregătirea profesională a funcţionarilor 
publici;4

- abilitarea instituţiilor care au 
dreptul de pregătire a funcţionarilor 
publici;

- analiza necesităţilor de pregătire 
profesională оn toate organele 
autorităţilor publice;

 - selectarea minuţioasă a candidaţilor 
la studii, cu condiţia că ei sоnt necesari 
organizaţiei, оn baza unor criterii şi 
principii care ar depista capacitatea şi 
posibilitatea lor de a studia;

- elaborarea programelor de studii 
оn baza necesităţilor administraţiei 
publice;

- implementarea şi evaluarea pro-
cesului de instruire şi a cunoştinţelor 
obţinute;

- motivarea studiilor, asigurarea 
posibilităţilor de angajare şi avansare 
a absolvenţilor.

Alături de pregătirea personalului 
pentru organele administraţiei publice, 
o activitate complexă desfăşoară Aca-
demia la alt nivel – cel de perfecţionare 
continuă, care  se impune ca o activitate 
de instruire  periodică şi ridicare a 
nivelului profesional al personalului din 
autorităţile publice şi are ca obiectiv am-
plificarea cunoştinţelor, оmbunătăţirea 
aptitudinilor şi deprinderilor practice de 
activitate administrativă a cadrelor.

оn perioada 1993-2006 Academia  
a organizat şi a desfăşurat cursuri 
de  perfecţionare pentru  12160 de 
funcţionari din autorităţile publice. 
Necesitatea de a оmbunătăţi eficaci-
tatea activităţii autorităţilor publice a 
existat оntotdeauna. Cetăţenii simt оn 
permanenţă nevoia de servicii tot mai 
multe şi de o calitate mai bună. Cererea 

sporită necesită elaborarea standardelor 
de performanţă.

Pentru  determinarea  necesarului  de  
perfecţionare a  funcţionarilor  publici  
оn  Academia de Administrare Publică,  
am realizat un sondaj оn perioada 04 
– 06 iunie 2007.  Au fost chestionaţi 
treizeci de funcţionari publici ai Acad-
emiei. Pregătirea universitară  este unul 
din factorii determinanţi ai necesităţii 
de instruire. 

Mai mult de jumătate din funcţionarii 
chestionaţi au studii de formare iniţială 
оn două domenii: 36,6% sоnt cu stu-
dii оn ştiinţe administrative şi 30,0% 
- ştiinţe pedagogice. Este important 
de menţionat, că 30,0% din numărul 
total de funcţionari cu studii оn ştiinţe 
administrative au a doua specialitate 
(dreptul şi a.).

Este mai mică ponderea celor cu 
studii economice şi juridice, respectiv, 
16,6% - economişti şi 10,0% – jurişti. 
Este foarte mică ponderea celor cu 
studii universitare tehnice şi altele – 
doar 6,7%.

Gradul de autoevaluare a propriilor 
cunoştinţe оn raport cu responsabilităţile 
funcţiei este destul de mare. 66,7% 
consideră că posedă cunoştinţe foarte 
bune, оn domeniul profesional, iar 
33,3% - cunoştinţe satisfăcătoare. Toţi 
funcţionarii publici intervievaţi au 
declarat că posedă foarte bine  limba 
de stat (83,4% - foarte bine, 16,7% 
- satisfăcător). Cu toate că 60% de 
funcţionari posedă cunoştinţe foarte 
bune şi satisfăcătoare оn domeniul 
pedagogic, 3 funcţionari nu au putut 
să se autoaprecieze la capitolul respec-
tiv. La fel şi оn domeniul economic şi 
juridic.  Este оnalt gradul de posedare 
a limbilor moderne – 76,7%.
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La оntrebarea dacă simt nevoia de 
pregătire profesională suplimentară 
оn ceea ce priveşte specificul activităţii 
profesionale, toţi funcţionarii publici 
din Academie chestionaţi au răspuns 
afirmativ. Aceasta ne face să credem că 
funcţionarii conştientizează necesitatea 
de formare continuă.

La fel, priorităţile de perfecţionare 
indicate de funcţionari sоnt determinate 
de specificul atribuţiilor de serviciu re-
alizate оn cadrul postului deţinut, cоt şi 
оn dependenţă de formarea profesională 
iniţială.

о n  u r m a  a n a l i z e i  d a t e l o r 
concluzionăm că o prioritate maximă 
pentru funcţionarii publici din Aca-
demia de Administrare Publică este 
perfecţionarea limbii moderne, uti-
lizarea tehnologiilor informaţionale  
оn activitatea autorităţilor publice şi 
atragerea investiţiilor оn dezvoltarea 
Academiei.

Este de reţinut faptul că funcţionarii 
manifestă interes şi consideră că do-
meniile  prioritare de perfecţionare sоnt: 
standardele europene оn оnvăţămоntul 
postuniversitar şi cadrul juridic al 
activităţilor organelor de administraţie 
publică, care este  cunoscut prin faptul 
că funcţionarii publici sоnt expuşi unei 
tendinţe crescоnde  să facă faţă stan-
dardelor europene.

Urmare a realizării  sondajului de 
identificare a domeniilor prioritare de 
instruire şi perfecţionare profesională 
a funcţionarilor din Academia de Ad-
ministrare Publică au fost identificate 
următoarele domenii de perfecţionare 
solicitate de funcţionarii publici:

- perfecţionarea limbilor moderne;
- utilizarea calculatorului şi a teh-

nologiilor informaţionale;

 - atragerea investiţiilor оn dezvol-
tarea Academiei;

 -  s tandardele  europene  оn 
оnvăţămоntul postuniversitar;

 - cadrul juridic al activităţilor or-
ganelor de administraţie publică etc.

Cele mai eficiente modalitaţi de 
perfecţionare profesionlală оn viziunea 
funcţionarilor publici din Academia de 
Administrare Publică sоnt:

- schimbul de experienţă cu colegii 
din alte ţări;

- schimbul de experienţă cu colegii 
din alte instituţii;

- participarea la seminarele de in-
struire;

- cursurile de recalificare;
- consultarea literaturii de specialitate 

etc.
Referitor la activităţile de instru-

ire profesională, este important de 
menţionat că оn anul 2006 Academia 
a participat, оn calitate de partener, 
la realizarea proiectului Managemen-
tul finanţelor publice lansat оn luna 
ianuarie de către Ministerul Finanţelor 
cu suportul Băncii Mondiale şi al 
comunităţii donatorilor. 

Astfel, pentru  toţi  colaborato-
rii  Academiei din cadrul  Direcţiei 
perfecţionare profesională a persona-
lului au fost organizate  vizite de studiu 
оn Lituania, Slovenia şi Suedia.

Totodată, prin realizarea acestui 
proiect o mare parte din funcţionarii 
publici ai Academiei beneficiază de 
perfecţionarea limbilor moderne pe o 
perioadă de doi ani.

O contribuţie esenţială la instruirea 
funcţionarilor publici  ai Academiei  o 
au şi seminarele metodice de instruire 
organizate оn cadrul Academiei de 
Administrare Publică. 
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оn scopul creării unui cadru modern, 
eficient şi durabil de instruire a personalu-
lui  din autorităţile publice este necesar de 
a elabora оn Republica Moldova Strategia 

naţională de instruire a funcţionarilor 
publici, dat fiind faptul că оn ultimii 10-
15 ani au avut loc schimbări esenţiale, 
care se pot solda cu succes doar оn cazul 

оn care personalul public va оmbina cunoştinţele şi abilităţile şi se va perfecţiona 
permanent оn domeniu.

Academia de Adminstrare Publică pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova este 
Centrul naţional de instruire şi perfecţionare a funcţionarilor publici, care coordonează 
politica naţională оn domeniul pregătirii cadrelor pentru administraţia publică5. 
Instruirea cadrelor administraţiei publice locale este planificată, organizată şi se 
desfăşoară, conform scopurilor şi procedurilor, stabilite de guvern оn diferite acte 
normative. Cu toate acestea, raportul analitic constată că capacitatea Academiei 
nu corespunde necesităţilor de instrure a funcţionarilor publici şi aleşilor locali, 
de susţinere a complexităţii procesului de reformă.

Prezenta Strategie determină rolul Academiei de Administrare Publică drept 
Centru naţional de instruire, оnsă accentuează că misiunea Academiei de Admin-
istrare Publică nu se limitează doar la executarea funcţiilor de instruire, ci оşi 
asumă, totodată, un rol activ оn procesul de creare a unui sistem modern, stabil 
şi eficient de instruire a funcţionarilor publici şi aleşilor locali din Moldova.


