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SUMMARY
The image of each state is determined directly by the quality of public services provided 

by the structural entities of public administration, because whereas the latter represent „the 
system of social organization” and attain the values that express the general interest of soci-
ety.

The provision of modern and efficient public services, which could approach the adminis-
tration to the citizen, is one of the priorities included in the calendar of European integration 
process and the main purpose of the reform of public administration, an administration, whi-
ch can meet the requirements of a democratic society.
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REZUMAT
Imaginea fiecărui stat este determinată, în mod direct, de calitatea serviciilor publice 

prestate de către entitățile structurale ale administrației publice, întrucât acestea din urmă 
reprezintă „sistemul de organizare socială”, realizând valorile care exprimă interesul gene-
ral al societăţii. Prestarea unor servicii publice eficace, moderne şi eficiente, care să apropie 
administrația de cetăţean, reprezintă una dintre priorităţile incluse în calendarul procesului 
de integrare europeană, dar şi scopul principal al procesului de reformă a administraţiei pu-
blice, administraţie care să răspundă cerinţelor societăţii democratice.

Cuvinte-cheie: servicii publice, eficiență, funcționar public, profesionalism, administrație 
publică.
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Imaginea fiecărui stat este determinată, 
în mod direct, de calitatea serviciilor publi-
ce prestate de către entitățile structurale 
ale administrației publice, întrucât acestea 
din urmă reprezintă „sistemul de organizare 
socială”, realizând valorile care exprimă inte-
resul general al societăţii. Prin urmare, sco-
pul primordial al organelor administrative 
constă în realizarea intereselor cetăţenilor, 
astfel încât să le asigure bunăstarea de care 
au nevoie, dar şi condiţiile necesare, pentru 
ca fiecare cetăţean să poată să-şi valorifice 
potențialul şi să se bucure de drepturile şi li-
bertăţile pe care i le asigură statul de drept. 

În acest sens, menționăm că, precum o 
plantă, ca să existe, are nevoie de sol fertil, 
aer, apă, lumină şi interacţiune a omului, în 
asemenea mod şi organismele reprezen-
tative ale administraţiei publice au nevoie 
de anumite mecanisme de acţiune, care să 
le asigure funcţionalitatea. Aşadar, aceas-
tă trusă de instrumente, prin intermediul 
cărora entitățile administrative îşi onorea-
ză obligaţiunile, este alcătuită din posibi-
lităţile de acţiune materializate, structuri 
organizaționale, funcționari publici, pre-
cum şi patrimoniu şi finanţe disponibile, în 
vederea îndeplinirii funcţiilor sale.

Acestea fiind spuse, menţionez că cele 
două concepte - eficienţa serviciilor publice 
şi  profesionalismul funcţionarilor publici - 
se află în relație de condiționare, deoare-
ce nivelul de pregătire al funcționarilor 
publici determină, ca şi legitate, calitatea 
serviciilor publice prestate. 

În materia eficientizării prestării servicii-
lor publice, menționăm că Guvernul Repu-
blicii Moldova, prin Hotărârea nr. 122  din  18 
februarie 2014 „Cu privire la Programul de re-
formare a serviciilor publice  pentru anii 2014-
2016”, a stabilit prioritățile de reformare a 
serviciilor publice pentru intervalul de timp 
2014-2016. Aşadar, Programul de reformare 
a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 
a fost elaborat în conformitate cu Progra-
mul de activitate al Guvernului Republicii 
Moldova „Integrare Europeană: Libertate, 

Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 
2013-2014 şi este un document de planifi-
care a politicilor Guvernului pe termen me-
diu, având drept scop reingineria serviciilor 
publice şi a proceselor operaţionale de pre-
stare a acestora, asigurarea transparenţei şi 
echitabilităţii în stabilirea tarifelor pentru 
serviciile publice prestate contra plată, în 
vederea modernizării continue a serviciilor 
publice şi extinderii accesului populaţiei la 
servicii publice de calitate. 

Se menționează că obiectivul strategic 
de modernizare a serviciilor publice este 
inclus şi în Programul strategic de moder-
nizare tehnologică a guvernării (e-Transfor-
mare), aprobat prin Hotărârea Guvernului  
Republicii Moldova nr. 710 din 20 septem-
brie 2011, şi prevede digitalizarea servicii-
lor publice şi reingineria proceselor opera-
ţionale de prestare a acestora. Unul dinte 
obiectivele specifice ale acestui program 
prevede că cetăţenii şi mediul de afaceri vor 
putea accesa mai uşor informaţiile şi servici-
ile electronice oferite de autorităţile publice 
centrale prin portalul guvernamental unic. 
Potrivit Programului respectiv, aceste servi-
cii vor fi accesibile prin diverse canale: Inter-
net, telefonie mobilă, chioşcuri, terminale 
interactive etc.

Prioritățile de eficientizare a serviciilor 
publice pentru următorii ani au fost stabilite 
în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 966 din  09 august 2016 „Pentru aproba-
rea Planului de acțiuni privind reforma de 
modernizare a serviciilor publice pentru anii 
2017-2021”. În acest context, menționăm 
că actul normativ nominalizat a fost apro-
bat pentru realizarea obiectivelor ce țin de 
modernizarea serviciilor publice statuate în 
Strategia de reformă a administrației publi-
ce pentru anii 2016-2020 şi Programul de 
activitate al Guvernului Republicii Moldova 
2016-2018, precum şi pentru onorarea an-
gajamentelor faţă de partenerii de dezvol-
tare.

În acest sens, ministerele, alte autorităţi 
administrative centrale şi instituțiile publice 
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autonome vor întreprinde măsurile necesa-
re pentru executarea integrală şi în terme-
nele stabilite a Planului aprobat.

 La rândul său, Cancelaria de Stat va asi-
gura coordonarea şi monitorizarea realizării 
Planului în cauză, generalizând şi prezen-
tând Consiliului național pentru reforma 
administrației publice anual, până la 31 ia-
nuarie, raportul privind nivelul de realizare 
a acestuia şi va pregăti raportul de evaluare 
a impactului Planului şi îl va prezenta Consi-
liului național pentru reforma administrației 
publice până la 28 iunie 2019, în baza indi-
catorilor şi sondajelor implementate pri-
vind percepția asupra serviciilor publice, 
conform obiectivelor trasate, şi va prezenta 
propuneri de completare şi actualizare a 
Planului.

Este cunoscut raționamentul conform 
căruia valoarea serviciilor publice se apreci-
ază după competenţa şi nivelul de pregăti-
re a funcţionarilor publici. În aceste condiţii,  
este de menţionat faptul că doar funcţiona-
rii publici pregătiţi profesional pot acţiona 
în mod raţional şi eficient, ridicând, astfel, 
gradul de eficienţă a serviciilor publice în 
particular şi  a administraţiei în ansamblu. 
Ţinând cont de multitudinea de activităţi pe 
care le desfăşoară, dar mai ales elaborarea 
actelor administrative, aceştia nu trebuie să 
se bazeze doar pe nişte cunoştinţe şi infor-
maţii minimale, deoarece în asemenea con-
diţii se denaturează corelaţia dintre raţional 
şi iraţional. În cazul iraţionalului, deciziile şi 
acţiunile acestora scapă, în mod natural, ori-
cărui control şi oricărei puteri de anticipare.

În acest sens, prestarea unor servicii pu-
blice eficace, moderne şi eficiente, care să 
apropie administrația de cetăţean, reprezin-
tă una dintre priorităţile incluse în calenda-
rul procesului de integrare europeană, dar 
şi scopul principal al procesului de reformă 
a administraţiei publice, administraţie care 
să răspundă cerinţelor societăţii democrati-
ce. În acest sens, fostul secretar permanent 
al Guvernului Marii Britanii, Sir Robin Mont-
field, menţiona că principiile esenţiale pe 

care le putem găsi în orice administraţie eu-
ropeană sunt:

-  permanenţa;
-  profesionalismul;
-   neutralitatea politică.
Permanenţa este legată de nevoia de 

continuare a experienţei câştigată în timp 
de funcţionarii publici, care pot să explice 
superiorilor de ce lucrurile sunt aşa şi nu al-
tfel, ce s-a încercat şi ce a eşuat în trecut şi 
să facă acest lucru fără teama de a-şi pierde 
locul de muncă, doar pentru că a avut cura-
jul să demonstreze punctele slabe ale unui 
punct de vedere.

Profesionalismul funcţionarilor publici, 
în general, şi al celor de conducere, în parti-
cular, este elementul decisiv pentru realiza-
rea activităţilor eficiente de administraţie şi 
oferirea de servicii de cea mai bună calitate 
pentru cetăţeni.

Neutralitatea politică este justificată 
prin aceea că, dacă o administraţie publică, 
centrală sau locală, este angajată politic de 
un singur Guvern, ea va fi obligatoriu inac-
ceptabilă pentru următorul Guvern.

O condiţie esenţială pentru asigurarea 
eficienţei prestării serviciilor publice prin 
prisma profesionalismului funcţionarilor 
publici o constituie stabilirea unor relaţii 
fireşti cu cetăţeanul. Este nevoie ca admi-
nistraţia să se manifeste ca serviciu public 
în slujba cetăţeanului şi nicidecum să nu fie 
contra intereselor acestuia. Pentru aceasta 
este nevoie de respectarea anumitor condi-
ţii cu privire la antrenarea funcţionarilor pu-
blici în activităţile administrative şi anume:

- aplicarea consecventă a principiului 
angajării funcţionarilor publici exclusiv pe 
criterii de competenţă profesională;

- eliminarea clientelismului politic din 
administrare şi formarea de funcţionari pu-
blici profesionişti, care să se bucure de pre-
stigiul social;

- promovarea în funcţii publice pe crite-
rii de performanţă şi moralitate, în litera şi 
spiritul legii;

- gestionarea coerentă şi corectă a cari-
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erei funcţionarului public prin stimularea şi 
asigurarea unor condiţii normale de lucru, 
în scopul respectării principiului stabilităţii 
şi continuităţii în muncă;

- crearea unui sistem performant, naţio-
nal şi regional  de pregătire a funcţionarilor 
publici şi a aleşilor locali.

Făcând referire la perfecţionarea conti-
nuă a funcţionarilor publici, menţionez că 
există programe speciale în cadrul Cancela-
riei de Stat, care pun accentul pe asigurarea 
sporirii profesionalismului funcţionarilor 
publici. De asemenea, Cancelaria de Stat 
publică pe site buletine informative, care 
scot în evidenţă managementul funcţiona-
rilor publici, organizat sub diverse forme de 
Cancelarie în parteneriat cu alte instituţii 
din ţară şi de peste hotare. 

Totodată, menționăm că, în baza Hotă-
rârii Guvernului Republicii Moldova nr. 970 
din  11 august 2016 „Cu privire la aprobarea 
Programului de instruire a funcţionarilor pu-
blici pentru anii 2016-2020 privind dezvolta-
rea profesională a personalului din adminis-
traţia publică’’, au fost stabilite prioritățile şi 
direcțiile concrete de pregătire profesională 
a funcționarilor publici.

Scopul Programului constă în consolida-
rea competenţelor profesionale ale funcţio-
narilor publici pentru prestarea unor servi-
cii publice calitative cetățenilor şi societății, 
precum şi pentru realizarea obiectivelor şi 
priorităţilor Guvernului. În vederea imple-
mentării programului nominalizat, urmă-
toarele obiective urmează a fi materializate 
în practică:

 a) stabilirea direcţiilor şi a grupurilor pri-
oritare de funcţionari publici pentru instru-
ire; 

 b) stabilirea unui sistem de instituţii im-
plicate în asigurarea instruirii funcţionarilor 
publici (dezvoltarea reţelei prestatorilor de 
servicii de instruire pentru funcţionarii pu-
blici);

 c) asigurarea calităţii instruirilor pentru 
funcţionarii publici; 

d) asigurarea utilizării raţionale a resur-
selor financiare alocate pentru instruirea 
funcţionarilor publici.

În contextul celor expuse,  se evidențiază 
faptul că Programul stabileşte direcţiile şi 
grupurile prioritare de funcţionari publici 
pentru instruire în anii 2016-2020, în baza 
cărora autorităţile publice vor elabora pla-
nurile anuale de instruire a personalului. 
Astfel, direcţiile prioritare de instruire pen-
tru anii 2016-2020 sunt următoarele:

 a) consolidarea abilităţilor de conducere 
ale funcţionarilor publici (leadership, comu-
nicare, managementul schimbării/resurse-
lor umane/ conflictelor/ proiectelor etc.);

  b) dezvoltarea competenţelor, abilităţi-
lor şi atitudinilor profesionale necesare pen-
tru exercitarea funcţiei publice (integrarea 
în funcţia publică);

 c) dezvoltarea competenţelor, abilităţi-
lor şi atitudinilor profesionale necesare pen-
tru prestarea serviciilor publice;

 d) îmbunătăţirea cunoştinţelor în ceea 
ce priveşte etica profesională şi acţiunile de 
prevenire a corupţiei în rândul funcţionari-
lor publici; 

 e) sporirea abilităţilor de planificare 
strategică şi de elaborare a politicilor pu-
blice, precum şi îmbunătăţirea nivelului de 
cunoaştere a limbilor străine (de circulaţie 
europeană – engleza, franceza etc.).

Cu titlu de concluzie la cele expuse, 
vom menționa faptul că eficientizarea pre-
stării serviciilor publice şi profesionalis-
mul funcționarilor publice se află în relație 
de cauză şi efect, astfel încât un corp de 
funcționari publici profesionist şi integru va 
contribui la realizarea interesului general al 
societății la cel mai înalt nivel, astfel încât 
bunăstarea beneficiarilor de servicii publice 
să fie asigurată pe deplin.
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