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SUMMARY
In this article the concepts of professional training in public administration are subject to 

delimitation and finalization. Clarifying key concepts is essential to understanding the training 
process in general and in public administration in particular. The many explanations attribu-
ted to the term do nothing but show its complexity. Conceptual delimitations on key terms give 
us a clear view of the content and purpose of the training process, as well as the differences 
between it and other processes with which it has some tangencies.
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REZUMAT
În articol sunt supuse delimitării şi definitivării conceptele privind pregătirea profesională 

în administrarea publică. Clarificarea conceptelor-cheie este esențială pentru înțelegerea pro-
cesului de pregătire profesională în general, şi în domeniul administrării publice, în particular. 
Numeroasele explicații atribuite termenului nu fac altceva decât să demonstreze complexita-
tea sa. Delimitările conceptuale asupra termenilor-cheie ne oferă o viziune clară referitoare 
la conținutul şi scopul procesului de pregătire profesională, precum şi în privința deosebirilor 
dintre acesta şi alte procese cu care are anumite tangențe.

Cuvinte-cheie: delimitări conceptuale, pregătire profesională, funcționar public.

Pregătirea profesională în administrarea 
publică îşi găseşte reflectare într-o mul-
titudine de concepte şi teorii, menite să o 
definească şi să o explice. Dinamica vieții 
moderne determină schimbări rapide în  
toate structurile administrative, impunând 
modelarea pregătirii specialiştilor sub 
influența factorilor interni şi externi ai dez-
voltării sistemului social. Înțelegerea proce-
sului de pregătire profesională în domeniul 

administrării publice  reclamă înțelegerea 
sensurilor atribuite noțiunilor-cheie, analiza 
cărora o vom realiza în continuare.

 În literatura de specialitate, dar şi la ni-
velul practicii curente, pentru desemnarea 
proceselor ce au ca scop îmbunătățirea 
cunoştințelor şi creşterea nivelului de 
competență a personalului, inclusiv cel 
din administrația publică, se utilizează no-
ţiuni ca pregătirea profesională, dezvolta-
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rea profesională, formarea profesională şi 
perfecționarea profesională.

Astfel, în pofida faptului că între noțiunile 
enumerate există tangențe şi intercone-
xiuni ce vor fi elucidate în cele ce urmează, 
totuşi adesea în mod nejustificat între toate 
aceste concepte se pune semnul egalității, 
acestea fiind tratate ca fiind sinonime. 

Având în vedere complexitatea noțiunilor 
invocate, nu putem susţine că există defini-
ţii unanim acceptate. Şi dacă tot ne aflăm în 
faza incipientă a încercării de conturare a 
conceptelor,  merită să facem precizarea că 
în multe din manualele şi cărţile de mana-
gement general al resurselor umane sau de 
management al personalului din domeniul 
public se folosesc doar noţiunile simple de 
„training” şi de „development”, adică dezvol-
tare, lăsând pe seama contextului referirea 
la resursa umană sau la profesie.

În literatura de specialitate din Republi-
ca Moldova o relevanță substanțială o au 
viziunile specialistului în resurse umane 
Svetlana Cojocaru, care defineşte dezvolta-
rea profesională a resurselor umane din ad-
ministraţia publică drept activitate de apro-
fundare şi de actualizare a cunoştinţelor, de 
dezvoltare a aptitudinilor şi de modelare a 
conţinuturilor resurselor umane, necesare 
pentru realizarea eficientă a obiectivelor ce 
ţin de activitatea profesională [1, p. 45]. 

Spre deosebire de această afirmație, în 
literatura de specialitate străină întâlnim 
doi termeni care prin formulare sugerează 
sensuri diferite, însă prin explicaţiile oferite 
de specialiştii în domeniu manifestă conţi-
nuturi care în unele privințe pot fi cataloga-
te ca fiind identice. Respectiv, aceştia sunt 
pregătire profesională şi dezvoltare profesi-
onală a personalului.

 Perry Moore, specialist în domeniul ma-
nagementului resurselor umane din Statele 
Unite ale Americii, face astfel distincţia între 
cele două concepte: „Instruirea se referă la 
predarea unui material relativ restrâns şi 
structurat ce are o aplicare imediată la locul 

de muncă. Dezvoltarea se referă la intenţia 
de a îmbunătăţi deprinderile de luare a de-
ciziilor, aptitudinile  referitoare la relaţiile in-
terpersonale, autocunoaşterea şi motivarea 
angajaţilor.”  Ulterior, citează şi precizările lui 
Malcolm W. Warren: „Participanţii sunt aleşi 
pentru pregătire profesională din cauza lip-
sei aptitudinilor, cunoştinţelor şi deprinde-
rilor necesare satisfacerii cerinţelor postu-
lui; pentru dezvoltare managerială, ei sunt 
aleşi datorită performanţelor lor ce demon-
strează existenţa unui potenţial util pentru 
responsabilităţi viitoare” [5, p. 182].  

La rândul său, autorul britanic Gerald 
Cole oferă următoarele definiţii: „Prin pregă-
tire profesională (instruire sau training) vom 
înţelege orice fel de activitate orientată spre 
achiziţia de cunoştinţe şi aptitudini specifi-
ce scopurilor unei ocupaţii sau unei sarcini. 
În centrul  atenţiei  pregătirii profesionale se 
află postul sau sarcina.” „Dezvoltarea va fi vă-
zută ca fiind orice fel de activitate de învăţare 
ce este orientată spre nevoile viitoare de-
cât cele ale prezentului şi este mai degrabă 
preocupată de dezvoltarea carierei decât de 
performanţele imediate” [2, p. 362].

Din sintezele prezentate anterior dedu-
cem că atât pregătirea, cât şi dezvoltarea 
profesională reprezintă activități ce au drept 
scop îmbunătățirea competențelor deținute 
de resursa umană dintr-o organizație la un 
moment dat. Totuşi distincția dintre cele 
două noțiuni constă în faptul că prima ac-
tivitate se focalizează pe modificarea imedi-
ată a competenţelor pentru ca deţinătorul 
lor să facă faţă cât mai bine cerinţelor pos-
tului său actual, în timp ce cea de a doua ac-
tivitate se focalizează pe potenţialul angaja-
tului, încercând să-l extindă în vederea unei 
viitoare promovări pe o poziţie superioară 
celei deţinute în prezent. Rezultă că pregă-
tirea profesională este un proces axat mai 
mult pe post sau sarcină decât pe persoană, 
iar dezvoltarea profesională se orientează 
mai puțin spre post şi mai mult spre cariera 
persoanei, accentul fiind pus pe potențialul 
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acesteia şi într-o măsură mai mică pe aptitu-
dinile de moment.

În literatura de specialitate pregătirea 
profesională se derulează ca fiind un proces 
de instruire pe parcursul căruia candidații 
dobândesc cunoştințe teoretice şi practice 
necesare desfăşurării activităților lor curente, 
în timp ce dezvoltarea profesională ar fi un 
proces mai complex, care are drept obiectiv 
însuşirea de cunoştințe teoretice şi practice 
necesare atât poziției actuale, cât şi celei vii-
toare (anticiparea profesională) [3, p. 304].

Cu referire la pregătirea profesională, 
menționăm că aceasta implică alte două  
componente: formarea profesională şi 
perfecționarea profesională.  În rezultat, ob-
servăm că apar două noţiuni distincte, dar, 
totodată, asemănătoare ca sens, între care 
există totuşi o delimitare, observată încă 
începând cu anul 1958, când autorul Henry 
Giscard a stabilit că între formare şi perfec-
ţionare este loc să se stabilească o anumită 
distincţie: formarea este dezvoltarea unor 
capacităţi noi, în timp ce perfecţionarea 
este îmbunătăţirea capacităţilor existente. 
Din aceste raţionamente, cu referire la ac-
tivitatea funcţionarilor publici deducem că 
pregătirea  lor profesională  implică două 
aspecte importante, şi anume - formarea 
profesională pe baza obţinerii şi însuşirii 
cunoştinţelor teoretice prin instruirea în do-
meniul administraţiei publice, managemen-
tul conducerii, managementul serviciilor 
publice etc., dar şi dezvoltarea profesională, 
ce presupune aprofundarea cunoştinţelor, 
dezvoltarea abilităţilor, capacităţilor şi com-
petenţelor care au drept scop eficientizarea 
activităţilor administrative [8, p. 95-98]. 

În literatura de specialitate regăsim opi-
nii din care rezultă că perfecţionarea este un 
stadiu al formării, totodată fiind elucidate şi 
câteva caracteristici ale celor două procese 
şi anume:

a) Formarea profesională:
- calificare iniţială;
- însuşirea unei noi meserii.

b) Perfecţionarea profesională:
- însuşirea de către lucrători deja califi-

caţi într-un anumit domeniu a unor noi cu-
noştinţe, priceperi şi deprinderi de muncă, 
recunoscute ca făcând parte din conţinutul 
meseriei;

- policalificare;
- recalificare [4, p. 123].
În continuare, vom aborda probleme-

le de pregătire şi dezvoltare profesională 
împreună,  întrucât principala lor distincţie 
constă doar în faptul că prima instruieşte 
pentru poziţia prezentă în organizaţie, pe 
când cea de-a doua pregăteşte pentru vii-
toarele posibile oportunităţi.

Astfel, din cele relatate reținem că 
prin procesul de formare profesională se 
urmăreşte dezvoltarea unor noi capacități, 
în timp ce prin procesul de  perfecționare 
profesională se urmăreşte îmbunătățirea 
capacităților existente, acesta din urmă fi-
ind văzut uneori ca un stadiu în formarea 
profesională, cel al acumulării de cunoştințe 
profesionale suplimentare formării.

În acelaşi context, remarcăm faptul că în 
literatura de specialitate din România, pen-
tru desemnarea procesului de îmbunătățire 
a competențelor deținute de personalul 
dintr-o organizație, este utilizat pe larg ter-
menul „formare profesională”.

Astfel, în opinia autorului român I. Pe-
trescu, formarea profesională reprezintă 
ansamblul proceselor prin care salariaţii îşi 
însuşesc într-un cadru organizat, cunoştin-
ţe, aptitudini, deprinderi şi comportamente 
necesare exercitării unor ocupaţii specifice 
întreprinderii [6, p. 212].

O apreciere originală este dată concep-
tului de „formare profesională” de către au-
toarea Lucia Uţa, care ne explică faptul că 
conceptul de „formare profesională” are, cel 
puţin, două accepțiuni: în sens restrâns, prin 
formare profesională se înţelege dobân-
direa cunoştinţelor şi calificărilor necesare 
pentru ocuparea unui post. În sens mai larg 
însă formarea profesională cuprinde două 
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etape: formarea iniţială şi formarea conti-
nuă. Formarea iniţială semnifică dobândirea 
cunoştinţelor cerute de lege pentru ocupa-
rea unui anumit post, iar formarea continuă 
semnifică perfecţionarea aptitudinilor de a 
profesa pe funcţia respectivă şi actualizarea 
cunoştinţelor în acord cu noutăţile momen-
tului [7, p. 274].

Tot în acest context, menționăm că 
specialiştii în administrația publică definesc 
formarea profesională ca fiind un proces 
sistemic de instruire prin  intermediul căru-
ia angajaţii serviciului public şi solicitanţii se 
pregătesc pentru exercitarea activităţii de 
muncă pe calea asimilării şi dezvoltării ca-
pacităţilor profesionale în domeniul admi-
nistraţiei publice [9, p. 107]. 

Aşadar, formarea profesională implică 
un ansamblu de măsuri sau acţiuni ce per-
mit unei persoane să posede competenţa 
necesară pentru a putea face faţă în mod 
eficient executării unei operaţii sau înde-
plinirii unei sarcini de muncă, prezente sau 
viitoare, corespunzătoare cu obiectivele ur-
mărite de manager.

Din analiza efectuată putem deduce că 
în literatura de specialitate se utilizează pe 
larg conceptele de dezvoltare profesională, 
pregătire profesională, formare profesio-
nală şi perfecționare profesională. În unele 
lucrări poate fi sesizat faptul că aceste con-
cepte sunt tratate ca fiind sinonime, în alte 
lucrări totuşi se face o delimitare între aces-
te concepte, fapt cu care suntem de acord. 

Astfel, la modul general, putem afirma 
faptul că în literatura de specialitate con-
ceptul de pregătire profesională, deşi este 
definit extrem de variat, este privit, de cele 
mai multe ori, ca fiind un proces (în mare 
parte planificat) de dezvoltare de deprin-
deri şi cunoştinţe în rândul angajaţilor din 
organizaţii. În acelaşi timp rezultă că pre-
gătirea profesională înglobează alte două 
procese, cum ar fi formarea profesională şi 
perfecționarea profesională. 

Prin urmare, legătura dintre aceste con-

cepte este departe şi întreg, formarea şi 
perfecționarea profesională fiind părți com-
ponente ale procesului de pregătire profesi-
onală şi nicidecum sinonime alternative uti-
lizate pentru desemnarea aceluiaşi proces.

În altă ordine de idei, examinând actele 
normative ce reglementează organizarea şi 
desfăşurarea procesului de pregătire profesi-
onală a funcționarilor publici din Republica 
Moldova sesizăm abordări diferite în privința 
utilizării conceptelor examinate deja.

Astfel, principalele reglementări ale pre-
gătirii profesionale a funcționarilor publici 
din Republica Moldova sunt concentrate 
în Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire 
la funcția publică şi statutul funcționarului 
public şi Regulamentul cu privire la dezvol-
tarea profesională continuă a funcționarilor 
publici (aprobat prin Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 
2009). Din analiza normelor cuprinse în ac-
tele normative citate rezultă că atât legiui-
torul, cât şi executivul moldovean pentru 
desemnarea procesului de îmbunătățire a 
cunoştințelor şi abilităților funcționarilor 
publici au recurs la noțiunea de „dezvoltare 
profesională”. 

Fără a aduce critici, considerăm că în 
aceste acte normative, autorii urmau să 
facă o distincție dintre termenii „dezvolta-
re profesională” şi „pregătire profesională”, 
dat fiind faptul că noțiuni după cum a fost 
demonstrat supra în pofida faptului că au 
multe tangențe comune sunt totuşi diferi-
te. Subliniem că o astfel de abordare poate 
produce unele consecințe cu impact nega-
tiv la nivel practic, generate fiind de perce-
perea proceselor de pregătire profesională 
şi dezvoltare profesională ca fiind identice 
sau ca fiind parte şi întreg.

Tot în contextul dat, evidențiem faptul că 
în textul prevederilor art. 26 şi 27 din Legea 
nr. 288 din 16.12.2016 privind funcționarul 
public cu statut special din cadrul Ministe-
rului Afacerilor Interne, s-a recurs la utili-
zarea termenilor de „formare profesională 
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inițială” şi „formare profesională continuă”.
Din cele expuse rezultă că operarea cu 

multiple noțiuni din mediul ştiințific, pen-
tru a desemna procesul de pregătire pro-
fesională a angajaților s-a transpus şi în 
actele normative ce reglementează pregă-
tirea funcționarilor publici din Republica 
Moldova.

Totuşi trecând peste acest aspect, me-
rită a fi remarcat faptul că în pofida tutu-
ror neconcordanțelor conceptuale există 
un cadru normativ complex ce reglemen-
tează pregătirea funcționarilor publici din 
Republica Moldova, fapt ce asigură co-
respunderea nivelului de competență a 
funcționarilor publici cu cerințele funcțiilor 
pe care le ocupă.   

Potrivit art. 37 al Legii nr. 158 din 4 aprilie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public şi a Regulamentul cu 
privire la dezvoltarea profesională continuă 
a funcţionarilor publici (aprobat prin Ho-
tărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 
201 din 11.03.2009 cu privire la punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 
4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi 
statutul funcționarului public), funcţionarii 
publici au dreptul şi obligaţia de a-şi perfec-
ţiona în mod continuu abilităţile şi pregăti-
rea profesională, fiecare autoritate publică 
fiind responsabilă de a asigura organizarea 
unui proces sistemic şi planificat de dezvol-
tare continuă a funcţionarului public. 

Drept urmare, observăm că pregătirea 
şi dezvoltarea profesională a funcţionarului 
public obţine şi calitatea de obligaţie, care 
are în vedere trăsătura esenţială a fiinţei 
umane de a se dezvolta, de a se instrui per-
manent, de a-şi forma noi deprinderi care 
să-i desăvârşească personalitatea şi să-i în-
deplinească aspiraţiile.

Aşa cum se cunoaşte, pentru ocuparea 
funcţiilor publice, persoanele ce se prezintă 
la concurs trebuie să îndeplinească, printre 
alte condiţii cerute, şi pe aceea a studiilor 
potrivit nomenclatoarelor de funcţii.

Cu toate că la ocuparea postului func-
ţionarul public are studiile necesare, el are 
dreptul, iar instituţia publică are obligaţia 
să-l sprijine în a beneficia de condiţiile crea-
te în societatea noastră pentru ridicarea ne-
contenită a nivelului pregătirii profesionale 
şi a nivelului de cultură generală, în raport 
cu cerinţele progresului tehnico-ştiinţific, 
economico-social şi cultural. Pentru aceas-
ta, funcţionarii publici au dreptul să urmeze 
forme ale învăţământului superior, universi-
tar sau postuniversitar, şi să beneficieze de 
concedii plătite sau fără plată pentru cursuri 
de perfecţionare sau programe de speciali-
zare, în ţară şi în străinătate. De fapt, este de 
neconceput exercitarea unei funcţii publice 
fără ca titularul ei să nu fie mereu la curent 
cu evoluţia informaţiilor mai cu seamă în 
domeniu său de competenţă.

În altă ordine de idei împărtăşim opi-
nia că pregătirea profesională este activi-
tatea cu caracter preponderent informativ 
desfăşurată în instituţii de învăţământ sau 
în autorităţi publice, centre de instruire în 
vederea lărgirii şi actualizării cunoştinţelor, 
dezvoltării aptitudinilor şi modelării atitu-
dinilor necesare funcţionarilor publici în 
calitatea lor de specialişti administrativi, în 
vederea creşterii nivelului eficienţei al ac-
tivităţii lor profesionale, potrivit cerinţelor 
crescânde generate de progresul tehnico-
ştiinţific şi de introducerea acestuia în acti-
vitatea publică.

În urma parcurgerii unor programe spe-
cializate, funcţionarii publici îşi îmbogăţesc 
aptitudinile, cunoştinţele, deprinderile, 
comportamentele şi tehnicile de lucru în 
care au deja o calificare de bază, în vederea 
realizării la un nivel superior a obiectivelor 
şi sarcinilor ce le revin.

Reieşind din cele evocate anterior, pu-
tem afirma că termenul (conceptul) de pre-
gătire profesională a funcţionarilor publici, 
la modul general, desemnează activitățile 
destinate dobândirii de cunoştinţe şi ap-
titudini necesare corespunderii cerințelor 
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unei funcții publice şi realizării sarcinilor de 
serviciu curente, respectiv desemnează un 
proces planificat care permite angajaţilor 
din cadrul instituţiilor publice să găsească 
soluţii la diferite situaţii de muncă.

Din punctul de vedere al scopului urmă-
rit, pentru instituţiile publice (locale şi cen-
trale) considerăm că obiectivele pregătirii 
profesionale a funcționarilor publici rezidă 
în următoarele:

-  contribuie la eliminarea carențelor de 
competență ale personalului din cadrul 
instituțiilor;

- contribuie la dezvoltarea abilităţilor, 
cunoştinţelor şi deprinderilor individuale 
ale angajaţilor din cadrul instituţiilor publi-
ce (funcţionarii publici);

- contribuie la satisfacerea necesităţilor 
curente ale organizaţiei în domeniul resur-
selor umane şi de personal;

- contribuie la creşterea eficienţei şi efi-
cacităţii activităţilor din cadrul instituţiilor 
publice şi implicit la creşterea performanţe-
lor instituţiei.

Astfel, legat de scopul pregătirii profesi-
onale, putem afirma faptul că prin interme-
diul acestui proces se urmăreşte asigurarea 
corespunderii nivelului de competență a 
angajaților cu cerințele postului pe care îl 
ocupă, eliminarea deficienţelor cu privire 
la activitatea lor şi implicit creşterea per-
formanţelor în muncă a acestor angajaţi în 
funcțiile pe care le dețin. 
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