
87

Corupția şi meritocraţia în sfera publicăCORUPȚIA ȘI MERITOCRAŢIA ÎN SFERA PUBLICĂ

CORRUPTION AND MERITOCRACY IN THE PUBLIC SPHERE

Irina CEACÎR, doctor în științe politice,
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

i.a.ceacir@gmail.com

RezumatRezumat
În acest articol dezvoltăm ideea angajării funcționarilor publici pe criterii meritocratice, fără În acest articol dezvoltăm ideea angajării funcționarilor publici pe criterii meritocratice, fără 
corupție și implicare politică. Dat fi ind faptul că procesele care se realizeză prin intermediul corupție și implicare politică. Dat fi ind faptul că procesele care se realizeză prin intermediul 
reţelei de autorităţi și instituţii ale administraţiei publice sunt complexe și variate, apare nevoia reţelei de autorităţi și instituţii ale administraţiei publice sunt complexe și variate, apare nevoia 
unei implicări totale în vederea exercitării atribuțiilor pentru executarea legii și satisfacerea unei implicări totale în vederea exercitării atribuțiilor pentru executarea legii și satisfacerea 
interesului cetățeanului. Problematica celor care lucrează în organele administraţiei publice și interesului cetățeanului. Problematica celor care lucrează în organele administraţiei publice și 
care formează personalul acesteia capătă o importanţă deosebită, deoarece activitatea lor sporesc care formează personalul acesteia capătă o importanţă deosebită, deoarece activitatea lor sporesc 
sau diminuează calitatea serviciilor pe care le prestează. Recrutarea, formarea, perfecționarea și sau diminuează calitatea serviciilor pe care le prestează. Recrutarea, formarea, perfecționarea și 
motivarea corectă, echidistantă și echitabilă a personalului angajat în funcții publice reprezintă motivarea corectă, echidistantă și echitabilă a personalului angajat în funcții publice reprezintă 
pașii care previn apariția fenomenului corupției în aceste autorități și instituții. Calitatea umană pașii care previn apariția fenomenului corupției în aceste autorități și instituții. Calitatea umană 
și capacitatea profesională determină efi ciența serviciilor prestate către cetățean. și capacitatea profesională determină efi ciența serviciilor prestate către cetățean. 
AngajarAngajarea funcționarilor publici pe criterii politice nu trebuie încurajată nici într-un fel, mai ales ea funcționarilor publici pe criterii politice nu trebuie încurajată nici într-un fel, mai ales 
că, atunci când au loc schimbări la nivel politic, funcționarii se bucură de stabilitate în funcție. că, atunci când au loc schimbări la nivel politic, funcționarii se bucură de stabilitate în funcție. 
Orice legătură dintre angajare în funcție și corupție este o încălcare aspră a legii, care necesită Orice legătură dintre angajare în funcție și corupție este o încălcare aspră a legii, care necesită 
pedeapsă pentru părțile implicate. Corupția nu a fost și nu poate fi  o practică care să aducă benefi cii pedeapsă pentru părțile implicate. Corupția nu a fost și nu poate fi  o practică care să aducă benefi cii 
pe termen lung statului, dimpotrivă, este cel mai mare obstacol în procesul de democratizare. pe termen lung statului, dimpotrivă, este cel mai mare obstacol în procesul de democratizare. 
Este important de a anticipa și controla toate domeniile care ar putea fi  coruptibile. Considerăm Este important de a anticipa și controla toate domeniile care ar putea fi  coruptibile. Considerăm 
că meritocrația poate susține democrația, dar nici într-un caz să încurajeze corupția. Prezența că meritocrația poate susține democrația, dar nici într-un caz să încurajeze corupția. Prezența 
unei interdependențe între principiul meritocratic și cel de integritate este absolut necesară pe unei interdependențe între principiul meritocratic și cel de integritate este absolut necesară pe 
întreg procesul de angajare și activare într-o funcție publică.întreg procesul de angajare și activare într-o funcție publică.
Cuvinte-cheie:Cuvinte-cheie: funcționar public, administrație publică, democrație, meritocrație, integritate,  funcționar public, administrație publică, democrație, meritocrație, integritate, 
corupție, egalitate de gen, funcție publică, autoritate.corupție, egalitate de gen, funcție publică, autoritate.

SummarySummary
In this article we develop the idea of employment civil servants on meritocratic criteria, without In this article we develop the idea of employment civil servants on meritocratic criteria, without 
corruption and political involvement. Given that the processes carried out through the network corruption and political involvement. Given that the processes carried out through the network 
of public administration authorities and institutions are complex and varied, there is a need of public administration authorities and institutions are complex and varied, there is a need 
for full involvement in order to exercise the powers to enforce the law and satisfy the interest for full involvement in order to exercise the powers to enforce the law and satisfy the interest 
of the citizen. Th e issue of those who work in the public administration bodies and who train of the citizen. Th e issue of those who work in the public administration bodies and who train 
its staff  acquires a special importance because their activity increases or diminishes the quality its staff  acquires a special importance because their activity increases or diminishes the quality 
of the services that they provide. Th e correct, equidistant and equitable recruitment, training, of the services that they provide. Th e correct, equidistant and equitable recruitment, training, 
development and motivation of public servants are the steps that prevent the occurrence of development and motivation of public servants are the steps that prevent the occurrence of 
the phenomenon of corruption in the phenomenon of corruption in these authorities and institutions. The human quality and 
professional capacity determine the efficiency of the services provided to the citizen. 
Th e employment of civil servants on political grounds should not be encouraged in Th e employment of civil servants on political grounds should not be encouraged in any way, 
especially since when there are changes at the political level, the civil servants enjoy stability 
in office. Any link between employment and corruption is a gross violation of the law, which 
requires punishment for the parties involved. Corruption has not been and cannot be a 
practice that brings the long-term benefits to the state, on the contrary, it is the biggest 
obstacle in the democratization process. It is important to anticipate and control all areas 
that could be corruptible. We believe that the meritocracy can support the democracy, but in 
no way encourage the corruption. The interdependence between the meritocratic principle 
and the principle of integrity is absolutely necessary throughout the process of employment 
and activity in a public office.
Keywords:Keywords: civil servants, public administration, democracy, meritocracy, integrity, 
corruption, gender equality, public function, authority.
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Integritatea este o componentă indispensabilă în exercitarea funcțiilor atât în 
sectorul public, cât și în cel privat. În funcția publică acced persoane care trebuie să 
fi e în slujba cetățenilor, astfel, orice metodă de încălcare a principiului integrității 
necesită a fi  pedepsită conform legii. Nu este admis ca funcționarul public să aibă 
benefi cii personale în defavoarea cetățenilor statului, care îi achită salariul și căruia 
i-a depus jurământ. Atunci când persoana încalcă normele de integritate, este obli-
gată să răspundă pentru acțiunile sale și pentru efectele acestor acțiuni sau inacțiuni. 

Termenul „corupţie” provine din latinescul ,,corrumpere”, care înseamnă a rupe, a 
distruge. Printr-un act de corupţie se distruge sau încalcă legea, îndatoririle, normele 
morale. Corupția este un fl agel care necesită a fi  exterminat, este un risc care atentea-
ză atât la activitatea funcționarilor publici, demnitarilor de stat, cât și afectează toate 
celelalte persoane implicate, precum și sistemul în ansamblu [1].

În Legea integrității nr.82 din 25.05.2017 corupția de defi nește drept utilizarea 
funcţiei, contrar legii, în interes privat, în cadrul entităţilor publice sau private, în 
mod direct de către deţinătorul funcţiei sau indirect de către intermediari, iar inte-
resul privat poate fi  propriu pentru deţinătorul funcţiei sau pentru alte persoane [2].

Cea mai recentă defi niţie a corupţiei se regăsește în Convenţia Organizației 
Națiunilor Unite împotriva criminalităţii organizate transnaţionale, care reglemen-
tează, în articolul 8, corupţia activă și corupţia pasivă. Corupţia activă presupune 
promiterea, oferirea ori darea către un funcţionar public a unui folos necuvenit, pen-
tru sine sau pentru altă persoană sau entitate, în scopul îndeplinirii sau omisiunii 
de a îndeplini, de către funcţionar, a unui anumit act, în exercitarea atribuţiilor sale 
ofi ciale. Aceste defi niţii acoperă noţiunea de corupţie, stricto sensu, referindu-se la 
forma concretă de săvârșire a infracţiunilor de corupţie, respectiv darea și luarea de 
mită. Într-un sens mai larg, noţiunea de corupţie are un caracter complex, defi nirea 
sa făcându-se prin referire la o serie de fapte cu caracter penal ce însoţesc invariabil 
comportamentul coruptiv. Corupţia se regăsește în faptele ce implică utilizarea pu-
terii publice în scopul obţinerii unui câștig personal. Aici menționăm următoarele: 
abuzul de putere, frauda (înșelăciunea și prejudicierea altei persoane sau entităţi – 
în acest caz a statului), utilizarea fondurilor ilicite în fi nanţarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale, favoritismul (instituirea unui mecanism de exercitare a 
abuzului de putere în domeniul privatizării sau achiziţiilor publice), confl ictul de 
interese (prin angajarea în tranzacţii sau dobândirea unei poziţii sau a unui interes 
comercial care nu este compatibil cu rolul și îndatoririle ofi ciale), delapidarea (utili-
zarea ilegală a resurselor publice) [3].

Articolul 7 al Convenției Națiunilor Unite prevede ca fi ecare stat să se străduie, 
dacă este cazul și conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să 
adopte, să menţină și să consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare 
a fi delităţii, de promovare și de pensionare a funcţionarilor și, dacă este cazul, a altor 
agenţi publici nenumiţi, care se bazează pe principiile de efi cienţă și de transparenţă 
și pe criterii obiective, precum meritul, echitatea și aptitudinea; cuprind proceduri 
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corespunzătoare pentru a selecţiona și pentru a forma persoanele numite să ocu-
pe posturi publice considerate ca fi ind în mod special expuse la corupţie și, dacă 
este cazul, pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi [4]. O prevedere importantă, 
menționăm noi, deoarece un proces echitabil de angajare în funcție reprezintă un 
prim pas spre o exercitare a atribuțiilor în viitor cu corectitudine, profesionalism și 
utilizarea corectă a resurselor. Deși nu este exclus ca în viitor și o persoană angajată 
în baza acestor principii să fi e supusă tentației de a se corupe. Pentru aceasta este ne-
cesar să se lucreze în sensul consolidării culturii organizaționale în fi ecare instituție 
publică, astfel încât managerul pe resurse umane să poată echitabil balansa interesele 
individuale ale angajatului cu sarcinile directe realizate de către acesta conform fi șei 
postului, dar și abilitățile lui de a exercita efi cient atribuțiile funcției. 

Documentele internaţionale cu caracter normativ ale Organizației Națiunilor 
Unite utilizează termenul de corupţie în sensul înfăptuirii unor acţiuni în exerci-
tarea unei funcţii publice sau în inacţiunea înfăptuirii obligaţiilor care derivă din 
această funcţie publică, având drept rezultat obţinerea unor cadouri, promisiuni 
sau alte stimulente pe măsura acţiunilor înfăptuite. Astfel, în Rezoluţia 34/169 din
17 decembrie 1997 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite este stipula-
tă următoarea defi niţie a corupţiei: „Îndeplinirea de către o persoană ofi cială a unei 
anumite activităţi ori neîndeplinirea ei în sfera atribuţiilor ei funcţionale, în scopul 
remunerării sub orice formă, în interesul aceluia care dă această recompensă, atât cu 
încălcarea instrucţiilor de serviciu, cât și fără violarea lor”. Un alt document inter-
naţional important pentru dezvăluirea caracteristicilor corupţiei este „Codul inter-
naţional de comportament al persoanelor ofi ciale”, aprobat de cea de-a 51-a Sesiune 
a Adunării Generale a ONU (1996). În acest document nu se conţine o defi niţie ex-
plicită a corupţiei, dar în urma analizei conchidem că prin limitările impuse persoa-
nelor ofi ciale, corupţiei se poate raporta acordarea unei preferinţe ilegale unui grup 
oarecare sau unor persoane aparte, folosind abuzul de serviciu de către persoanele 
ofi ciale publice în scopul obţinerii unui interes personal, a unor profi turi ori avantaje 
fi nanciare pentru familiile lor, a mijloacelor bănești de stat, a proprietăţilor, servicii-
lor sau informaţiilor obținute în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, pentru re-
alizarea activităţilor nelegate de funcţiile lor ofi ciale, de asemenea, abuzul de situaţia 
sa anterioară după plecarea din funcţia ofi cială. 

În Legea nr. 90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupţiei acest 
termen este defi nit ca o faptă ilegală ce afectează exercitarea normală a funcţiei și care 
constă în orice folosire ilegală de către o persoană cu statut public a funcţiei sale pentru 
primirea unor foloase materiale sau a unui avantaj necuvenit pentru sine sau pentru 
o altă persoană, contrar intereselor legitime ale societăţii și ale statului, ori acordarea 
ilegală a unor foloase materiale sau avantaje necuvenite unei persoane terțe. 

Din defi nițiile menționate, putem deduce următoarele particularități ale corupției: 
în calitate de subiecți sunt persoane cu statut public, pe de o parte, și un grup de per-
soane sau o persoană, pe de altă parte, în calitate de obiect sunt activitățile ilegale 
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care duc la obținerea unui avantaj necuvenit pentru sine sau pentru o altă persoană, 
persoana cu statut public utilizează în scopuri personale atribuțiile de serviciu și, în 
fi nal, folosul care este contrar interesului legitim al societății și al statului sau acor-
darea de avantaje necuvenite unei alte persoane, manifestări de dereglare normativă, 
de diluare și deformare a moralităţii sociale sau de degradare spirituală a societăţii, 
atât la nivel macrosocial, cât și la cel individual. Potrivit laureatului Premiului Nobel 
pentru Pace din Costa Rica, Oscar Sanchez Armas, corupția a dobândit o dimensi-
une globală sub formă de mod obișnuit de a face afaceri [1]. În Republica Moldova, 
tendința de a accede într-o funcție publică pentru a-și lărgi afacerile este omniprezen-
tă. Chiar dacă articolul 25 alineatul 2(1) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la 
funcția publică și statutul funcționarului public stipulează că funcționarul public nu 
este în drept să desfășoare activitate de întreprinzător, aceștia găsesc modalități diverse, 
precum transferarea/lansarea afacerilor pe numele soției/soțului, parinților sau altor 
rude, deși gestionarea directă se realizează anume de funcționarul public [5]. 

Conform opiniilor exprimate în literatura de specialitate, corupţia poate îmbrăca 
diverse forme: 

1. Corupţia politică se manifestă îndeosebi sub forma presiunii și chiar a șanta-
jului exercitat asupra funcţionarilor publici pentru a-i determina să adopte anumite 
decizii ilegale sau în limita legii (care încalcă normele morale). Ea poate viza obţi-
nerea unor avantaje materiale sau de altă natură. Corupţia politică este cea care 
creează condiţiile pentru acele fenomene pe care le numim criminalitate economi-
că sau crimă organizată, ce semnifică „activităţile infracţionale ale unor grupuri 
constituite pe principii conspirative, în scopul obţinerii unor importante venituri 
ilicite. Acţiunile ilicite se săvârșesc, mai ales în forme interrelaţionale, mai mult 
sau mai puţin complicate, care ilustrează expresia „organizare a crimei“ și expresia 
„criminalitate a gulerelor albe“, deoarece, după cum susţine criminologul ameri-
can Edwin Sutherland, în general profesia, funcţia creează contextual prilejul și 
uneori chiar motivarea săvârșirii delictelor, transpunerea în practică a faptelor ili-
cite, realizându-se direct sau indirect în cadrul unui ansamblu relaţional. Poziţia 
socială a persoanei, precum și angrenajul socio-economico-politic din care face 
parte împiedică înfăptuirea justiţiei penale. 

2. Corupţia administrativă este cea mai răspândită, ce tinde de la fapta funcţio-
narului public care pretinde o recompensă pentru întocmirea unui act la care este 
obligat prin funcţia pe care o deţine până la deturnarea, din interes personal, a ave-
rii publice, săvârșite de persoane afl ate în poziţii-cheie ale administraţiei de stat. În 
principiu, funcţionarii publici săvârșesc fapte de ignorare intenționată a dispoziţiilor 
regulamentare de anunţare a licitaţiilor publice, favorizarea anumitor întreprinderi 
sau fi rme la repartizarea contractelor (uneori cu un procent din benefi ciul acestora 
drept mită), falsifi carea documentelor pentru licitaţii, repartizarea ilegală de spaţii 
sau locuinţe, intervenţii pe lângă alţi funcţionari publici pentru a trece cu vederea 
încălcarea legii etc. 
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3. Corupţia economică cuprinde un spectru foarte larg – de la „spălarea banilor“, 
care desemnează reinvestirea în afaceri licite a banilor obţinuţi din afaceri ilicite, uti-
lizând în acest scop circuite fi nanciare interne și internaţionale, la evaziunea fi nanci-
ară, bancară frauduloasă, trafi cul de licenţe, neplata taxelor vamale și a impozitelor, 
falsifi carea cecurilor și eliberarea de cecuri fără acoperire, contrabandă de mărfuri. 
Agresionarea masivă și fără scrupule realizată prin furturi, gestiune frauduloasă, de-
lapidări și alte forme de „vandalism economic“ practicate de infractori prin utilizarea 
de metode abile este însoţită în majoritatea cazurilor de acte de corupţie. Modifi carea 
în sens pozitiv a condiţiilor specifi ce actuale interne, precum și intensifi carea coo-
perării internaţionale pe planul luptei antiinfracţionale pot infl uenţa în mod decisiv 
această tendinţă în evoluţia sa pe termen lung, înlăturarea factorilor spre care se 
îndreaptă cercetarea criminologică a fenomenului, identifi când și explicând cauzele 
de ordin obiectiv și subiectiv care determină săvârșirea unor măsuri și programe efi -
ciente de prevenire și combatere a fenomenului [6].

O altă abordare a corupției unui funcționar public care se consideră a fi  angajat în 
funcție în bază de merite se referă la relația dintre administrație și cetățeni. Impor-
tant este să se înțeleagă sensul acestei relații, or administrația este o structură pusă 
în slujba cetățeanului, iar acesta o supraveghează ca nu cumva acesta să abuzeze de 
resursele pe care le are la dispoziție, banii publici, proveniți din impozite și taxe, sau 
dimpotrivă, administrația este cea care supraveghează cetățenii tentați să nu-și plă-
tească impozitele, să abuzeze de bunul public, să încalce dreptul altor cetățeni.

Nu avem aici doar o problemă de principiu a unui sistem democratic. Modul în 
care defi nim raportul dintre administrație și cetățean are un impact direct asupra 
problematicii corupției. În funcție de cum răspundem la această întrebare, vom con-
strui răspunsul la întrebarea: Ce trebuie combătut mai întâi: corupătorul sau corup-
tul? V. Pasti consideră că răspunsul „natural”, care spune că corupătorul și coruptul 
trebuie combătuți în egală măsură, nu este decât o formă de a-i lăsa în pace și pe 
unul, și pe celălalt [7].

Important este să nu se lase nepedepsit nici un caz, pentru a excude lanțul nele-
giuirilor, care poate să urmeze și să aducă multe pagube cetățeanului de rând. Mai 
efi cient este să previi, decât să stopezi și să pedepsești, de aceea la nivel de Guvern 
ar fi  de dorit să se prevadă foarte explicit toate mecanismele posibile de prevenire a 
acestui fenomen negativ.

În acest context, considerăm esențial a menționa mecanismele de prevenire a 
fenomenului corupţiei într-un stat. Ele pot fi  grupate în două categorii. La prima 
categorie se referă mecanismele de prevenire a corupţiei în domeniul public, caracte-
ristice tuturor instituţiilor și autorităţilor publice din stat. La cea de a doua categorie 
se referă mecanismele de prevenire aplicate de instituţiile specializate în prevenirea 
și combaterea corupţiei. Din prima categorie fac parte instrumentele de prevenire a 
fenomenului corupţiei, care sunt aplicate din momentul angajării funcționarilor pu-
blici. Autorităţile statale ar trebui să acorde instituţiilor subordonate utilizarea unor 
tehnici de selecţie care să asigure angajarea unor funcţionari demni de încredere, 
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pentru care costurile morale sunt ridicate. Angajările trebuie să se realizeze după 
merit, în bază de concurs, pentru ca cei mai capabili să obţină postul, fără intervenția 
terțelor persoane. Astfel, instrumentul de recrutare și selectare a funcţionarilor
publici trebuie să prevină din start implicarea acestora în acte de corupţie ce ar pre-
judicia interesele publicului și ale instituţiei în care vor fi  eventual angajați. Stabili-
rea unui grad înalt de integritate al candidatului este unul dintre cele mai de bază 
principii aplicate în statele cu un indice scăzut de corupție, selectarea funcţionarilor 
publici fi ind efectuată pe bază de concurs, verifi cări suplimentare în dependenţă de 
specifi cul instituţional [8].

Funcţionarii publici reprezintă resursele umane ale administraţiei publice, care 
alături de cele materiale și bănești asigură condiţiile de funcţionare a acesteia. În 
exercitarea atribuţiilor, funcţionarii publici trebuie să nu uite că sunt în slujba cetă-
ţenilor, a interesului public, căruia să-i dea satisfacţie cu întâietate, comportamen-
tul lor fi ind infl uenţat de noile reforme sociale și de internaționalizarea crescândă 
a contextului în care ei lucrează. Având în vedere amploarea și varietatea reţelei de 
autorităţi și instituţii ale administraţiei publice și complexitatea sarcinilor pe care 
aceste autorităţi și instituţii trebuie să le îndeplinească pentru organizarea executării 
și executarea legii, precum și faptul că administraţia publică nu este altceva decât 
activitatea unor oameni în raport cu alți oameni, problematica celor care lucrează în 
organele administraţiei publice și care formează personalul acesteia capătă o impor-
tanţă deosebită. Așadar, se poate spune că efi cienţa autorităţilor administraţiei publi-
ce în realizarea sarcinilor care le revin depinde în mare măsură de calitatea umană și 
capacitatea profesională a celor care alcătuiesc aceste organe, fi ind necesară o atenţie 
sporită în recrutarea, formarea și motivarea personalului din administraţia publică. 
Prin exercitarea funcţiei publice trebuie să se contribuie la realizarea puterii publice, 
fi e într-o formă directă, în cazul funcţiilor de decizie ce incumbă emiterea actelor ju-
ridice de putere sau de autoritate, fi e indirect, prin acţiunile de pregătire, executare și 
control, strâns legate, sau în corelație cu exerciţiul autorităţii publice. Dacă în Europa 
Occidentală reforma în serviciul public este îndreptată spre o creștere a efi cienţei și 
productivităţii acestuia, în ţările central și est europene administraţia publică, deci 
implicit serviciul public, a trebuit sa fi e restructurată complet, o atenţie deosebită 
acordându-se conceptului de servire a cetăţeanului [9]. 

Legislația de drept al muncii aplicabilă personalului bugetar este profund diferi-
tă de cea aplicabilă în sectorul privat. Spre deosebire de sectorul privat, unde piața 
este cel mai efi cient regulator, sancționând orice eroare făcută de către evaluator, în 
sectorul public nu există întotdeauna un feedback al realității economice care să de-
monstreze corectitudinea și efi ciența evaluării candidaților în vederea angajării. De 
aceea, legea intervine aici mai adânc, impunând condiții, termene și proceduri. Dacă 
sectorul privat benefi ciază de o deosebită fl exibilitate în domeniul angajării perso-
nalului, tocmai cu scopul unei depline racordări la cerințele realității economice, în 
sectorul public fl exibilitatea poate conduce la manifestări de subiectivism și arbitra-
riu. Pe de altă parte, legiferarea excesivă pe care o putem întâlni în sectorul bugetar 
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poate genera soluții versatile și chiar contradictorii [10]. După cum am menționat, 
accesul la o funcţie publică presupune, de cele mai multe ori, o modalitate de selecţie 
dintre candidaţii aspiranţ la funcţia respectivă. Concursul este modalitatea nediscri-
minatorie la care se face apel pentru selecţia funcţionarilor, procedura de derulare a 
concursurilor fi ind stabilită prin legi speciale ale fi ecărui stat membru al Uniunii Eu-
ropene. Franţa și Spania sunt ţări care procedează la asemenea modalitate de recru-
tare pentru aproape toate posturile din administraţia publică. Se opinează că Spania 
are una dintre cele mai reușite constituţii din lume. În Franţa există și prestigioasa 
școală de pregătire a înalţilor funcţionari publici “Ecole Nationale d’Administration”, 
care asigură selecţia elitelor, iar mai apoi formarea lor solidă pentru integrarea în 
posture-cheie de funcţionari publici. Admiterea la această instituţie, cât și selecţia 
ulterioară a acestora pentru ocuparea unor înalte posturi în Administraţia franceză 
este foarte dură. Prin sistemul concursului se asigură îndeplinirea a două obiective 
majore: evaluarea corectă a capacităţii candidatului; garantarea independenţei au-
torităţii care are sarcina selecţionării. Și Italia admite acest principiu, însă acesta se 
aplică într-un număr redus de domenii, printre care diplomaţia și magistratura. În 
Marea Britanie și Belgia, evaluarea capacităţii candidaţilor se face prin organisme 
indepedente. În Germania, candidaţii trebuie să urmeze un curs de formare înainte 
de a solicita un post în funcţii publice. În Franţa și Germania, funcţia publică este vă-
zută ca o forţă independentă care asigură “continuitatea statului”. Aceasta acţionează 
ca mediator între stat și societate și garantează respectul interesului public. În Marea 
Britanie, funcţionarii publici sunt consideraţi ajutoare credincioase ale Guvernului, 
ales în mod democratic. Desigur, miniștrii au o oarecare putere discreţionară în nu-
mirea înalţilor funcţionari direct subordonaţi lor, iar modalitatea concursului com-
bină probele teoretice cu probe practice, ce constau adesea în perioade de exercitare 
efectivă a sarcinilor aferente postului respectiv, cu titlu de perioadă de probă. În 
România, recrutarea și promovarea funcţionarilor publici face obiectul de reglemen-
tare a statutului funcţionarului public, legea reglementând atât principiul accesului 
liber, cât și principiul ocupării funcţiei publice și selectării funcţionarilor exclusiv 
pe criteriul competenţei. După cum se arată în doctrina comparată, modalităţile de 
examinare a candidaţilor, deci de desfășurare a concursurilor, diferă de la teste te-
oretice până la teste practice sau chiar teste de personalitate. După cum se arată în 
doctrina comparată, modalităţile de examinare a candidaţilor înscriși la concursul 
pentru ocuparea unei funcţii publice diferă de la o ţară europeană la alta. În unele 
state predomină testele teoretice, pe motiv că funcţionarul urmează să fi e învăţat cu 
realităţile practice ale funcţiei la care aspiră. Pentru altele, dimpotrivă, predomină pro-
bele practice, pentru a se testa mai curând efi cienţa persoanei respective și capacitatea 
de a se descurca în situaţii concrete, avându-se în vedere și faptul că prezentarea 
diplomelor de studii obţinute este o garanţie a cunoștinţelor teoretice. În Franţa, 
noţiunea de concurs pentru ocuparea posturilor publice se aplică ori de câte ori sunt 
îndeplinite următoarele condiţii: existenţa unui post sau a unor posturi vacante; un 
juriu independent atât de puterea politică, cât și de șefi i serviciilor în cadrul cărora s-a 
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creat vacanţa; un clasament al candidaţilor admiși, după rezultatele obţinute; obli-
gaţia autorităţii de a respecta clasamentul juriuliu cu prilejul numirii. În Germania, 
examenul teoretic este combinat cu stagii de activitate, pe când în Marea Britanie 
sau Irlanda jurisprudenţa asupra concursurilor este inexistentă. Spania, Luxemburg 
și Belgia utilizează concursul pe baze exclusiv teoretice, pe când Italia și Portugalia 
acordă prioritate părţii practice [11]. 

În Republica Moldova, chiar dacă articolul 28 din Legea nr.158 din 04.07.2008 
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public prevede că ocuparea 
funcției publice vacante se face prin: concurs, promovare, transfer, detașare, asigu-
rare a interimatului funcției publice de conducere, realitatea poate fi  diferită [5]. La 
fel articolul 11 din Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017 prevede clar că recruta-
rea și promovarea agenţilor în cadrul entităţii publice trebuie să se efectueze prin 
concurs public, conform criteriilor transparente și obiective de selectare în bază de 
merit, califi care profesională, capacitate, competenţă și integritate profesională, fără 
a admite favorizarea intereselor private și a oricăror forme de discriminare pe mo-
tiv de sex, rasă, limbă, religie, opinii politice sau orice altă opinie, origine naţională 
sau socială, altor forme de discriminare, în conformitate cu prevederile legislaţiei 
speciale care reglementează activitatea diferitor categorii de entităţi și agenți publici. 
Pentru asigurarea angajării și promovării agenţilor publici în bază de concurs con-
ducătorul entităţii publice are următoarele obligaţii: adoptă actele administrative de 
stabilire a regulilor de organizare și desfășurare a concursului public în cadrul enti-
tăţii, cu fi xarea obligatorie a criteriilor de selectare în bază de merit și de integritate 
profesională (solicitarea certifi catului de cazier privind integritatea profesională, a 
informației privind stările de incompatibilitate nesoluționate, privind confl ictele de 
interese sancționate și a cazierului judiciar care cuprinde informația despre privarea 
de dreptul de a ocupa funcții publice); desemnează responsabilii de organizarea și 
desfășurarea concursului public în cadrul entităţii și asigură condiţiile necesare ac-
tivităţii lor; asigură afi șarea în incinta entităţii și publicarea pe pagina de internet a 
acesteia sau, după caz, în sursele mass-media a informaţiei cu privire la condiţiile de 
desfășurare a concursului; asigură desfășurarea fi ecărei etape a concursului public, 
inclusiv a etapelor specifi ce pentru activitatea profesională a agenţilor publici din 
cadrul entităţii respective; emite actul administrativ de numire în funcţie a candida-
tului învingător în cadrul concursului public [2].

Susținem părerea lui I. Gațcan, precum că procesul de angajare a funcţionari-
lor în posturile-cheie ale unor autorităţi sau instituţii de multe ori este efectuat în 
bază de relaţii personale sau de promovare pe linie politică. Prin aceste metode de 
selecţie netransparentă se compromite din start integritatea funcţionarului și a in-
stituţiei. Cu toate că în ultimii ani au fost implementate noi standarde de selecţie 
pentru funcţionari, obligatoriu prin concurs, în multe cazuri aceste concursuri sunt 
mimate în scopul promovării persoanelor apropiate sau pe linie de partid, ceea ce nu 
garantează o independenţă a funcţionarului public, ci mai degrabă o dependenţă de 
anumiţi factori politici, care pot infl uenţa promovarea unor interese prin interme-
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diul funcţionarului. Cu referire la domeniul justiţiei, considerat cel mai corupt, pu-
tem spune că, sub infl uenţa partenerilor europeni, se observă o oarecare înviorare în 
implementarea noilor instrumente de selecţie. Astfel, odată cu reformele din sistem 
sunt promovate mai multe instrumente de asigurare a integrităţii, precum: testarea 
la poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecători, procurori, angajaţi ai Centrului 
Anticorupție, verifi carea stilului de viaţă al acestor candidaţi, examinarea suplimen-
tară a cunoștinţelor în domeniu, evaluarea fi nală pe bază de comisie etc. Cu toate 
acestea, instrumentele numite nu asigură prevenirea completă a situaţiilor de confl ict 
de interese care pot apărea după angajare. Investigaţiile jurnalistice din mass-media 
sau ale organelor de drept relevă încă multiple cazuri de angajări în diverse instituţii 
de stat ale persoanelor apropiate sau pe line de partid, fapt ce creează un risc spo-
rit de amplifi care a corupţiei. Un alt instrument public de prevenire a fenomenului 
corupţiei promovat de instituţiile internaţionale este recompensarea și penalizarea, 
care are ca scop motivarea și consolidarea integrităţii funcţionarului. Acest instru-
ment se bazează pe o structură de motivare a funcţionarului, astfel încât salariul 
funcţionarului trebuie să acopere cel puţin cheltuielile de întreţinere a familiei. Dacă 
funcţionarul nu-și poate acoperi cheltuielile de întreţinere a familiei, el este nevoit 
să caute venituri alternative salariului, care de cele mai dese ori provin din actele de 
corupţie comise la locul de muncă. Or, este necesar de menţinut un nivel minim de 
salarizare, iar pentru a fi  durabil recompensele trebuie să evolueze direct proporţio-
nal cu performanţa funcţionarului [8].

În ultimul timp se pune un accent mai mare pe salarizarea echitabilă a funcționarilor 
publici. Astfel, prin Legea nr. 295 din 22.12.2016 privind modifi carea și completa-
rea Legii nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor pu-
blici s-a stabilit de a se achita salarii funcționarilor publici în funcție de importanța, 
răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și în funcție de 
performanțele profesionale ale acestora. Salariul total al funcționarului public pentru 
activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, 
potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fi șa postului, este constituit din: salariul de funcție; 
sporul pentru grad de califi care, grad special și rang diplomatic; plăți de stimulare. 
Referitor la plățile de stimulare este prevăzut că funcționarii publici benefi ciază de un 
spor lunar pentru intensitatea muncii și de un premiu anual, de premii unice, de alte 
plăți de stimulare, care se achită din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii 
alocate pe anul respectiv, în modul și în condițiile stabilite de Guvern. Sporul lunar 
pentru intensitatea muncii are drept scop stimularea funcţionarilor publici pentru ob-
ţinerea unor rezultate optime la nivel de subdiviziune/autoritate publică [12]. Impor-
tant este ca angajatul care benefi ciază de salariu echitabil să se bazeze pe principii de 
corectitudine și profesionalism și să nu fi e tentat de a mai primi mită. Pentru aceasta 
este nevoie de un control riguros și pedepse pe măsură. 

Referitor la penalităţile fi nanciare aplicate pentru corupţie, I. Gațcan afi rmă că 
în majoritatea cazurilor acestea nu au puterea de a descuraja funcţionarul corupt. 
Soluţia aplicată este diversifi carea penalităţilor, bazate pe schimbarea obligaţiunilor 

Revista  NR 1_2020.indd   95Revista  NR 1_2020.indd   95 13.08.2020   10:34:4413.08.2020   10:34:44



96

Irina Ceacîr

de serviciu ale funcţionarului, adică transferarea la un alt post, pentru a diminua 
riscul de corupţie și pentru a crește probabilitatea de a fi  prins funcţionarul corupt 
și de a proba faptele ce pot sta la baza concedierii funcţionarului. Un instrument de 
prevenire a corupţiei, centrat pe integritatea instituţională și individuală, este și cule-
gerea informaţiilor privind fenomenul corupţiei în cadrul instituţiilor publice. Acest 
instrument de prevenire a corupţiei este viabil doar în cazul respectării primului 
instrument menţionat, ce se referă la calitatea selecţiei funcționarilor publici. Cule-
gerea informaţiilor, ca instrument de prevenire a corupţiei, are ca scop acumularea 
informaţiilor privind funcţionalitatea instituţiei și a funcţionarilor acesteia pentru 
stabilirea riscurilor. Tehnicile de acumulare a informaţiilor pot fi  diverse, în cele mai 
dese cazuri sunt auditurile, chestionarea cetățenilor, linia fi erbinte, petiţiile parve-
nite, autoevaluarea riscurilor etc. Stabilirea mecanismelor de sesizare și aplicare a 
sancţiunilor de către manageri poate diminua cazurile de favorizare, discriminare 
sau de abuz din partea funcţionarilor. Metodele de sesizare a abuzurilor funcţionari-
lor au fost promovate și implementate în ultimii ani în Republica Moldova în majori-
tatea instituţiilor publice, doar că au avut un efect mai pronunţat asupra instituțiilor 
publice centrale decât asupra celor teritoriale. Însă, în prezent, nu există și o reacţie 
adecvată la sesizări din partea instituţiilor vizate, fapt pentru care societatea revoltată 
preferă sesizarea directă a organelor de drept. Aceasta, la rândul său, îngreunează 
activitatea instituţiilor vizate, urmare a direcţionării resurselor pe cazuri minore [8]. 

Corupţia tinde să scadă dacă există o separare a puterilor; echilibrare și verifi care 
încrucișată; transparenţă; un bun sistem judiciar; roluri, atribuţii, reguli și limite clar 
defi nite. Corupţia tinde să nu prolifereze acolo unde există o cultură organizațională 
puternică și democratică, concurenţă și un bun sistem de control și acolo unde oa-
menii (angajaţi, cetățeni, organe de control) au dreptul să se informeze și dreptul de 
a aduce îmbunătăţiri. Corupţia se simte bine acolo unde există multe reguli complexe 
dublate de ofi ciali cu puteri discreţionare ample și neverifi cabile. De remarcat că ma-
joritatea acestor idei se aplică atât în lumea afacerilor, cât și în cea a administraţiei. 
La fel ca și formula metaforică pe care o considerăm deosebit de utilă: C = M + D 
– R – Corupţie (C) egal monopol de putere (M) plus puterea discreţionară a ofi cia-
lilor (D) minus responsabilizare (R). Dacă cineva deţine puteri de monopol asupra 
unui bun sau serviciu și are latitudinea să decidă dacă sau cât din bunul sau serviciul 
respectiv se poate acorda unei persoane și dacă nu există responsabilizare în baza 
căreia alţii să poată vedea ce decizie s-a luat, atunci probabil că vom da și peste co-
rupţie [13]. Monopolul de putere trebuie prevenit prin norme juridice stricte și clar 
defi nite, care sunt considerate a fi  baza legală a regulilor etice în administraţia publi-
că și reglementează activitatea din acest domeniu din punct de vedere legal. Faptele 
sociale, săvârșite de către funcţionarii publici în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 
sunt sancţionate de prevederile legale adoptate de către legiuitor. În acest sens, un rol 
deosebit de important îl ocupă, la această etapă a societăţii contemporane, normele 
legale care reglementează faptele de corupţie, cunoscându-se că acțiunile care impli-
că corupţia sunt destul de frecvent întâlnite în practica funcţionarilor publici. Este, 
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de altfel, o „practică” greșit înţeleasă de către acei funcţionari care aleg să săvârșească 
fapte antisociale din această categorie [14].

Mult timp s-a considerat că administraţia publică trebuie să execute deciziile pu-
terii politice și se credea că funcționarii publici trebuie aleși în funcţie pe criterii po-
litice. Astfel, în Franţa, până în jurul anului 1844, funcţionarii s-au afl at în întregime 
la discreţia miniștrilor. Atât în Franţa, cât și în Marea Britanie a apărut necesitatea 
de a asigura funcţionarul împotriva abuzurilor politice, de a-i garanta o anumită 
siguranţă a muncii; pe de altă parte, dezvoltarea ideilor democratice și a principiului 
liberului acces la funcţia publică a dus la recrutarea funcţionarilor mai degrabă după 
criteriul capacităţii și în mult mai mică măsură după criterii politice. În Germania, la 
nivelul statului federal și al landurilor, numirea și promovarea funcţionarilor rămâne 
o prerogativă a fi ecărui ministru, potrivit principiului autonomiei ministeriale. În re-
alitate, decizia este adesea rezultatul unui acord între partidele de guvernământ. Sub 
nivelul secretarilor de stat, ministrul nu dispune, în practică, de libertatea de a alege. 
Legăturile cu partidul care îl susţine sunt atât de puternice încât numirile pe care le 
va face vor depinde de acordul acestui partid. În Belgia, cele trei mari „clivaje” ale 
societăţii (limbă, religie și politică) au fost transpuse în cadrul funcţiei publice și par 
să domine sistemul de merit, bazat pe capacitatea candidatului, diplome și aptitudini. 
Principalele probleme rezidă într-o ierarhie rigidă a gradelor care frânează mobilita-
tea, o ierarhie a salarizării care nu permite organizarea unei veritabile cariere pentru 
agenţii ce ocupă funcţii specializate, un sistem de notare care nu este foarte efi cient, 
dar și o puternică politizare [15]. Viitorul funcţionar public totuși, nu trebuie să fi e 
angajat sau avansat în funcție pe criterii politice, dar conform unor criterii obiective 
și echitabile, conform competenţei și pregătirii practice și profesionale, condiţie sine 
qua non pentru încredinţarea funcţiilor superioare. Pe linia accentului pus pe profe-
sionalism s-a prevăzut că, în caz de incompetenţă are loc trecerea într-o funcţie infe-
rioară sau chiar eliberarea din funcţia publică. Pentru desfășurarea corespunzătoare 
a activităţii și protejării funcţionarului public faţă de schimbările de ordin politic s-a 
introdus conceptul de stabilitate în funcţie. Totuși, modul în care autorităţile publice 
își îndeplinesc obligaţiile în privinţa cetăţenilor se afl ă în continuă schimbare, misi-
unile instituţiilor publice fi ind îndreptate spre prestarea serviciilor pentru cetăţeni, 
precum și elaborarea și punerea în practică a politicilor publice. Ca mod de gândi-
re, trebuie schimbată mentalitatea cadrelor superioare din aparatul administraţiilor, 
prin introducerea principiului conform căruia nu poate fi  tolerat randamentul infe-
rior unei norme calitative. Guvernul va trebui să insiste în perfecţionarea reformei 
administrative prin perfecţionarea funcţionarilor de nivel superior. Promovarea efi -
cientă a carierei, condiţie fundamentală a succesului reformei administraţiei publice, 
trebuie să aibă în vedere stabilirea anuală a normelor de formare și perfecţionare 
precum și motivarea acestora, investirea cu autoritate și insistarea pe obligaţiile ne-
cesare prestării unui serviciu public efi cient. Funcţionarii publici trebuie să aibă la 
bază mândria de a avea o carieră în funcţia publică, convinși că sunt conduși și per-
fecţionaţi în interesul lor și al societăţii [16]. Ei trebuie să perceapă funcţia publică 
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nu ca un instrument tehnic pentru asigurarea procesului de administrare publică, 
ci un drept fundamental la participare în administrarea treburilor publice. Astfel, 
art.39 din Constituţia Republicii Moldova – Dreptul la administrare – stabilește că 
cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor 
publice nemijlocit, precum și prin reprezentanţii lor. Oricărui cetăţean i se asigură, 
potrivit legii, accesul la o funcţie publică. Asigurarea egalităţii de gen nu este numai 
un aspect suplimentar la celelalte, care ţin de managementul resurselor umane, dar 
un principiu important și indispensabil al întregului sistem de management al resur-
selor umane. Astfel, sistemul de angajare și promovare în funcţii publice bazat doar 
pe principiul de merite în esenţă presupune că vor avea șansă să se angajeze și să se 
promoveze în funcţii publice acei care au studii mai bune, deprinderi mai bune și 
experienţe mai bune. În același timp, oportunităţile pentru acumularea acestor avan-
taje nu sunt egale pentru toată lumea. Statisticile arată că femeile nu se regăsesc în 
mod paritar cu bărbaţii pe toate segmentele de funcţii publice și la toate nivelurile de 
funcţii publice. Femeile se regăsesc într-un număr neînsemnat în domenii precum 
transporturi, cadastru, organele de forţă. Proporţional vorbind, putem găsi mult mai 
mulţi bărbaţi printre șefi i din domeniile fi scale, protecţie a mediului și sănătate decât 
printre colaboratorii de rând din aceleași domenii. Asemenea situaţii cu probabili-
tate înaltă se datorează discriminării indirecte a femeilor în promovarea la serviciul 
public [17]. Deci, în procesul de angajare, promovare sau avansare trebuie obliga-
toriu să se țină cont de egalitatea de gen, pentru că doar meritul la moment al unui 
candidat adesea poate fi  subiectiv, în special în cazul mamelor care au stat în concedii 
de îngrijire a copiilor, iar bărbații au avansat în trepte ierarhice în acest timp. Deși 
este complicat acest proces, comisiei de concurs i se atribuie dreptul și capacita-
tea de a stabili obiectiv criteriul de alegere a candidatului potrivit în mod corect și 
echitabil. În studiul ,,Corupția și gen în Administrația Publică Centrală” se specifi că 
că promovarea în funcție în cadrul autorităților administrației publice centrale atât 
pentru bărbați, cât și pentru femei se face după principiul meritocrației, în cazul în 
care se demonstrează abilități și devotament. Alte criterii importante de promovare 
ar fi : experiența de muncă în domeniu, cunoașterea limbilor străine. Se consideră, cu 
regret, că din punctul de vedere al remunerării activitatea în sectorul public nu este 
atractivă la moment. Din această cauză nu este concurență pentru a accede în postu-
rile vacante, chiar superioare ierarhic, iar promovarea în funcție nu este stimulativă, 
dat fi ind faptul că responsabilitățile cresc semnifi cativ, dar diferența de remunerare 
este mică, astfel angajații renunță la posibilitatea de a avansa în funcție și rămân 
la statutul de „executant”. Totuși, se consideră a fi  prezente și partajările politice, 
infl uențele politicului asupra deciziilor privind funcțiile care oferă „oportunități” de 
câștiguri suplimentare salariului [18]. 

Penrtu excluderea acestui fenomen negativ, precum corupția, din sfera publi-
că este nevoie de o schimbare totală la nivel de mentalitate, în primul rând. În al 
doilea rând, politicile publice în acest domeniu trebuie să fi e bazate pe mecanisme 
instituționale efi ciente de integritate. În al treilea rând, persoanele care vin să se an-
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gajeze trebuie să fi e motivați pentru ca să nu încerce să găsească căi de obținere a unui 
profi t în mod ilegal. Activitatea pe care o desfășoară trebuie să fi e bazată pe principii 
de profesionalism, integritate, echitate și calitate. În al patrulea rând, trebuie să se 
respecte egalitatea de gen în toate instituțiile publice. Principiul meritocratic este 
unul esențial, dar pot apărea anumite divergențe sau constrângeri, care încurajează 
vulnerabilitatea femeilor în raport cu bărbații. Respectarea principiului meritocratic 
nu ar trebui să încurajeze sub nici o formă corupția. 
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