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Rezumat
În acest articol este analizat impactul sistemul meritocratic asupra performanțelor 
funcționarilor publici din cadrul autorităților administrației publice din Republica Moldova. 
Modernizarea administrației publice implică îmbunătățirea performanțelor resurselor 
umane. Motivarea personalului în bază de merit reprezintă un mecanism efectiv privind 
îmbunătățirea calității serviciilor publice prestate de către cetățeni. Avansarea în funcție 
în bază de merit în cadrul autorităților administrației publice nu trebuie să fie influențată 
politic. Meritul fiecărui funcționar public sporește performanța instituțională. 
Cuvinte-cheie: meritocrație, funcționar public, administrație publică, performanță, 
motivație, avansare în funcție.

Summary
In the article is analyzed the impact of the meritocratic system on performance of civil 
servants within the public administration authorities in Republic of Moldova. The moder-
nization of the public administration means improving the quality of human resources. 
The motivation of the staff on the basis of merit represents an effective mechanism for im-
proving the quality of public services offered to the citizen. The advancement in function 
on the basis of merit within the public administration authorities must not be politically 
influenced. The merit of each civil servants increases institutional performance.
Keywords: meritocracy, civil servants, public administration, performance, motivation, 
advancement in position.

Într-un stat democratic, în care se respectă legea și drepturile omului, interesul 
cetățeanului reprezintă scopul autorităților administrației publice. Indiferent de statutul 
ocupaţional, poziția în societate sau ideile politice pe care le propagă toți cetățenii sunt 
egali în fața legii și solicită servicii de calitate și oferite cu promptitudine. Instituțiile sta-
tului monitorizează toate aceste aspecte și caută soluții în efi cientizarea mecanismelor 
de evaluare și control ale serviciilor prestate către cetățean. În acest context, o deosebită 
atenție se acordă procesului de formare și perfecționare  continuă a resurselor uma-
ne. Personalul califi cat este promovat și remunerat în baza meritelor. Uneori această 
promovare este benefi că, iar uneori mai puțin. Meritocrația poate avea părți pozitive, 
dar și negative. Ce este meritocraţia? Un sistem în care se aleg persoanele talentate cu 
scopul de a fi  promovate pe baza realizărilor obţinute, sau colectiv de conducere ales 
după criterii intelectuale [1]. În opinia unor cercetători, meritocraţia este o formă de 
guvernământ sau de organizare în care nominalizarea este făcută și sarcinile sunt atri-
buite pe baza abilităţii (meritelor) și talentului, nu pe baza averii (plutocraţie), originii, 
legăturilor de familie (nepotism), privilegiilor de clasă (aristocraţie), dreptului primu-
lui ocupant, popularităţii (democraţie) sau a altor factori determinanţi privind poziţia 
socială sau puterea politică. Cuvântul meritocraţie adesea este utilizat pentru a descrie 
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un tip de societate în care bogăţia și poziţia socială sunt obţinute în principal prin com-
petiţie, sau prin talent și competenţă demonstrate. Principiul este că o poziţie investită 
cu responsabilităţi și prestigiu social trebuie dobândită, nu moștenită sau obţinută prin 
criterii arbitrare. Termenul de meritocraţie mai este folosit pentru a descrie sau critica o 
societate concurenţială, care acceptă decalaje inechitabile ale venitului, averii și poziţiei 
sociale în funcţie de talent, merit, competenţă. Termenul de meritocraţie mai exprimă 
coefi cientul de inteligenţă (IQ), plus efort. Adesea, oponenţii conceptului de meritocra-
ţie argumentează că inteligenţa sau efortul sunt caracteristici practic imposibil de măsu-
rat exact. Ca urmare, în opinia lor, orice introducere a meritocraţiei se face cu un mare 
grad de nesiguranţă și este inerent dubioasă, iar cei care susţin economia de piaţă liberă 
cred că aceasta poate și trebuie să recompenseze meritul. De asemenea, meritocraţia a 
fost criticată ca fi ind un mit, folosit mai degrabă la perpetuarea statu quo-ului; meritul 
putând fi  defi nit în funcţie de succes, succesul însuși defi nind meritul, nu că succesul ar 
fi  predeterminat de criterii știinţifi ce de merit [2].

Meritocraţia a fost caracterizată ca promotoare a unor norme (de ascensiune so-
cială) prin stări sociale (în rândul cărora se ajunge a face parte datorită recunoașterii 
meritelor) și nu prin clase sociale, care sunt distincte de rest prin privilegii sistematice 
inegale. Aceasta presupune o societate care oferă șanse egale și o mare mobilitate de 
schimbare a poziţiei sociale a persoanei, realizată printr-o continuă selecţie (bazată pe 
ascensiunea prin merit). La fel, meritocraţia se privește ca o trăsătură distinctivă a gu-
vernării moderne și, în consecinţă, unii o laudă căutând să o impună, alţii o combat, iar 
alţii o ignoră. Meritocraţia are menirea să conducă starea de fapt a relaţiilor interumane 
la democraţia reală, democraţia șanselor egale și a ascensiunii prin merit personal, pen-
tru care nu există nici un alt scop decât afi rmarea persoanei umane în plenitudinea ei. 
Restul – și politica, și economia, și tehnica, și administraţia și statul - fi ind doar mijloa-
cele pentru respectarea acestui deziderat, niște mijloace care prestează servicii scopului 
unic al umanismului, persoana umană benefi ciind de toate libertăţile pluralismului [3].

Totuși, se ţine cont de meritocraţie în instituţiile administraţiei publice sau nu? Este 
o întrebare generală, la care nu vom avea un răspuns exact sau direct, totuși o parte de 
răspuns vom putea găsi analizând situaţia funcţionarilor publici și avansarea lor în ca-
rieră. Performanţa autorităţilor publice depinde, în mare măsură, de profesionalismul 
resurselor umane ce activează în aceste autorităţi, de felul în care acestea concep obiecti-
vele ce stau în faţa autorităţilor publice, de modul în care le realizează, de măsura în care 
își asumă responsabilitatea pentru consecinţele activităţii lor, de felul în care conlucrea-
ză cu cetăţenii. Astfel, succesul transformărilor în administraţia publică este în raport 
tot mai strâns cu calitatea resurselor umane. Redresarea tuturor sferelor de activitate a 
autorităţilor publice nu va înregistra performanţe esenţiale până când toate nivelurile 
organizaţionale nu vor înțelege că resursele umane reprezintă forţa motrice principală, 
iar dezvoltarea lor trebuie să constituie reperul fundamental și baza oricărei reforme. 
Reformarea serviciului public în Republica Moldova are drept scop îmbunătățirea siste-
mului de management al resurselor umane prin crearea unui nou cadru normativ al ser-
viciului public, prin elaborarea și implementarea unor proceduri de personal conforme 
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bunelor practici europene și prin profesionalizarea corpului de funcționari publici. Pe 
parcursul ultimilor ani au fost înregistrate progrese și rezultate importante în reforma-
rea serviciului public: a fost creat cadrul normativ de bază; în autoritățile publice se apli-
că proceduri și practici moderne de personal; funcționarii publici benefi ciază de diverse 
oportunități de dezvoltare profesională. Sistemul de management al funcţiei publice și 
al funcţionarului public încearcă să încorporeze trăsături specifi ce noului management 
public. Acestea includ: documente de planifi care strategică care conțin obiective și re-
zultate ce urmează a fi  atinse; se realizează o evaluare semestrială/anuală colectivă (la 
nivel de subdiviziune) și individuală (la nivel de funcționar public) în baza obiectivelor 
și indicatorilor de performanță prestabiliți; s-au delimitat funcţiile de elaborare a poli-
ticilor, de funcţiile de prestare a serviciilor publice; resursa umană începe a fi  tratată ca 
activ [4]. Este binevenită evaluarea performanţelor funcţionarului public, care trebuie 
să fi e obiectivul de bază în avansarea în funcţie, bazându-se pe principiul meritocraţiei. 
Important este ca rezultatele să fi e resimţite atât de către funcţionarul public, cât și de 
către cetăţean prin îmbunătăţirea serviciilor acordate lui. Astfel, după ce a fost avansat, 
pe bază de merit, trebuie să dea dovadă de profesionalism, dedicaţie și abnegaţie pentru 
realizarea interesului cetăţeanului în slujba căruia este. 

Considerăm că, adesea, avansarea în baza de merit este efi cientă, deoarece funcţio-
narii depun efort maxim pentru a crește în carieră. Resursele umane sunt unica resursă 
din cadrul organizaţiei care poate avea capacitatea de a-și mări valoarea sa odată cu tre-
cerea timpului, spre deosebire de toate celelalte resurse ale organizaţiei, care se uzează 
în timp, dacă nu fi zic, atunci moral. De aceea, managerii trebuie să ţină cont de ideile 
și sugestiile lor pentru o mai bună funcţionare a instituţiei și să susţină participarea 
activă a acestora. Pentru creșterea gradului de participare al angajaţilor la procesul de 
conducere, în special prin modalităţi indirecte, managerii pot apela la o serie de metode 
şi tehnici de stimulare a creativităţii subordonaţilor. Acestea pot fi  utilizate cu succes 
atunci când luarea deciziilor necesită o fundamentare serioasă pe baza ideilor și puncte-
lor de vedere a cât mai mulţi specialiști din instituţie, inclusiv a celor din compartimen-
tele organizaţionale. Este o modalitate inteligentă la dispoziţia managerilor de a implica 
în proces cât mai multe persoane din subordine, de a folosi ideile reușite ale acestora, de 
a introduce un climat de conlucrare și încredere reciprocă, dar și de a lua decizii referi-
tor la avansarea în funcţie în baza eforturilor și meritelor fi ecăruia [5 p.74-76].

Atunci când funcţionarul înţelege că avansarea în carieră depinde de atitudinea sa 
faţă de obligaţiunile de serviciu, în cazul în care este motivat, va depune efort pentru 
a-și spori productivitatea. Pentru a merita avansarea în funcţie, funcţionarul va presta 
serviciu de calitate cetăţenilor. Astfel, toată atenţia va fi îndreptată spre realizarea sco-
pului său și anume a interesului cetăţeanului. Este evident că elementul care definește 
cel mai bine atenţia faţă de cetăţean este relaţia directă care se stabilește între acesta 
și personalul instituţiei, de-a lungul căreia beneficiarul va încerca să-l influenţeze pe 
angajat, astfel încât acesta să-i faciliteze o informaţie, să indice un demers care trebuie 
urmat, să-i accepte un document sau o plângere. La rîndul său, funcţionarul va pretin-
de că informaţia oferită beneficiarului este pertinentă, că înţelege corect demersurile 
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care trebuie realizate și, în cazul unei plângeri, că se va rezolva în modul cel mai satis-
făcător pentru ambele părţi și pentru organizaţie. De caracterul adecvat sau inadecvat 
al procesului de comunicare dintre funcţionarul public și cetăţeanul beneficiar de 
servicii va depinde succesul contactului și atingerea în mod satisfăcător a obiectivului 
consumatorului [6, p.333]. 

În ceea ce priveşte avansarea în funcţie în bază de merit, o problemă importan-
tă pentru Republica Moldova este faptul că unele funcţii publice, în special în cadrul 
instituţiilor administraţiei publice centrale, dar nu se exclude nici în cadrul instituţi-
ilor administraţiei publice locale se ocupă fi ctiv, fără ca persoana să deţină abilităţi, 
studii și cunoștinţe necesare funcţiei. Aceasta o demonstrează și studiul desfășurat de 
către Asociația Promo-LEX, care în perioada 26.07.2016–25.07.2019, implementea-
ză proiectul „Democrație, Transparență și Responsabilitate” în cadrul Programului
Monitorizarea Proceselor Democratice. În scopul promovării cetățeniei active și sporirii 
responsabilității politice a autorităților și a altor actori politici, sunt prevăzute activități 
de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în problemele ce vizează 
procesele de guvernare și procesele politice. În acest context, se monitorizează modul 
în care s-au aplicat prevederile legale care reglementează ocuparea/încetarea funcțiilor 
de demnitate publică, funcțiilor publice de conducere de nivel superior și a funcțiilor 
publice de conducere. Activitatea de monitorizare are drept scop analiza și evaluarea 
practicilor aplicate de către subiecții monitorizați în asigurarea respectării cadrului le-
gal privind ocuparea/încetarea funcțiilor de demnitate publică; a funcțiilor publice de 
conducere de nivel superior și a funcțiilor publice de conducere, precum și elaborarea 
recomandărilor în vederea îmbunătățirii prevederilor legale și a practicilor [7].

În urma analizei efectuate pînă la momentul de faţă și ţinînd cont de faptul că ser-
viciul în instituțiile publice trebuie să fi e bazat pe merite, se constată că există lacune în 
lege, deoarece nu se preved cerințe clare precum studiile și experiența necesare pentru 
multe din funcțiile de demnitate publică, de nivel superior și de conducere. Această
concluzie vizează membrii Guvernului, conducătorii Cancelariei de Stat, Serviciul In-
formaţie și Securitate ș.a. La fel, raportul atrage atenția asupra  ”necesităţii unui act 
legislativ unic care să prevadă modul de organizare și desfășurare de către Parlament 
a concursului pentru ocuparea funcțiilor de demnitate publică” [8]. Astfel, se necesi-
tă o abordare mai minuţioasă la acest capitol, făcând legătura dintre meritocraţie și 
moralitate, pentru a exclude încălcări serioase în cazul promovării funcţionarilor care 
nu corespund funcţiei. Ideal ar fi  ca politicul să nu infl uenţeze activitatea funcţiona-
rilor publici, astfel simbioza dintre moralitate și politică nu trebuie să fi e înlocuită cu 
interes și politică. Armonizarea relaţiilor dintre moralitate și politică poate fi  pusă în 
plan raţionalist, pragmatic și individualist al funcţionarului public modern. Pentru ca 
politica modernă să aibă un caracter moral sănătos, responsabilitatea morală personală 
a fi ecărui individ e necesar să fi e educată cât mai aproape posibil de reponsabilita-
tea etică și legală, iar funcţionarul public-membru al unui partid politic nu trebuie să
realizeze indirect interesele de partid. Moralitatea, cu multe secole în urmă, a jucat un 
rol important în reglementarea și administrarea vieţii publice. Astăzi, moralitatea pare 
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să cedeze acest rol reglementării juridice, fi ind mai pe înţelesul oricărei persoane mo-
derne, bine instruită și bine informată. Tradiţia de contopire a dreptului cu etica a fost 
testată în istoria societăţilor democratice. Această tradiţie reiese din ideea de covenant, 
adică acordurile privind principiile și condiţiile din viaţa comunităţii. Astfel de tratate 
erau elaborate de coloniștii americani pentru fi ecare dintre comunităţi. Comunităţile 
puteau fi  constituite din oameni ce ţineau la diferite etnii și confesiuni, care nu dis-
puneau de codul tradiţional de cult și precepte morale. Atunci se aplica covenant-ul. 
În știinţele politice moderne, în ultimii ani se revine la ideea din trecut. Parţial, în 
legătură cu aceasta se amplifi că tendinţa de implementare a codurilor etice ca instru-
mente normative ce au putere juridică și, în consecinţă, sprijinite de sancţiuni legale 
pentru încălcarea lor. Apelarea la această idee se explică nu numai prin raţionalismul 
și pragmatismul omului contemporan. Această idee poate fi  acceptabilă în societatea 
modernă multiculturală, globalizată, în care oamenii coexistă, aparţinând diferitor 
etnii, confesii și viziuni politice [9, p.174-175]. 

Pentru responsabilitatea morală a funcţionarilor publici, precum și necesitatea de 
abordare a eticii administrative și de comportament orientat spre consumator a generat 
ideea codului de conduită care să explice standardele de comportament stabilite pentru 
funcționarii publici. În aceste Coduri de conduită, găsim indirect şi aspecte ce ţin de 
meritocraţie. Statele comunitare pun un accent deosebit pe Codurile de conduită, la fel 
și Republica Moldova. Codul de conduită stipulează ce este interzis prin lege și ce este 
etic: cetăţenii pot cere funcţionarilor publici respectarea standardelor de comportament 
în relaţiile cu publicul. Conform prevederilor Codului de conduită, funcţionarii publici 
trebuie să se ghideze în activitatea prestată de anumite principii - legalitate, imparţiali-
tate, independenţă, profesionalism și loialitate. Pentru a asigura respectarea lor în ser-
viciul public, funcţionarul trebuie să acţioneze în interesul fi ecărui cetăţean; să adopte 
decizii imparţial, nediscriminatoriu și echitabil; să fi e corect, amabil și respectuos în 
relaţiile cu publicul; să nu admită infl uenţa apartenenţei politice de partid asupra com-
portamentului și deciziilor adoptate; să nu folosească resursele administrative pentru 
susţinerea candidaţilor electorali; să evite confl ictul de interese. Încălcarea normelor de 
conduită de către funcţionarul public constituie o abatere disciplinară, fi ind sancţiona-
tă. În textul Codului de conduită al funcționarului public, este stipulat că funcționarului 
public i se interzice să solicite sau să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau 
oricare alt avantaj, destinate personal sau familiei sale, dacă oferirea sau acordarea lor 
ține fi e în mod direct, fi e indirect, de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Interdicţia 
specifi cată nu se aplică la cadourile primite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol și 
a căror valoare nu depășește limitele stabilite de Guvern. Însă această prevedere este 
una destul de generală, deoarece nu este specifi cată concret limita stabilită de Guvern, 
mulți funcționari interpretează stipulările date în favoarea lor. Atunci când se propune 
avansare în funcţie în bază de merit, trebuie să se ţină cont de faptul dacă pe parcursul 
activităţii funcţionarul public nu a încălcat prevederi din Codul de conduită. 

Codul de conduită indică rolul funcţionarilor publici de conducere în crearea unui 
mediu organizațional echitabil, pentru ca funcţionarii publici să se manifeste în vederea 
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avansării în bază de merit, și anume: să promoveze normele de conduită și să asigure 
respectarea lor de funcţionarii publici din subordine, să asigure egalitatea de șanse și 
de tratament privind cariera funcţionarilor publici,  să examineze și să aplice obiectiv 
criteriile de evaluare a competenţei profesionale, în cazul în care propune sau aprobă 
promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordă stimulente materia-
le sau morale, excluzând orice formă de favoritism sau de discriminare. Situația reală 
este alta. Favoritismul, relațiile de rudenie deseori înlocuiesc criteriile menționate, iar 
meritocraţia devine un principiu fi ctiv; astfel profesionalismul funcționarilor publici 
se reduce, iar obiectivitatea de care dau dovadă unii funcționari de conducere de nivel 
superior adesea poate fi  contestată. Chiar dacă funcționarii publici se bucură de sta-
bilitate în funcție, promovarea, transferul sau menținerea în funcție sunt precare din 
cauza nerespectării de către managerii superiori a prevederilor Codului sus-menționat. 
Aceștia sunt cuprinși de frica de a fi  înlocuiți și nu întreprind acțiuni care să impună 
obligativitatea respectării drepturilor  legale [10, p.167-168].  

Pentru susţinerea ocupării unei funcţii publice în bază de merit  în instituţiile publi-
ce se va ţine cont și de transparenţa activităţii acesteia. Transparenţa, fi ind un criteriu 
de bază într-o democraţie are un rol esenţial pentru a susţine meritocraţia, de aceea 
orice funcţie vacantă trebuie să fi e la îndemâna oricui. S-ar părea că totul este corect și 
imparţial. Site-ul cariere.gov.md, pune la dispoziţia tuturor cetăţenilor funcţiile publi-
ce vacante din toate instituţiile publice. Toţi cei cointeresaţi pot liber vizualiza pagina 
care oferă informaţii despre funcţiile vacante și cerinţele care se solicită. Capitolul V,
art. 27 al Legii 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică și statutul funcţiona-
rului public stipulează condiţiile pentru a candida la o funcţie publică: deţine cetăţenia 
Republicii Moldova; posedă limba de stat și limbile ofi ciale de comunicare interetnică 
vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; are capacitate deplină de exer-
ciţiu; n-a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă; 
este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru a exercita funcţii publice, con-
form certifi catului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia 
respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate; este titular al studiilor necesare 
prevăzute pentru funcţia publică respectivă; în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o 
funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul indivi-
dual de muncă pentru motive disciplinare; nu are antecedente penale nestinse pentru 
infracţiuni săvârșite cu intenţie; nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă de bază sau complementară, ca ur-
mare a sentinţei judecătorești defi nitive prin care s-a dispus această interdicţie. Pentru a 
ocupa funcţii publice în autorităţile publice sunt necesare studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de execuţie din autori-
tăţile administraţiei publice locale de nivelul întâi în care, după caz, pot să fi e încadrate 
persoane cu studii medii de specialitate, absolvite cu diplomă [11]. 

În Raportul cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public pentru anul 
2016 elaborat de către Cancelaria de Stat se menţionează că ocuparea funcţiei publice 
prin concurs pentru anul 2016 a fost aplicată practic în jumătate din cazuri (48,6%). 
Acest indicator a scăzut faţă de anul 2015 cu 4%. S-a constatat o reducere a cazurilor 
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de ocupare a funcţiilor publice prin concurs în toate autoritățile publice. Cazurile de 
ocupare a funcţiilor publice prin concurs în cadrul autorităților administrației pu-
blice locale de nivelul II constituie  65,8%, sau cu 3,2% mai mult faţă de anul 2015, 
iar în cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I – 85,2%, adică cu 
o creștere de 0,7%. Ocuparea funcţiei publice prin concurs se efectuează în confor-
mitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs (Anexa 
nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009). În anul 2016, autorităţile 
publice au propus pentru concursurile de ocupare a funcţiilor publice 2372 funcţii 
publice, inclusiv 8 funcţii publice de conducere de nivel superior, 177 funcţii publice 
de conducere și 1293 funcţii publice de execuţie. Autorităţile publice au diversificat 
canalele de difuzare a anunţurilor pentru funcţiile publice vacante scoase la concurs 
și identificarea grupului-ţintă de potenţiali candidaţi în vederea recrutării mai multor 
candidaţi pentru funcţiile publice vacante. În acest scop a fost lansat și se utilizează 
portalul guvernamental pe care au fost publicate 1513 anunţuri. Comparativ cu anul 
2015, au fost publicate cu 301 anunțuri mai multe. Numărul de dosare care au fost 
depuse pentru concursuri a atins cifra de 4647 dosare.

Potrivit datelor prezentate de autorităţile publice, în mediu pentru fi ecare funcţie 
publică vacantă au fost depuse două dosare. Este de menționat faptul că a scăzut nu 
doar numarul funcțiilor scoase la concurs, dar și numarul de dosare depuse pentru 
aceste funcții. Numărul funcțiilor scoase la concurs a scăzut și din cauza prevederilor 
Hotărârii de Guvern nr.953 din 8 august 2016, prin care a fost stabilit moratoriul pentru 
majorarea numărului unităţilor de personal real încadrate în autorităţile publice și alte 
instituţii fi nanţate din bugetul de stat. 

Ca rezultat al desfășurării concursurilor de ocupare a funcţiilor publice în perioada 
2016, autorităţile publice au angajat prin concurs 1864 persoane, sau 72,58 % din nu-
mărul funcţiilor publice scoase la concurs. Comparativ cu 2210 persoane, sau 85,9%, 
angajate în anul 2015 indicatorul dat este în scădere. Datele indică o scădere a numă-
rului de dosare depuse de cetăţeni în medie pentru o funcţie publică vacantă scoasă 
la concurs. De asemenea, în raport găsim și aspecte ce ţin de meritocraţie. Astfel, se 
menţionează că promovarea este o modalitate de dezvoltare a carierei prin ocuparea 
unei funcţii publice superioare celei exercitate. Pe parcursul anului 2016 se observă o 
tendinţă pozitivă în ocuparea unor funcţii publice vacante prin această modalitate. Uti-
lizarea acestei modalităţi de ocupare a funcţiei publice s-a mărit de la 19,5% în 2014 la 
20,8% în anul 2016. Astfel, promovarea continuă să constituie o pondere importantă în 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. În autorităţile publice de nivel central acest 
indicator atinge 25,3%, indicând o creștere cu 3,0% faţă de anul 2015, iar în organele 
centrale de specialitate – 30,3%, sau cu 0,8% mai mult faţă de 2015. În același timp, în 
cadrul autorităților administrației publice locale promovarea, ca modalitate de ocupare 
a funcţiei publice, constituie numai 11,3%, indicând o creștere cu 3,7 % față de anul 
2015. Angajările în funcția publică în bază de merit sunt constant la un nivel înalt, chiar 
dacă în unele autorități publice a scăzut puțin, a crescut cu mult în altele. În comparație 
cu anul 2015 a scăzut cu 1,8% , iar în comparație cu 2013 și 2014 este în crestere cu 6,9% 
și respectiv cu 2% [12, p.17-19].
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Pentru a atrage funcţionari publici de perspectivă, sau pentru ai menţine pe cei exis-
tenţi deja, dar cu calităţi și abilităţi necesare, este nevoie de a respecta următoarele prin-
cipii: competiţie deschisă, prin informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante 
și/sau temporar vacante, asigurarea posibilităţii de participare liberă la concurs pentru 
ca orice cetăţean să-și poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice; competenţă 
și merit profesional, prin selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii 
clar defi nite și a unei proceduri unice de evaluare;  echitate a accesului la funcţia publică, 
prin asigurarea accesului efectiv la funcţia publică a oricărei persoane care îndeplinește 
condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, 
opţiune politică etc.; transparenţă, prin prezentarea informaţiilor referitoare la modul 
de organizare și desfășurare a concursului tuturor persoanelor interesate [13, p.56].

Odată ce a fost angajat, funcţionarul public va încerca să depună efort pentru a-și 
demonstra abilităţile sale în vederea unei eventuale avansări în funcţie. Pentru aceasta 
este necesar de a-i oferi posibilităţile existente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
dar și dreptul de a fi  egal la locul de muncă.  Egalitatea la locul de muncă înseamnă că 
nu există discriminare. Discriminarea vizează un tratament diferit care defavorizează o 
persoană sau un grup, în comparaţie cu altele, afl ate în situaţii similare. Cele mai întâl-
nite forme de discriminare sunt cele legate de sex, vârstă, orientare sexuală, precum și 
discriminarea persoanelor cu dizabilităţi. Motivul care stă la baza discriminării: sexul, 
vârsta, rasa, etnia, limba, religia, boala cronică necontagioasă, dizabilitatea. Discrimi-
narea poate fi  directă și indirectă. Discriminare directă este atunci când o persoană este 
tratată cu mai puţină favoare decât cea de alt sex (de exemplu, recrutarea doar a bărba-
ţilor la posturi manageriale). Discriminarea indirectă apare atunci când, deși condiţiile 
sunt aplicate în mod egal la bărbaţi și la femei, efectul acestor condiţii vine să excludă 
un anumit sex (de exemplu, stipulând că toţi managerii trebuie să deţină permis de 
conducere), ceea ce este, actualmente, mai puţin caracteristic pentru femei [idem,p.71]. 
În ceea ce privește discriminarea faţă de femei, mai este mult de lucrat la acest capitol. 
Adesea, în avansarea în funcţii de conducere acced totuși mai mult bărbaţi. 

Analizele efectuate privind participarea femeilor la procesul decizional scot în evi-
denţă mai multe bariere care pot justifi ca subreprezentarea acestora, care în marea lor 
parte sunt similare celor care infl uențează accederea femeilor în pozițiile decizionale 
din viața politică, însă conțin și anumite particularități care le deosebesc. Astfel, bariere-
le sociopolitice sunt exprimate atât prin predominanţa modelului masculin asociat suc-
cesului în sfera decizională; aplicarea modelului paternalist în desemnarea candidaților 
pentru promovare în funcțiile de conducere; concurența neloială a bărbaților în raport 
cu femeile, fi ind preferată concurența între femei pentru domeniile sociale, cum sunt 
educația, protecția socială, sănătatea, cultura; insufi cienţa sistemului de educare și in-
struire în domeniul leadership-ului pentru femei, bazat pe modelele și sprijinul femeilor 
care se afl ă la putere, cât și prin absenţa unor mecanisme care să asigure egalitatea de 
șanse de facto și să faciliteze accesul femeilor la poziţiile decizionale, să evidenţieze și 
să promoveze echilibrul corect dintre viaţa profesională și viaţa familială și să “spargă” 
distribuţia inechitabilă a sarcinilor casnice și familiale. La rândul său, barierele de or-
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din socioeconomic, care sunt difi cil de depășit, includ nu doar dependența fi nanciară 
a femeilor de bărbați, lipsa de resurse și timp din cauza „dublei cariere” - obligativităţi 
familiale și profesionale, dar și segregarea în educație care se transpune asupra struc-
turii ocupaționale a pieței muncii, și care vine să explice de ce femeile sunt suprare-
prezentate în sectoarele prost plătite. Barierele de natură ideologică și culturală sunt 
constituite din: stereotipurile de gen privind rolul femeilor în societate și în familie, 
miturile privind posibilitățile și capacitățile reduse ale femeilor de a conduce, percepția 
că sfera decizională este una „dură” și doar bărbații pot face față acesteia; prejudecățile 
privind posibilitățile femeilor de a-și asuma anumite profesii și de a activa în anumi-
te domenii tradițional dominate de către bărbați, încredere scăzută a femeilor în a 
candida și susținerea insufi cientă a acestora din partea altor femei; teama de violenţă, 
hărţuire, critici şi divorţ; cultura corporatistă și atitudinile mass-mediei ce sunt încă 
nefavorabile femeilor [14].

Atunci când apare orice formă de discriminare a femeii, este necesar a demonstra 
că funcţia publică nu este doar un instrument tehnic pentru asigurarea procesului de 
administrare publică, ci și un drept fundamental la participare în administrarea tre-
burilor publice, pe care uneori o femeie le poate realiza mult mai bine decât un bărbat, 
în ciuda stereotipurilor și incriminărilor nejustificate, bazate de discriminare de gen. 
Astfel, art.39 din Constituţia Republicii Moldova – Dreptul la administrare – stabileș-
te că cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor 
publice nemijlocit, precum și prin reprezentanţii lor și oricărui cetăţean i se asigură, 
potrivit legii, accesul la o funcţie publică. Astfel, 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 
resurselor umane [13, p.73].

Resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă a unei instituţii, indiferent 
de domeniul său de activitate, deoarece fără prezenţa efectivă a oamenilor, care știu ce, 
când și cum trebuie făcut, este imposibilă atingerea obiectivelor. Difi cultăţile sau succe-
sele instituţiilor, inclusiv ale autorităţilor publice, au la bază resursele umane și calitatea 
managementului aplicat asupra acestora. În același timp, comportamentul uman este 
infl uenţat de o serie de nevoi, dorinţe și preferinţe care, într-un anumit mediu și în 
funcţie de infl uenţele acestuia, îl determină să acţioneze într-un fel sau altul și să obţină 
efectele și rezultatele dorite. Astfel, pentru a dori să avanseze în funcţie pe bază de merit, 
fi ecare angajat se cere a fi  motivat. Motivarea resurselor umane reprezintă setul de stra-
tegii și tehnici aplicate de către instituţie și funcţionarii publici de conducere, în vederea 
menţinerii și sporirii nivelului de performanţă al angajaţilor din cadrul acesteia. Altfel 
spus, este procesul de stimulare a angajaţilor pentru îndeplinirea activităţilor ce conduc 
la realizarea misiunii instituţiei, sau ceea ce determină resursele umane să fi e mai per-
formante și cointeresate în procesul de realizare a obiectivelor instituţiei. 

Adesea, termenul motivare este confundat cu termenul motivaţie. Motivaţia repre-
zintă starea internă a angajatului, care orientează și dirijează comportamentul acestuia 
prin satisfacerea anumitor necesităţi. Motivaţia poate fi  exprimată şi prin valorile de 
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comportament. Ea diferă de la o persoană la alta sau chiar la aceeaşi persoană se poate 
manifesta diferit la diverse etape ale existenţei sale. Oamenii motivaţi depun un efort mai 
mare pentru a fi  performanţi decât cei care sunt nemotivaţi.  Pentru o persoană a cărei 
motivaţie este avansarea în funcţie, sistemul meritocratic reprezintă mediul ideal de ac-
tivitate, deoarece la baza motivaţiei stau necesităţile şi interesele angajatului. Necesităţile 
la locul de muncă diferă de la persoană la persoană: stabilitatea, aprecierea, apartenenţa 
la un grup, realizarea personală/profesională etc. În funcţie de necesităţile angajatului, 
managerul poate să-și construiască propriul sistem de motivare prin abordare individu-
ală, oferindu-le angajaţilor ceea de ce au nevoie cel mai mult și, respectiv, sunt motivaţi 
de aceasta. Deși, ceea ce li se oferă, nu trebuie să fi e mai mult decât ceea ce ei pot realiza. 
După merit și avansare. Astfel, managerii moderni au înţeles că pentru a utiliza potenţia-
lul maxim al angajaţilor trebuie să se treacă de la abordarea „a da ordine și a controla” la „a 
consulta și a susţine”, întrucât recunoașterea realizărilor sau a bunei performanţe este mult 
mai efi cientă decât pedepsirea pentru performanţa slabă. Cu alte cuvinte, angajatul poate 
dispune de cunoștinţele și abilităţile necesare exercitării efi ciente a atribuţiilor de serviciu, 
dar dacă nu-i place ceea ce face și nu dorește să-și facă lucrul mai bine, atunci nu putem 
vorbi despre îmbunătăţirea performanţei. Angajaţii au nevoie să cunoască care este sensul 
sau semnifi caţia acţiunilor ce trebuie realizate. De aceea, managerul de personal trebuie 
să explice foarte clar obiectivele, sarcinile și atribuţiile de serviciu ale fi ecărui funcţionar 
public care contribuie la realizarea misiunii autorităţii publice. 

În funcţie de sursa energiei interioare a angajatului, distingem două tipuri de 
motivaţie la locul de muncă: motivaţia extrinsecă, în care angajatul urmăreşte, prin 
activităţile realizate: prestigiu, notorietate, faimă, bani, statut, poziţie etc.; motivaţia in-
trinsecă, în care angajatul urmărește o activitate (sau chiar mai multe) strict cognitivă, 
când acţiunile întreprinse sunt pentru sine: muncă plăcută, dezvoltare şi perfecţionare 
profesională etc. [idem, p.81]. Este important a înţelege că uneori motivaţia extrinsecă 
poate stimula angajatul să obţină anumite performanţe, dar până la un anumit moment. 
Fiind tentaţi de faimă și prestigiu funcţionarii publici pot accede prin merit la funcţiile 
publice râvnite, dar productivitatea poate scădea considerabil, pentru că nu mai au la ce 
tinde. Motivaţia intrinsecă, din contra, poate aduce roade mai bune, deoarece avansat 
în funcţie pe bază de merit funcţionarul public va căuta modalităţi de dezvoltare și per-
fecţionare în continuare și va spori efi cienţa acţiunilor sale.

Managerul influențează direct motivația angajatului în sens pozitiv sau negativ în 
funcție de nivelul de obiectivitate manifestat în procesul de evaluare a performanțelor. 
Sistemul de evaluare a performanței reprezintă un instrument managerial care nu 
doar ajută managerul să planifice și să monitorizeze activitatea angajaţilor din subor-
dine, dar și să motiveze angajaţii cu adevărat performanți. Angajatul care este apreciat 
de către conducătorul său după merite este un angajat motivat. Managerul poate să 
aprecieze activitatea acestuia atât prin laude și recunoaștere publică, cât și prin eva-
luare obiectivă și constructivă. O serie de decizii cu privire la personal pot fi  luate în 
baza rezultatelor evaluării, care la fel au menirea să sporească motivația angajatului (spre 
exemplu: oportunități de instruire, dezvoltare în carieră etc.) [15, p.18]. Pentru a-și pro-
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duce efi cienţa necesară, evaluările trebuie să fi e făcute cu bună – credinţă și să se exprime 
realitatea. De aceea, evaluarea anuală trebuie să depășească limitele unui chestionar și să 
reprezinte nu o descriere, ci o analiză a activităţii efectuate de funcţionar, a trăsăturilor 
caracteristice personalităţii şi perspectivelor dezvoltării sale. Aplicând criteriile legale şi 
dovedind obiectivitate în întocmirea aprecierilor anuale, raportat la administraţia publică 
a ţării, care constituie un tot unitar, evaluările întocmite în diferite localităţi ale ţării pot 
contribui la realizarea unei politici administrative unitare şi efi ciente. Caracterizările 
superfi ciale, subiective, cu ignorarea eforturilor şi contribuţiei personale a funcţionarului, 
vor determina inefi cienţa activităţii viitoare a acestuia. Pentru a evita astfel de aspecte, cei 
nemulţumiţi pot face, în condiţiile legii, contestaţii [16, p.169].

Persoana care va avea multe reușite pe parcursul activităţii are șanse mari de a fi  
avansată. Avantajul avansării funcţionarilor din interiorul instituţiei este că aceștia cu-
nosc specifi cul activităţii și totodată sunt stimulaţi în a-și perfecţiona pregătirea pro-
fesională pentru a fi  promovaţi în funcţiile de conducere. Cu toate acestea, la capitolul 
meritocraţie, ar exista și o problemă: adesea calităţile dovedite și cunoștinţele acumulate 
în funcţiile de execuţie pot fi  nefolositoare unui conducător care trebuie să aibă viziu-
nea de ansamblu asupra administraţiei, a poziţiei în care se integrează instituţia pe care 
o conduce și a direcţiei de progres pe care trebuie să o promoveze. Astfel, se limitează 
posibilităţile de selecţionare a funcţionarilor pentru funcţiile de conducere și identifi că 
faptul că orice grup social închis conţine riscul devalorizării sociale. Trebuie astfel luată 
în considerare necesitatea de a promova în structurile de conducere persoane care au 
aptitudini manageriale și o califi care deosebită. În baza evaluărilor, în funcţii de con-
ducere, e obligatoriu a se testa competenţele ce ţin de: nivelul cunoștinţelor generale 
teoretice și practice în domeniul administraţiei publice; capacitatea de analiză și sinteză; 
capacitatea de a fundamenta o viziune strategică a deciziilor; exercitarea controlului de-
cizional; previzionarea impactului deciziilor; nivelul cunoștinţelor generale în domenii 
relevante activităţii lor, dar și aspectelor legale ale instituţiilor similare din statele comu-
nitare. Faţă de cele arătate rezultă că promovarea în funcţii superioare în ierarhia auto-
rităţilor și instituţiilor din administraţia publică în care își desfășoară activitatea sau în 
altele trebuie sa aibă loc pe baza competenţei și contribuţiei aduse la activitatea acestor 
autorităţi și instituţii. Efectul principal al promovării este faptul că funcţionarul public 
va ocupa o funcţie publică superioară în care își poate manifesta mai bine cunoștinţele 
profesionale în interesul său, al instituţiei și al cetăţeanului. Așa cum se arăta în doctrină 
însemnează o avansare pe treptele ierarhice administrative, care aduce funcţionarului 
public, pe lângă majorarea remuneraţiei și încadrarea sa într-o funcţie cu un caracter 
mai autonom și cu o mai mare răspundere. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a 
carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare [idem,160-164]. 

De aceea, este necesar ca în fi ecare caz concret, pentru promovarea în funcţiile de 
conducere, ca și pentru celelalte trebuie să se ia în seamă nivelul studiilor cerute de lege 
pentru noul post și rezultatele obţinute la vechiul post în raport cu perspectiva de a face 
faţă atribuţiilor noului post. Pentru promovare este necesar consimţământul special și 
concret al funcţionarului în cauză, dat cel mai târziu cu ocazia participării la concurs, 
întrucât cel ce urmează a fi  promovat este cel mai în măsură să aprecieze dacă va putea 
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răspunde, sub toate aspectele, exigenţelor funcţiei superioare, mai ales în cazul unei 
funcţii de conducere. Cei promovaţi în funcţii și care în perioada de probă dovedesc că 
nu corespund profesional vor fi  trecuţi în funcţiile de execuţie avute anterior, sau altele 
echivalente. Unii autori contemporani analizează problema avansării ca element al cari-
erei sub titlul de „mobilitatea carierei”, apreciată ca o calitate a gestiunii funcţiei publice, 
aceasta permiţând o mai bună motivare a funcţionarilor publici, o înnoire a acestora pe 
diferite funcţii și în acest caz un spor de competenţă atât de necesară instituţiilor publice 
respective. Noţiunea de „carieră” este defi nită de doctrinele naţionale ca reprezentând 
„dezvoltarea în timp, a situaţiei profesionale a unui funcţionar de la recrutare până în 
momentul în care încetează activitatea profesională a acestuia”. 

Pentru agenţii europeni, o carieră normală le îngăduie să avanseze în interiorul ace-
leiași categorii, cu aspecte specifi ce pentru fi ecare dintre ele. Trebuie menţionat că evo-
luţia profesională și disciplinară a fi ecărui funcţionar public trebuie urmărită și apre-
ciată an de an și consemnată în fi șele de apreciere întocmite anual. Sistemul aprecierii 
anuale este utilizat în scopul cunoașterii de către instituţiile publice a posibilităţilor și 
perspectivelor de promovare, de repartizare și utilizare judicioasă a funcţionarilor pu-
blici. Totodată, sistemul de evaluare anuală îi ajută pe funcţionari să-și aprecieze nivelul 
propriu al activităţii profesionale și morale în funcţie de nivelul de pregătire și experi-
enţă profesională [16, p.166-168]. 

În baza rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor se stabilesc și modalităţile 
de stimulare a funcţionarilor publici. Stimularea trebuie să fi e stabilită la nivel indi-
vidual, întrucât ceea ce i se potrivește unei persoane s-ar putea să nu i se potrivească 
alteia. La etapa actuală, Republica Moldova, la fel ca întregul sistem economic global, 
se confruntă cu mari difi cultăţi condiţionate de criza economică. În așa mod, este clar 
că instituţiile publice ar putea să promoveze o politică de minimizare a cheltuielilor 
publice. În asemenea situaţii, când fondurile necesare unor creșteri salariale sunt lipsă, 
este recomandat ca organizaţiile să apeleze la metode nonfi nanciare de motivare și de 
retenţie a personalului, deși este greu să înlocuim nemulţumirea creată de un salariu 
insufi cient cu mulţumirea oferită de feedback, colectiv, promovare etc [17]. Totuși, ex-
perienţa demonstrează că stimulenţii nefi nanciari la fel pot infl uenţa efi cienţa servicii-
lor publice, dacă sunt utilizaţi corect. Important este ca evaluatorii să observe calităţile 
necesare unui bun funcţionar public. Inteligenţa şi în aceeaşi măsură talentul constituie 
un capital esențial în creșterea efi cienţei instituţiei. 

Prin  favorizarea  acumulărilor  intelectuale  ale angajaților săi instituţia dezvoltă 
interesul acestora pentru propriile ei obiective. În urma unui studiu, s-a constatat că in-
teligenţa și talentul nici măcar nu sunt diagnosticate ca elemente de luat în calcul la an-
gajare. S-a constatat chiar o lipsă de cultură organizaţională, managerii înţelegând prin 
talent aptitudini artistice,  iar inteligenţa fi ind confundată cu experienţa. În economia 
globală de astăzi, în care concurenţa este extrem de acerbă, organizaţiile sunt constrânse 
să opereze cu costuri tot mai mici. Din acest motiv, programele bazate pe recunoașterea 
meritelor sunt foarte interesante, deoarece, spre deosebire de majoritatea celorlalţi fac-
tori de motivare, recunoașterea meritelor costă foarte puţin sau nu costă nimic. 
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Răsplătirea unui comportament prin recunoșterea imediată a meritelor încurajează 
foarte  probabil  repetarea  lui. Managerii  pot folosi  această  tehnică pentru  a-i  moti-
va pe angajaţi, felicitându-i personal sau în particular, pentru un lucru bine făcut, tri-
miţându-le o notă scrisă, ori un e-mail prin care să-și arate aprecierea faţă de un lucru 
pozitiv realizat de angajaţi. În cazul angajaţilor care simt o nevoie puternică de acceptare 
socială, managerii pot recunoaște public realizările acestora. Iar pentru a întări coeziu-
nea și motivaţia grupului, managerii pot sărbători succesele obţinute în echipă. Ei pot 
recunoaște, în cadrul unei ședinţe, contribuţia și realizările echipelor merituoase sau ale 
funcţionarului care a depus efort în vederea realizării cu success a unor misiuni [18].

Totuși, în ciuda eforturilor depuse de unii angajaţi, performanţele lor rămân neob-
servate în comparaţie cu ale colegiilor. Aceasta se datorează charismei pe care unii o au 
de la natură, iar alţii au dobândit-o în timp. [19, p.209-210].

Însă, nu toţi angajaţii care sunt avansaţi sau ocupă o funcţie publică în bază de merit 
sunt lideri charismatici; sunt funcţionari publici care își realizeză cu performanţă sarci-
nile de zi cu zi. Se consideră că promovarea în funcţie conform meritelor sporește per-
formanţa instituţională și întărește încrederea cetăţenilor într-un serviciu public echita-
bil. Politologul american Robert Putman afi rma că performanţa instituţională trebuie să 
îndeplinească patru funcţii de bază: să fi e cuprinzătoare, așa încât acţiunile de adaptare 
la cerinţele societăţii trebuie să vizeze atât operaţiile instituţionalizate, rutinare, cât și 
cele inovatoare în domeniul sănătăţii, agriculturii, educaţiei, lucrărilor publice, servici-
ilor sociale, dezvoltării economice ș.a.; să fi e intern consistente, astfel încât să cuprin-
dă toate domeniile vieţii publice și sociale; să fi e solide, în sensul în care performanţa 
instituţională este de durată, nefi ind relative sau limitate de conjuncturi politice; să fi e 
democratice și reponsabile faţă de toate cererile societăţii fără a impune ,,criterii străine, 
neconforme cu acești cetăţeni”, rezultând o instituţionalizare specifi că regiunilor și nu 
o instituţionalizare de gen global. În funcţie de analiza performanţelor instituţionale, 
este explicabilă modernitatea socioeconomică și comunitatea civică – de implicare și de 
solidaritate socială, de dezvoltare economică și de moștenire culturală [20, p.182-183]. 
Pentru aceasta însă este necesar a se revedea condiţiile optime de organizare a puterii 
publice, prin consolidarea valorilor bunei guvernări la toate nivelele de exercitare a pu-
terii, în special la nivel local. Este important a se pune accent pe introducerea bunelor 
practici la nivel de comunitate, iar funcţionarii care dispun de cunoștinţe, abilităţi și 
informaţii necesare să fi e promovaţi. Nu ar trebui să existe implicare de la centru în 
condiţiile în care se tinde spre un model optim de descentralizare a puterii. 

Odată cu intrărea în vigoare a Legii cu privire la funcţia publică și statutul func-
ţionarului public, în Republica Moldova s-a intensificat procesul de dezvoltare a ser-
viciului public în corespundere cu principiile europene de administrare. Astfel, se 
consideră că a fost creat fundamentul legal și metodologic al unui serviciu public pro-
fesionist, bazat pe merit; reformarea serviciului public a intrat în faza de implemen-
tare, fiind create premise pentru durabilitatea schimbărilor. Un accent deosebit s-a 
pus pe implementarea corectă şi uniformă a cadrului normativ, delimitarea funcțiilor 
politice de cele administrative, implementarea managementului performanței la nivel 
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organizațional (autoritate publică), integritatea funcționarilor publici, managemen-
tul talentelor, responsabilizarea conducătorilor, motivarea personalului, consolidarea 
capacităților funcționarilor publici, dezvoltarea capacităților de gestionare a funcției 
publice și de dirijare a schimbărilor: la nivel central – Cancelaria de Stat, la nivel de 
autoritate publică – secretar de stat, subdiviziunea resurse umane. Odată cu apro-
barea Strategiei privind reforma administrației publice pentru anii 2016-2020 a în-
ceput o nouă perioadă în evoluția serviciului public. Astfel, Strategia menționată 
conține componenta „Serviciul public și managementul resurselor umane”, care are 
drept scop asigurarea sistemului de management al resurselor umane la obiectivele 
și exigențele unei administrații moderne. Pentru atingerea acestui scop sunt stabilite 
mai multe obiective specifice care vizează îmbunătățirea cadrului normativ și a celui 
instituțional, precum și profesionalizarea serviciului public. Analiza evoluției mana-
gementului funcției publice și a funcționarului public în Republica Moldova relevă 
faptul că acest domeniu a cunoscut, în aproximativ două decenii, o dezvoltare ascen-
dentă, care a înglobat experiențe internaționale, dar, totodată, și-a accentuat propria 
identitate și individualitate [21]. Cu toate acestea, se poate vorbi despre meritocraţie 
pură sau influenţă politică? Se consideră că relaţia dintre politicieni și funcţionarii 
publici din Republica Moldova este una ambiguă și paradoxală. Pe de o parte, criteriul 
politic în ocuparea funcţiilor administrative înalte cântărește greu în ecuaţia de selec-
ţie a candidaţilor, politicienii aleși dorind să-și asigure suportul birocraţilor în proce-
sul de implementare a deciziilor politice. Pe de altă parte, implementarea defectuoasă 
a legilor confirmă faptul că această etapă în procesul de elaborare a politicilor consti-
tuie una dintre problemele grave cu care se confruntă permanent Republica Moldova, 
ceea ce sugerează că birocraţii au beneficiat de suficientă autonomie în exercitarea 
manadatului delegate de către liderii aleși. Această situaţie este rezultatul rigidităţii 
și incapacităţii sistemului administrativ naţional de a se transforma și adapta la noile 
condiţii economico-sociale și politice [20, p.96-97].

Concluzii
Accentuarea rolului resurselor umane și perfecţionarea acestora reprezintă un pas 

esenţial spre modernizarea sistemului administraţiei publice; fără personal califi cat nu 
există performanţă instituţională. Mobilitatea carierei permite sistemului să-și aleagă, 
avanseze și promoveze personalul de valoare. Sistemul meritocratic stimulează anga-
jaţii în vederea exercitării atribuţiilor și sarcinilor de bază cu maxim de efi cienţă. La 
baza sistemului meritocratic trebuie să stea abilităţile, capacităţile și reușitele funcţio-
narului care este avansat și nicidecum infl uenţa factorului politic. Într-o instituţie ba-
zată pe sistem meritocratic întotdeauna va exista concurenţa, iar prezenţa acesteia va 
favoriza rezultate şi progrese importante, stimulate de către funcţionarii de conducere. 
Managerii vor ţine cont de motivaţia angajaţilor şi vor recompensa efortul fi ecăruia. 
Sistemul meritocratic poate exista în timp în instituţiile în care se evidențiază o aborda-
re modernă a managementului.
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