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1. INTRODUCERE 

 
Scopul acestei analize este să răspundă la următoarele întrebări: 

1. Cu ce provocări se confruntă sistemul funcţiei publice în ţări membre ale Uniunii Europene 
(UE) și ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (Organisation for 
Economic Co-operation and Development – OECD)? 

2. Care sunt similarităţile şi diferenţele între structurarea domeniului funcţiei publice şi măsuri 
de reformă în aceste ţări? 
În prima parte a acestei analize sunt prezentate probleme și provocări comune pentru 

administraţia publică şi funcţia publică din ţări membre ale UE şi OECD, determinate de criza 
economică manifestată preponderent după anul 2008. Soluţiile propuse de guvernele acestor 
ţări sunt adaptate la structuri administrative diferite. De aceea este util a se compara structura 
funcţiei publice şi programe de reformă în ţări diverse. Am ales pentru comparaţie următoarele 
ţări: Polonia, Estonia, Ungaria, Franţa, Germania și Marea Britanie. Secţiunea de concluzii 
subliniază, pe scurt, răspunsuri la întrebările de mai sus. 
 

2. PROBLEME, PROVOCĂRI ŞI ANGAJAMENTE COMUNE PENTRU ADMINISTRAŢIA  
PUBLICĂ ŞI PENTRU DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRI MEMBRE ALE UE ŞI OECD 

 
2.1. Probleme și provocări: 

- Reducerea bugetului disponibil pentru cheltuieli publice1; necesitatea de a lucra mai mult cu 
resurse mai puţine (do more with less)2; 

- Presiunea stakeholderilor externi cu privire la calitatea, accesibilitatea şi costul serviciilor 
publice3, 

- Cerinţele stakeholderilor privind legitimitatea guvernării, transparenţa decizională, 
integritatea funcţionarilor publici şi măsuri anti-corupţie4, 

- Expansiunea tehnologiei informaţiilor5.  
 
2.2. Angajamente strategice la nivel internaţional cu privire la îmbunătăţirea calităţii 
activităţii administraţiei publice 
 
2.2.1. Creșterea calităţii serviciilor administraţiei publice ca parte a Strategiei Europa 2020 

Comisia Europeană consideră ca activitatea administraţiei publice din ţările membre 
poate contribui la creşterea competitivităţii economice (prin servicii pentru sectorul privat) şi 

                                                 
1
 Comisia Europeană (2012a) „Public Finances and Growth-Friendly Expenditure”. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/01_public_finances_growth_friendly_expenditure.pdf, vizualizat 
050912. 
2
 OECD (2011) The Call for Innovative and Open Government: An overview of country initiatives, pagina 8 

3
 HM Government (2012) The Civil Service Reform Plan, June 2012; Department for Public Expenditure and Reform, 

Irlanda (2011) Public Service Reform, 17 Noiembrie 2011.  
4
 OECD (2011: 7)  

5
 Norwegian Ministries (2012) Digitizing public sector services: Norwegian e-government program. 
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la îmbunătăţirea nivelului de trai (prin servicii sociale) în aceste ţări6. Raportul Excelenţă în 

administraţia publică pentru competitivitate în ţările membre ale UE
7 porneşte de la premiza 

că serviciile publice de calitate şi stabilitatea cadrului legislativ sunt o precondiţie a dezvoltării 
economice. 

Îmbunătăţirea calităţii administraţiei publice este un obiectiv subordonat ţintelor 
principale ale Strategiei Europa 2020 – creşterea economică şi crearea locurilor de muncă. Un 
studiu comparativ alcătuit pentru Comisia Europeană privind Calitatea Administraţiei Publice în 
ţările UE evidenţiază că: „este esenţial ca instituţiile care guvernează interacţiunile economice şi 
sociale dintr-o ţară să îndeplinească anumite criterii precum absenţa corupţiei, o abordare 
practică în politicile publice privind competiţia şi achiziţiile publice, un cadru legal funcţional şi 
un sistem judiciar eficient. Mai mult, întărirea capacităţii instituţionale şi administrative, 
reducerea sarcinilor administrative, şi îmbunătăţirea calităţii legislaţiei stau la baza ajustărilor 
structurale ce pot promova creştere economică şi crearea locurilor de muncă”8.  
 
2.2.2. Parteneriatul pentru o guvernare deschisă 

Raportul OECD The Call for Innovative and Open Government (2011) subliniază că 
“guvernarea deschisă” presupune centrarea pe: 
1. Abordare strategică (capacitate strategică, inovaţie, coordonare, parteneriate pentru a 

promova schimbări), 
2. Promovarea eficienţei prin inovaţie în sectorul public (folosirea tehnologiei informaţiilor, 

combaterea corupţiei, dezvoltarea resurselor umane, expertiză, parteneriate cu ONG-uri şi 
alte organizaţii din sectorul privat), 

3. Transparenţă şi integritate, 
4. Capacitate de a răspunde provocărilor viitoare (capacitate de a identifica provocările, a 

schimba direcţia strategică şi a aloca resursele corespunzător)9. 
 
Guvernul României a semnat în aprilie 2012 un memorandum de aderare la Parteneriatul 

pentru o guvernare deschisă (Open Government Partnership). Prin acest memorandum 
Guvernul se angajează să promoveze “transparenţa, combaterea corupţiei şi utilizarea noilor 
tehnologii [tehnologia informaţiei] pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu 
cetăţenii”10. În plus, Hotărârea Guvernului nr. 215 din 2012 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015 menţionează că prin aderarea la acest 
Parteneriat Guvernul României îşi „asumă ca priorităţi majore: sporirea gradului de 
disponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziţie de către autorităţile publice [prin 
intermediul tehnologiei informaţiilor], îmbunătăţirea serviciilor publice, creşterea integrităţii 
publice, gestionarea eficientă a fondurilor publice, crearea unei comunităţi sigure şi 
consolidarea responsabilităţii corporative” (Hotărârea Guvernului nr. 215 din 2012). 
 

                                                 
6
 Comisia Europeană (2012b) „Quality of Public administration”.  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/26_public_administration.pdf, vizualizat 050912. 
7
 Comisia Europeană (2012c) Excellence in public administration for competitiveness in EU member states. 

8
 Comisia Europeană (2012c: 1) 

9
 OECD (2011: 7). 

10
 Guvernul Romaniei (2012) „Romania adera la Parteneriatul pentru o guvernare deschisă”, 

http://www.gov.ro/romania-adera-la-parteneriatul-pentru-o-guvernare-deschisa__l1a116719.html, 14.04.12 
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2.2.3. Acordul cadru European pentru servicii de calitate în administraţiile guvernelor centrale 
promovează următoarele valori: respectul pentru statul de drept, echitate în relaţie cu 
beneficiarii serviciilor publice, integritate, eficienţă, calitatea vieţii la locul de muncă, 
comunicare şi transparenţă11. 
 
2.2.4. Focus anti-corupţie la nivelul UE 
La nivelul UE există un interes deosebit pentru promovarea măsurilor anti-corupţie, în vederea 
îmbunătăţirii calităţii administraţiei publice. În 2011 a fost iniţiat un mecanism de monitorizare 
anti-corupţie iar primul raport în acest sens va fi publicat în 201312. 
În plus, Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) al Comisiei Europene monitorizează 
progresul efectuat de Bulgaria și România cu privire la rezolvarea problemelor din 
domeniul reformei judiciare și în ceea ce privește prevenirea și combaterea corupţiei. 
 
 

3. PRINCIPII, OBIECTIVE ŞI SOLUŢII COMUNE PROMOVATE ÎN ŢĂRI MEMBRE ALE UE ŞI 
OECD ÎN DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE 

 
Angajamentele internaţionale prezentate în secţiunea anterioară promovează următoarele 

principii, obiective şi soluţii, pentru a răspunde problemelor şi provocărilor create de criza 
economică.  

 
3.1. Principii  
1. Guvernarea deschisă, 
2. Creşterea eficienţei serviciilor administrative (e-government, utilizarea eficientă a 

resurselor, comunicare şi coordonare eficiente), 
3. Promovarea parteneriatelor cu stakeholderi din domeniile public şi privat pentru 

îmbunătăţirea serviciilor administrative, 
4. Promovarea echităţii în domeniul funcţiei publice (privind recrutarea, dezvoltarea carierei, 

salarizarea), 
5. Creşterea atractivităţii funcţiei publice, 
6. Promovarea dialogului social, 
7. Comunicarea cu stakeholderii şi cetăţenii pentru a promova încrederea în administraţia 

publică, 
8. Promovarea eticii şi integrităţii în funcţia publică13. 
 
3.2. Obiective comune 
1. Promovarea principiilor bunei guvernări şi clarificarea relaţiei dintre sfera politicii şi 

administraţia publică, 

                                                 
11

 EUPAE/TUNED (2012) „European framework-agreement for a quality service in central government 
administrations”. 
12

 Comisia Europeană (2012b: 8)  
13

 OECD (2011) The Call for Innovative and Open Government: An overview of country initiatives şi Comisia 
Europeană (2012c) Excellence in public administration for competitiveness in EU member states. 
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2. Facilitarea accesului utilizatorilor la servicii publice şi eliminarea sarcinilor administrative 
(e.g. prin e-government), 

3. Îmbunătăţirea comunicării cu stakeholderii şi creşterea transparenţei proceselor de 
reglementare, 

4. Eficientizarea utilizării resurselor în sistemul funcţiei publice, 
5. Promovarea echităţii cu privire la recrutare, promovare, dezvoltarea carierei şi salarizare în 

domeniul funcţiei publice, 
6. Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice prin formare, 
7. Motivarea funcţionarilor publici,  
8. Promovarea şi respectarea normelor de conduită pentru funcţionarii publici, 
9. Îmbunătăţirea managementului strategic,  
10. Îmbunătăţirea evaluării activităţii în sistemul funcţiei publice, şi utilizarea acestor evaluări în 

luarea deciziilor,  
11. Implementarea standardelor de calitate, 
12. Îmbunătăţirea coordonării dintre diferite niveluri ale administraţiei14. 
 
3.3. Tipuri de soluţii comune în ţări membre ale UE şi OECD  
Conform unui sondaj efectuat de OECD, în perioada 2000-2010 au fost implementate 
următoarele măsuri de austeritate în domeniul administraţiei publice:  
1. Reduceri de personal, 
2. Blocarea posturilor, 
3. Schimbări ale vârstei de pensionare, 
4. Subcontractare a serviciilor, 
5. Reorganizare şi restructurare, 
6. Descentralizare și devoluţia autorităţii la alte nivele ale administraţiei15.  
 
Pe lângă aceste măsuri de austeritate în ţările membre OECD au fost asumate următoarele 
direcţii de acţiune pentru a îmbunătăţi activităţile administraţiei publice: 
1. Elaborarea unor programe de reformă comprehensive cu accent pe reducerea birocraţiei 

(red tape) (în Brazilia, Canada, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania), 
2. Folosirea sistematică a unor instrumente de management bine definite precum Common 

Assessment Framework (în Austria, Finlanda, Grecia, Polonia), 
3. Promovarea dialogului cu cetăţenii şi alţi stakeholderi pentru a crea încredere în instituţiile 

statului sau a îmbunătăţii serviciile,  
4. Comunicarea rezultatelor prin indicatori, standarde sau studii privind aşteptările 

beneficiarilor, 
5. Îmbunătăţirea managementului resurselor, în special prin implementarea soluţiilor IT 

pentru achiziţii, circulaţia documentelor şi alte servicii administrative, 
6. Îmbunătăţirea managementului strategic (monitorizare cu privire la cum sunt îndeplinite 

activităţile, folosirea instrumentelor de evaluare, previzionarea tendinţelor în domeniu, 
utilizarea dialogului social, şi altele)16.  

                                                 
14

 Idem. 
15

 OECD (2012) Human Resources Management Country Profiles. http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm 
16

 OECD (2011: 9-11). 
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4. COMPARAŢIE ÎNTRE STRUCTURA DOMENIULUI FUNCŢIEI PUBLICE ŞI MĂSURI DE REFORMĂ ÎN ŢĂRI MEMBRE ALE UE ŞI OECD 

 
Cele două tabele de mai jos compară informaţii privind domeniul funcţiei publice în ţări diverse – Polonia, Estonia, Ungaria, 

Franţa, Germania și Marea Britanie – în următoarele domenii: Cadrul legal, Structura domeniului funcţiei publice pe categorii de 
vârstă, statute şi alte criterii, Managementul funcţiei publice la nivel instituţional, Recrutare, carieră, promovare, Evaluarea 
performanţei, Salarizare, Formare, Regimul funcţionarilor publici pe posturi de conducere de nivel înalt, Reforme recente în 
domeniul resurselor umane, Provocări, Măsuri de austeritate, Dialog social, Transparenţă, integritate, etică în domeniul funcţiei 
publice, Inovaţie și schimbare în domeniul funcţiei publice, Comunicare și coordonare a funcţionarilor publici din ministere. 
 
Tabel 1: Comparaţie între Polonia, Estonia și Ungaria 
Informaţiile din acest tabel sunt extrase din OECD (2012) Human Resources Management Country Profiles pentru Polonia, Estonia și Ungaria și 
OECD (2011) The Call for Innovative and Open Government: An overview of country initiatives, profile naţionale pentru Polonia, Estonia și 
Ungaria. 
 

Domenii ↓    Ţări → Polonia Estonia Ungaria 

Cadrul legal Lege privind funcţia publică (2008) 
 

Legea funcţiei publice (Public Service Act) 
 

Condiţiile de angajare în sistemul 
public sunt stipulate în Cadrul de 
Angajare General (General 
Employment Framework- GEF) în 
sectorul public 
GEF include şi contracte cu durată 
limitată, şi nu oferă garanţii cu privire 
la angajarea cu durată nedeterminată 
(life-long employment) 

Structura 
domeniului funcţiei 
publice pe categorii 
de vârstă, statute şi 
alte criterii 

123.000 angajaţi în administraţia 
publică centrală în 2011 
9.6% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2008) 
Structura pe vârstă: 29.7% - 50+ ani, 
54.6% - 30-50 ani, 15.7% < 30 ani. 

16.045 angajaţi în administraţia publică 
centrală în 2011 
747 angajaţi part-time în administraţia 
publică centrală 
19.6% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2010) 

6.466 angajaţi în administraţia publică 
centrală în 2012 
231 angajaţi part-time în administraţia 
publică centrală 
20.1% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2010) 
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Domenii ↓    Ţări → Polonia Estonia Ungaria 

Structura de gen: 69.2% din 
funcţionarii publici din administraţia 
publică centrală sunt femei 
47% din poziţiile de management de 
nivel înalt și mediu sunt ocupate de 
femei. 
Numărul de ore de lucru pe 
săptămână: 40; zile de concediu 
anuale: 26, zile libere naţionale: 11, 
numărul de ore de lucru pe an: 1790. 

Structura pe vârstă: 23.8% - 50+,  
54.00% - 30-50 ani, 22.2% < 30 ani 
Structura de gen: 53% din funcţionarii 
publici din administraţia publică centrală 
sunt femei 
19.5% din poziţiile de management de 
nivel înalt și mediu sunt ocupate de 
femei. 
Numărul de ore de lucru pe săptămână: 
40; zile de concediu anuale: 25, zile 
libere naţionale: 12, numărul de ore de 
lucru pe an: 1750. 

Structura pe vârstă: 23.5% - 50+,  
55.6% - 30-50 ani, 20.9% < 30 ani 
Structura de gen: 70% din funcţionarii 
publici din administraţia publică 
centrală sunt femei 
Numărul de ore de lucru pe 
săptămână: 40; zile de concediu 
anuale: 25, zile libere naţionale: 9, 
numărul de ore de lucru pe an: 1770. 
 

Managementul 
funcţiei publice la 
nivel instituţional 
(HR Manangement – 
HRM) 

E asigurat de Departamentul pentru 
funcţia publică (civil service), de la 
Cancelaria Primului Ministru 
Atribuţii: reglementări, stabileşte 
strategia funcţiei publice, stabileşte 
standarde, sistemul de salarizare, 
standardizează recrutarea şi cerinţele 
pentru posturi 

Coordonarea HRM e asigurată de 
Departamentul pentru administraţia 
publică şi funcţia publică, din cadrul 
Ministerului Finanţelor 
Atribuţii: reglementări, stabileşte 
strategia funcţiei publice, sistemul de 
salarizare, oferă servicii de formare 
Totuşi, în Estonia HRM este 
descentralizat, la nivelul fiecărui 
minister. Managementul salarizării, 
recrutării, şi stabilirea condiţiilor de 
angajare sunt stabilite la nivelul 
ministerelor.  
Se face planificare strategică anuală.   

Centrul pentru Managementul 
Resurselor Umane şi Administraţie 
Publică,  
Oficiul pentru Administraţie Publică şi 
Justiţie 
Atribuţii: recrutare, managementul 
performanţei, managementul 
sistemului integrat pentru 
managementul resurselor umane. 
Clasificarea posturilor, recrutarea, 
durata contractelor, managementul 
carierei şi restructurarea sunt 
coordonate de ministere. Centrul 
pentru Managementul Resurselor 
Umane are un rol şi în restructurare. 

Recrutare, carieră, 
promovare 

Sistem de recrutare descentralizat 
Sistem mixt (promovare în carieră şi 
ocupare posturi prin concurs) 

Sistem de recrutare descentralizat – se 
ocupă ministerele. 
Sistem de tip post. 

Sistem de recrutare tip post. 
Recrutarea se face prin aplicaţie 
directă pentru un post şi interviu. Se 
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Domenii ↓    Ţări → Polonia Estonia Ungaria 

Criterii pentru promovare: calificare 
profesională, evaluarea activităţii 
(performance assessment), ani de 
experienţă 

Recrutarea se face prin aplicaţie şi 
interviu pentru un anumit post. 
Promovarea se face pe baza calificărilor 
profesionale şi a evaluărilor. 
  
 

acordă sprijin persoanelor cu 
dizabilităţi şi celor de origine rromă.   
Prin programul Public Administration 
Scholarship Program sunt selectaţi cei 
care vor să devină funcţionari publici. 
Promovările se fac pe bază de 
experienţă, calificări şi evaluări de 
performanţă. 

Evaluare Evaluarea performanţei funcţionarilor 
publici (performance assessment) este 
relevantă pentru reînnoirea 
contractelor, unde este cazul. 
Nu este implementată remuneraţia pe 
bază de performanţă, dar se ţine cont 
de aceste evaluări pentru salarizare şi 
promovare. 

Evaluarea performanţei funcţionarilor 
publici (performance assessment) este 
relevantă pentru reînnoirea contractelor, 
unde este cazul, pentru salarizare şi 
promovare. 
Remuneraţia pe bază de performanţă 
este implementată pentru majoritatea 
funcţionarilor publici sub formă de 
creşteri salariale. 

Evaluarea performanţei se face printr-
un interviu cu superiorul ierarhic. 
Sunt folosite criterii diverse precum: 
activităţi desfăşurate, promptitudine, 
calitatea lucrărilor, eficienţă, calitatea 
rezultatelor, îmbunătăţirea 
competenţelor. 
Evaluarea e luată în consideraţie 
pentru avansarea în carieră, 
remuneraţie şi înnoirea contractelor. 
Este implementată remuneraţie în 
funcţie de performanţă, sub forma 
unor creşteri salariale incrementale, 
de până la 30% din salariul de bază. 
Dacă evaluarea este negativă atunci 
acest lucru poate conduce la 
reducerea salariului cu până la 20% . 

Salarizare Salariul de bază este negociat 
individual; nu este prevăzută 
negocierea colectivă a salariilor. 
Salariul de bază şi bonusurile (sporurile) 
sunt indexate în funcţie de inflaţie, 

Salarizarea şi distribuţia posturilor sunt 
administrate de ministere. 
Salariul de bază este stabilit de ministere 
(descentralizat), dar există negociere 
colectivă în anumite sectoare. Bonusurile 

Salarizarea este administrată central, 
prin negociere colectivă, cu ajustări 
pe sectoare şi departamente. 
Salariile de bază şi bonusurile sunt 
indexate în funcţie de inflaţie. Salariul 
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Domenii ↓    Ţări → Polonia Estonia Ungaria 

după aprobarea Parlamentului. 
Salariul de bază depinde de următorii 
factori: calificarea profesională, 
activităţile prevăzute în cadrul postului, 
ministerul în care e postul, 
performanţă, vârstă, vechimea pe post 
(seniority), experienţă relevantă. 

/ sporurile sunt stabilite prin negociere 
descentralizată. 
Remuneraţia nu este indexată şi este 
revizuită anual.  
Salariul de bază depinde de următorii 
factori: activităţile prevăzute în cadrul 
postului, ministerul în care e postul, 
experienţa, calificarea profesională, 
vechimea pe post (seniority). 

de bază este revizuit anual. 
Salariul de bază este influenţat de 
vârstă şi calificative profesionale. 
Atribuţiile şi evaluarea performanţei 
influenţează salarizarea pentru 
manageri. 
 
 

Mobilitate -- Mobilitatea în interiorul sistemului 
funcţiei publice a crescut. 

Guvernul intenţionează să crească 
gradul de mobilitate în funcţia publică 
prin introducerea unui sistem de 
carieră. 
Universitatea Naţională de 
Administraţie Publică facilitează 
mobilitatea în sistemul administrativ 
prin programe educaţionale ce asigură 
interoperabilitatea carierelor din 
sistemul public: administraţie publică, 
justiţie, apărare.  
Mobilitatea externă e facilitată prin 
introducerea programului Career 
Bridge. 

Formare Perioada de formare iniţială pentru cei 
care îşi încep cariera de funcţionari 
publici nu depăşeşte 4 luni, și nu este 
obligatorie.  
Formarea profesională include 
pregătirea profesională centrală şi 
generală (priorităţi şi abilităţi necesare 

Există un program de formare opţional 
destinat funcţionarilor publici 
„debutanţi”. În medie, funcţionarii 
publici participă la 3-5 zile de formare pe 
an.  

Există un program de formare 
obligatoriu în vederea examinărilor 
obligatorii din serviciul public. Anual 
funcţionarii publici au 3-10 zile de 
training. 
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tuturor celor ce lucrează în funcţia 
publică), pregătire profesională 
specializată (pentru anumite 
departamente), şi pregătire pentru 
dezvoltare profesională individuală. 

Regimul 
funcţionarilor publici 
pe posturi de 
conducere de nivel 
înalt (senior civil 
servants - SCS) 

Această categorie de funcţionari sunt 
consideraţi un grup aparte, ce include 
şi directorii generali şi de 
departamente. 
Recrutarea pentru aceste posturi se 
face de către o comisie. 

Pentru recrutarea SCS sunt folosite 
practici diferite faţă de recrutarea 
celorlalţi funcţionari publici. Pentru SCS 
este stipulat un set de abilităţi. 
Ministrul influenţează numirea pe 
posturi de conducere la toate nivelurile. 
Departamentul pentru administraţia 
publică şi funcţia publică influenţează 
numirea pe posturi de secretar general. 

Pentru recrutarea SCS sunt folosite 
practici diferite faţă de recrutarea 
celorlalţi funcţionari publici. Totuşi 
SCS nu sunt consideraţi un grup 
aparte, şi nu există un profil pentru 
SCS. Se pune accentul pe evaluarea 
performanţei şi evitarea conflictului 
de interese.  
Ministrul influenţează angajările pe 
toate poziţiile de management.  
Secretarii de stat, sub-secretarii de 
stat, consilieri şi şefi de departament 
sunt schimbaţi cu schimbarea 
guvernului. 

Reforme recente în 
domeniul resurselor 
umane  

Elaborarea unei „Strategii pentru 
Managementul Resurselor Umane în 
Sistemul Funcţiei Publice până în 2020”. 
Implementarea unui set de Standarde 
pentru Managementul Resurselor 
Umane  
Implementarea unor modele de bune 
practici în domeniul managementului 
resurselor umane 
Implementarea reglementărilor privind 
codul de conduită  

Reforma funcţiei publice, coordonată de 
ministerele Finanţelor și Justiţiei 
Reforma pentru o reglementare mai 
bună, coordonată de Ministerul Justiţiei 

Reforme efectuate: 
- dezvoltarea unui sistem de evaluare 
a carierei funcţionarilor publici 
- introducerea unui nou sistem de 
carieră şi motivare 
Reforme programate prin programul 
de reformă în administraţia publică 
Magyary Programme 12.0: 
- dezvoltarea unui sistem de carieră 
- îmbunătăţirea sistemului de evaluare 
a performanţei 
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-introducerea programului de lucru 
flexibil (flexicurity) după 2010 
Poiect privind Managementul strategic 
al resurselor umane 
Publicaţie bilunară specializătă pentru 
funcţionarii publici (Civil Service 
Review) 
 

- creşterea competenţelor 
funcţionarilor publici 

Provocări Corelarea remuneraţiei cu performanţa 
Creşterea flexibilităţii programului de 
lucru 
Creşterea mobilităţii funcţionarilor 
publici 
Promovarea eticii 
Îmbunătăţirea imaginii (creşterea 
atractivităţii) domeniului funcţiei 
publice 

 Creşterea atractivităţii funcţiei publice 
Simplificarea sistemului administrativ 
Simplificarea procedurilor 
administrative 
Trecerea de la un sistem organization-
based la un sistem task-based. 

Măsuri de 
austeritate 

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% din 
ministere:  
Creşterea vârstei de pensionare în 
domeniul public 

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% din 
ministere: 
Blocarea posturilor  
Schimbări ale vârstei de pensionare 
Scăderea cheltuielilor de personal cu 
15.5% din 2007 prin reducerea bugetului 
de formare, reduceri de personal, 
implementarea programului cu timp de 
lucru parţial. 

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% din 
ministere: 
Reduceri de personal 
Blocarea posturilor  
Schimbări ale vârstei de pensionare 
Devoluţia autorităţii la alte nivele ale 
administraţiei (descentralizare) 
Subcontractarea serviciilor 
Reorganizare şi restructurare 

Dialog social Guvernul este obligat prin lege să 
consulte sindicatele funcţionarilor 
publici cu privire la actele normative ce 

Sindicatele au un rol redus în dialogul 
social. Nu primesc finanţare din bani 
publici. Consultarea sindicatelor este 

Angajaţii au dreptul la asociere 
sindicală şi la grevă. 
Sindicatele sunt implicate în negocieri 
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privesc condiţiile de muncă, cadrul de 
angajare, codul de conduită. 
Funcţionarii publici nu au dreptul la 
grevă, dar pot participa în proteste, cu 
condiţia ca acestea să nu afecteze 
funcţionarea instituţiilor admnistraţiei. 

opţională cu privire la salarii, condiţii de 
muncă, norme de conduită şi altele. 
Negocierea bonusurilor este delegată 
departamentelor.  
Funcţionarii publici au dreptul să adere la 
un sindicat dar nu au dreptul la grevă. 

la locul de muncă, şi sunt finanţate 
din fonduri publice. Conform legii, 
sindicatele sunt consultate cu privire 
la salariul de bază, condiţiile de muncă 
şi condiţiile de salarizare. 
 

Transparenţă, 
integritate, etică în 
domeniul funcţiei 
publice 

Monitorizarea activităţilor de lobby 
care ţintesc administraţia publică (după 
2008) 
Strategie anti-corupţie 
Lege anti-corupţie și lege privind 
achiziţiile publice 
Lege privind activităţile de lobby; în 
2010 erau 176 organizaţii înregistrate în 
Registrul Naţional al Organizaţiilor de 
Lobby. 
Elaborarea și promovarea unui nou cod 
de etică. 

Un portal unic cu informaţii despre 
activitatea guvernului (cu cele 11 
ministere) 
Legislaţie anti-corupţie, cu 
amendamente recente în 2009 
Sistem online pentru achiziţii publice 

 

Inovaţie și 
schimbare în 
domeniul funcţiei 
publice 

Proiectul Îmbunătăţirea abilităţilor 
manageriale în administraţia publică 
centrală 
Implementarea instrumentelor 
manageriale din Common Assessment 
Framework 
 

În 2002 a fost adoptat un document ce 
subliniază rolurile complementare ale 
sectorului public și ale sectorului ONG – 
The Estonian Civil Society Development 
Concept 
În 2005 a fost elaborat un Cod de bune 
practici de implicare, privind colaborări 
dintre sectorul public și sectorul ONG 

 

Comunicare și 
coordonare a 
funcţionarilor publici 
din ministere 

Forumul directorilor generali din 
ministere, ce sunt funcţionari publici – 
facilitează comunicarea online dintre 
Conducătorul corpului funcţionarilor 

Colaborare și comunicare 
interministerială reduse 
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publici si cei 62 de directori generali din 
ministere 
Obiective:  
-Diseminarea ideilor, experienţei, 
modelelor de bune practici 
-consultări 
-crearea unei culturi organizaţionale 
corporatiste în rândul funcţionarilor 
publici 
-propunerea unor direcţii strategice în 
domeniul funcţiei publice 

 
 
Tabel 2: Comparaţie între Franţa, Germania și Marea Britanie 
Informaţiile din acest tabel sunt extrase din OECD (2012) Human Resources Management Country Profiles pentru Franţa, Germania și Marea 
Britanie, OECD (2011) The Call for Innovative and Open Government: An overview of country initiatives, profile naţionale pentru Franţa, 
Germania și Marea Britanie și HM Government (2012) The Civil Service Reform Plan, June 2012. 
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Cadrul legal Condiţiile de angajare în administraţia 
publică centrală sunt stipulate în Cadrul 
de Angajare General (General 
Employment Framework- GEF) în 
sectorul public. 
Statutul funcţionarilor publici este 
reglementat prin GEF şi Statutul 
Funcţiei Publice (1984). 

Condiţiile de angajare în administraţia 
publică centrală sunt stipulate în Cadrul 
de Angajare General (General 
Employment Framework- GEF). Statutul 
funcţionarilor publici este definit prin Act 
of Federal Civil Service. Funcţionarii 
publici sunt numiţi pe perioadă 
nedeterminată.  

Condiţiile de angajare în 
administraţia publică centrală sunt 
stipulate în Cadrul de Angajare 
General (General Employment 
Framework- GEF). 
Funcţionarii publici (civil servants) 
reprezintă 9% din totalul 
personalului cu normă întreagă, din 
administraţia publică. Acest grup e 
angajat conform GEF și se împarte în 
personalul permanent, ce poate 
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avea contracte pe durată 
nedeterminată sau determinată, și 
personal temporar, cu contracte de 
până la 12 luni. 
Sunt angajaţi temporar și manageri, 
consultanţi, specialiști, ce nu sunt 
angajaţi conform GEF. 
Nu există garanţii pentru angajare cu 
durată nedeterminată. 

Structura 
domeniului funcţiei 
publice pe categorii 
de vârstă, statute şi 
alte criterii 

2.190.326 funcţionari  în administraţia 
publică centrală în 2010 
229.444 angajaţi part-time în 
administraţia publică centrală 
19.5% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2010) 
Structura de gen: 51.3% din funcţionarii 
publici din administraţia publică 
centrală sunt femei; 57.9% din poziţiile 
de management de nivel înalt și mediu 
sunt ocupate de femei. 
Structura pe vârstă: 27.2% - 50+ ani, 
55.3% - 30-50 ani, 17.5% < 30 ani.  
Numărul de ore de lucru pe 
săptămână: 35; zile de concediu anuale: 
25, zile libere naţionale: 11, numărul de 
ore de lucru pe an: 1573. 

186.113 funcţionari în administraţia 
publică centrală în 2011 
27.879 angajaţi part-time în administraţia 
publică centrală 
Două treimi din personalul administraţiei 
federale sunt funcţionari publici. 
11.5% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2011) 
Structura de gen: 35.7% din personalul 
administraţiei publice centrale sunt 
femei; 20.2% din poziţiile de 
management de nivel înalt și mediu sunt 
ocupate de femei. 
Structura pe vârstă: 44.2% - 50+ ani, 
48.4% - 30-50 ani, 7.4% < 30 ani.  
Numărul de ore de lucru pe săptămână: 
41; zile de concediu anuale: 29.5, zile 
libere naţionale:10 , numărul de ore de 
lucru pe an: 1814. 
 

Personal: 424.000 în administraţia 
publică centrală în 2012 
111.000 angajaţi part-time în 
administraţia publică centrală 
17.5% din forţa de muncă lucrează în 
sectorul public (în 2012) 
Structura de gen: 53% din personalul 
administraţiei publice centrale sunt 
femei; 40.4% din poziţiile de 
management de nivel înalt și mediu 
sunt ocupate de femei (2012). 
Structura pe vârstă: 35.5% - 50+ ani, 
53.9% - 30-50 ani, 10.6% < 30 ani.  
Numărul de ore de lucru pe 
săptămână: 37; zile de concediu 
anuale: 25, zile libere naţionale: 8 , 
numărul de ore de lucru pe an: 1667. 
În 2012 angajaţii și-au luat, în medie, 
7.6 zile de concediu medical. 
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Managementul 
funcţiei publice la 
nivel instituţional 
(HR Manangement 
– HRM) 

Managementul resurselor umane este 
asigurat de Directoratul General pentru 
Administraţie şi Funcţia Publică, 
Ministerul Sectorului Public (Public 
Employment) 
Atribuţii: elaborează strategia de 
resurse umane, coordonează politica de 
resurse umane, furnizează consiliere 
privind funcţia publică, stabileşte 
salariile şi bonusurile, gestionează 
planurile de pensionare. 
Managementul general al funcţiei 
publice este realizat de Directoratul 
General pentru Administraţie şi Funcţia 
Publică. 
Bugetele şi distribuţia posturilor sunt 
stabilite la nivel central, dar si 
ministerele au un anumit control în 
gestionarea acestora. 
Recrutarea, eliberarea din funcţie, 
dezvoltarea carierei, flexibilitatea la 
locul de muncă, codul de conduită şi 
măsuri privind egalitatea de şanse sunt 
gestionate de ministere.  
Managementul strategic al resurselor 
umane: 
Orizont de timp pentru planificare: 2-3 
ani 
Managerii trebuie să raporteze cu 
privire la următoarele aspecte:   
- conformarea cu reglementările privind 

Nu există o unitate centrală pentru 
managementul resurselor umane în 
administraţia publică; totuși anumite 
lucruri sunt coordonate la nivel central. 
Managementul resurselor umane este 
descentralizat.  
Salarizarea și alocaţiile bugetare sunt 
coordonate central, însă anumite lucruri 
sunt lăsate la latitudinea ministerelor. 
Distribuţia posturilor este coordonată de 
ministere. 
Clasificarea posturilor, durata 
contractelor, managementul carierei și 
eliberările din funcţii (ca urmare a 
abaterilor) sunt coordonate central. 
Recrutarea este coordonată de ministere. 
Codul de conduită și chestiuni legate de 
egalitatea de șanse sunt gestionate la 
nivel central. 
Condiţiile de muncă și evaluările de 
performanţă sunt gestionate de 
ministere, cu o anumită coordonare la 
nivel central. 
Managementul strategic al resurselor 
umane: 
Managementul resurselor umane este 
doar marginal legat de procese de 
planificare și raportare. 
Evaluările nevoilor de personal sunt 
făcute la nivelul fiecărui minister (nu 
central). 

Human Resources Board, condus de 
Directorul General pentru Resurse 
Umane, în cadrul Ministerului 
Muncii (Department for Work and 
Pensions) 
Alocarea și monitorizarea bugetului 
se fac de la centru. 
Sistemul de salarizare, bonusurile și 
distribuţia posturilor sunt 
administrate de ministere. 
De asemenea, recrutarea, durata 
contractelor, managementul carierei 
sunt delegate ministerelor. 
Codul de conduită și politicile privind 
egalitatea de șanse sunt stabilite la 
nivel central. 
Stabilirea condiţiilor de lucru și 
evaluările de performanţă sunt 
gestionate de ministere. 
Managementul strategic al 
resurselor umane: 
Managementul resurselor umane 
este legat de obiectivele strategice. 
Cerinţe pentru managerii de pe 
nivelurile înalte și medii: 
- Să se conformeze regulilor 

privind managementul resurselor 
umane și să aibă ţinte strategice 
cu privire la angajaţi și salarizare 

- Strategii pentru a acoperi 
lipsurile de competenţe necesare 
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resursele umane şi ţintele privind 
resursele umane, 
- strategii privind acoperirea nevoilor de 
forţă de muncă 
Aspecte avute în vedere pentru 
planificare: 
- Chestiuni apărute în 

implementarea politicilor 
- Demografia funcţiei publice 
- Posibilitatea externalizării 

serviciilor 
- Posibilitatea schimbării sediului 

sau a locului de muncă pentru 
personalul din administraţie 

- Eficienţă prin economii (prin e-
government) 

Se face planificarea resurselor umane la 
nivelul fiecărei instituţii din sistemul 
administrativ.  
Orizont de timp pentru planificare: 1 an; 
nu există o regulă strictă. 
Aspecte avute în vedere pentru 
planificare: 
- Chestiuni apărute în implementarea 

politicilor 
- Demografia funcţiei publice 
- Posibilitatea externalizării serviciilor 
- Posibilitatea schimbării sediului sau 

a locului de muncă pentru 
personalul din administraţie 

- Eficienţă prin economii (prin e-
government) 

(competency gaps) 
- Participare în toate iniţiativele 

guvernamentale 
- Managementul personalului 
Planificarea strategică se face pe 2-3 
ani și este lăsată la nivelul fiecărei 
instituţii. 
Aspecte avute în vedere pentru 
planificare: 
- Chestiuni apărute în 

implementarea politicilor 
- Posibilitatea externalizării 

serviciilor 
- Posibilitatea schimbării sediului 

sau a locului de muncă pentru 
personalul din administraţie 

- Eficienţă prin economii (prin e-
government) 

Recrutare, carieră, 
promovare 

Sistem de recrutare bazat pe carieră.  
Intrarea în sistemul public se face pe 
baza unei examinări competitive 
centralizate. Posturile din sistemul 
public sunt deschise pentru aplicaţii 
interne și externe sistemului. Au fost 
promovate măsuri pentru a crește 
recrutarea externă a managerilor. Există 
politici de diversitate pentru a încuraja 
participarea femeilor și a persoanelor cu 
dizabilităţi.  
Numărul anilor de experienţă, evaluările 
de performanţă și nivelul studiilor sunt 

Recrutarea este coordonată de 
ministere. 
Sistem de recrutare bazat pe carieră.  
Intrarea în sistemul public se face pe baza 
unei examinări competitive, pentru 
posturi specifice, la nivelul fiecărei 
instituţii. 
Posturile nu sunt deschise aplicanţilor 
externi, iar un aplicat trebuie să opteze 
mai întâi pentru a deveni funcţionar 
public. 
Femeile pot avea întâietate în procesul de 
selecţie, pentru ca instituţiile să se 

Recrutarea este în funcţie de post, 
se face prin competiţie deschisă 
tuturor celor interesaţi, și este 
auditată pentru a asigura faptul că 
sunt respectate cerinţele.  
Programul Fast Stream și alte 
programe specializate de recrutare 
folosesc centre de evaluare 
(assessment centres). Pentru toate 
posturile vacante se încearcă 
ocuparea prin recrutare internă, din 
„surplus staff” (corpul de rezervă). În 
prezent sunt restricţii cu privire la 
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luate în consideraţie pentru 
promovarea în carieră pentru 
manageri, în timp ce doar experienţa e 
relevantă pentru personalul tehnic. 
Are loc o examinare competitivă pentru 
a avansa în grad profesional. 

conformeze unor ţinte pentru a avea 
femei în următoarele tipuri de posturi: 
12.2% management de top, 14.1% poziţii 
de management medii, 26% specialiști, 
23.3% secretare, și 20.5% support tehnic. 
Promovarea, pentru toate gradele, este 
influenţată de anii de experienţă, 
evaluările de  performanţă și nivelul 
studiilor.  

recrutarea personalului din exterior, 
datorită „îngreţării posturilor”.  
Există ţinte strategice pentru 
diversitate astfel încât 34% din 
posturile de conducere de nivel înalt 
și 39% din posturile de înalţi 
funcţionari publici să fie ocupate de 
femei, 5% din posturile de înalţi să 
fie ocupate de persoane din rândul 
minorităţilor naţionale, și 5% din 
posturile de înalţi să fie ocupate de 
persoane cu dizabilităţi. 
Promovarea se face pe bază de 
interviuri ce evaluează competenţa 
și nu sunt restricţii privind 
promovarea între nivelurile 
ierarhice. Sunt folosite 
centre/sesiuni de evaluare pentru a 
asigura selecţia pe bază de merit.  

Evaluare Evaluarea performanţelor se face 
pentru toţi angajaţii și ia forma unei 
întâlniri anuale și feedback scris din 
partea superiorului ierarhic. 
Criterii avute în vedere: 
activităţi desfăşurate, promptitudine, 
calitatea lucrărilor, calitatea 
rezultatelor, îmbunătăţirea 
competenţelor și a abilităţilor 
interpersonale. 
Evaluarea are o importanţă ridicată 
pentru avansarea în carieră, 

Evaluarea performanţelor se face pentru 
toţi angajaţii și ia forma unei întâlniri și 
feedback scris din partea superiorului 
ierarhic, odată la doi ani. 
Criterii avute în vedere: 
activităţi desfăşurate, promptitudine, 
calitatea lucrărilor, calitatea rezultatelor, 
îmbunătăţirea competenţelor și a 
abilităţilor interpersonale. 
Evaluarea are o importanţă ridicată 
pentru avansarea în carieră și pentru 
înnoirea contractelor, dar o importanţă 

Evaluarea performanţelor se face 
anual pentru aproape toţi angajaţii și 
ia forma unei întâlniri și feedback 
scris din partea superiorului ierarhic. 
Criterii avute în vedere: 
activităţi desfăşurate, 
promptitudine, calitatea rezultatelor, 
îmbunătăţirea competenţelor și a 
abilităţilor interpersonale și relaţia 
eficacitate-cost. 
Evaluarea are o importanţă ridicată 
pentru avansarea în carieră și 
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remuneraţie şi o importanţă medie 
pentru înnoirea contractelor. 
Salarizarea în funcţie de performanţă 
este implementată pentru aproape toţi 
funcţionarii publici, și ia forma unor 
creșteri salariale permanente, 
maximum 11-20% din salariul de bază. 
Promovările sunt, de asemenea, 
utilizate ca stimulente și recompense 
pentru performanţă.  

redusă pentru remuneraţie. 
Salarizarea în funcţie de performanţă 
este implementată pentru aproape toţi 
funcţionarii publici, și ia forma unor 
bonusuri care pot reprezenta 6-10% din 
salariul de bază. 
 

pentru remuneraţie. 
Salarizarea în funcţie de 
performanţă este implementată 
pentru aproape toţi angajaţii, și ia 
forma unor creșteri salariale și 
bonusuri. 

Salarizare Salariul de bază este stabilit prin 
negociere colectivă pentru întreaga 
administraţie publică centrală. 
Bonusurile sunt negociate la nivel 
central, la nivelul instituţiilor sau la nivel 
individual. Salariul crește odată cu 
vechimea. 
 

Salariul de bază și bonusurile sunt 
stabilite prin negociere colectivă pentru 
întregul sistem federal. Salariul este 
revizuit odată la doi ani.  
Salariul de bază este determinat de 
performanţă, experienţă și nivelul 
studiilor. Fișa postului influenţează 
salariul, într-o anumită măsură. 
Salariul nu crește în funcţie de vechime. 

Salariul de bază și bonusurile sunt 
stabilite prin negocieri colective 
descentralizate și nu sunt indexate 
în funcţie de alte variabile.  
Salariul înalţilor funcţionari publici 
este stabilit la nivel central de un 
comitet independent (independent 
pay review body). 
Salariul de bază este determinat de 
factori precum: politica ministerului, 
experienţa relevantă, nivelul 
studiilor, fișa postului, performanţă 
și vechime. Se fac creșteri salariale în 
funcţie de vechime. 

Mobilitate Mobilitatea internă a sporit prin măsuri 
precum publicarea poziţiilor disponibile, 
stimulente (incentives). Mobilitatea 
externă este promovată prin detașări, 
training și planificarea carierei. 
 

Lipsesc date despre mobilitatea internă. 
Mobilitatea externă nu e încurajată. 

Nu au fost colectate date privind 
tendinţe în mobilitatea internă. 
Mobilitatea externă este încurajată 
prin posturi externe și 
„secondments” (detașare). 
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Formare Instruirea profesională este obligatorie 
pentru personalul tehnic și 
administrativ. Personalul beneficiază de 
3-5 zile de instruire pe an. 

Există un training iniţial de o săptămână 
la intrarea în corpul funcţionarilor 
publici. Funcţionarii publici beneficiază de 
1-3 zile de instruire pe an. 

Durata și tipul trainingului iniţial 
variază de la un departament la 
altul. 
Civil Service Reform Plan oferă cel 
puţin 5 zile de instruire sau 
dezvoltare personală pe an. Acestea 
sunt centrate pe dezvoltarea 
abilităţilor necesare pentru postul 
angajatului.  

Regimul 
funcţionarilor 
publici pe posturi de 
conducere de nivel 
înalt (senior civil 
servants - SCS) 

Această categorie de funcţionari sunt 
consideraţi un grup aparte. Nu există 
un profil centralizat pentru SCS. 
Posturile sunt deschise recrutării 
externe. Se pune accentul pe 
managementul carierei, performanţă și 
conflicte de interese. Salariul lor este în 
funcţie de performanţă și este mai mare 
decât pentru cealaltă parte a 
personalului.  
Consilierii miniștrilor, unii secretari de 
stat și directorii generali sunt schimbaţi 
odată cu schimbarea guvernului. 

SCS nu sunt consideraţi un grup aparte. 
Unele organizaţii au un profil predefinit 
pentru SCS. 
Se pune accentul pe managementul 
performanţei și potenţiale conflicte de 
interese. 
SCS sunt selectaţi prin examinări 
competitive. 
Ministrul și departamentul de resurse 
umane pot influenţa angajarea sau 
eliberarea din funcţie pentru toate 
nivelurile de management. 
Mulţi dintre secretarii de stat și directorii 
generali se schimbă odată cu schimbarea 
guvernului, însă alte niveluri de 
management nu se schimbă. 

În UK sunt folosite proceduri 
speciale pentru recrutarea SCS. SCS 
sunt consideraţi un grup aparte, cu 
un profil definit la nivel central, iar 
potenţialii lideri sunt identificaţi 
sistematic printr-un proces de 
evaluare a performanţelor. Se 
acordă atenţie deosebită planificării 
carierei acestora.   
Salariul înalţilor funcţionari publici 
este stabilit la nivel central de un 
comitet independent (independent 
pay review body). Salariul constă în 
mare parte în bonusuri și salariu 
bazat pe performanţă. 
Conducerea ministerului 
influenţează angajarea SCS. Toţi 
consilierii politici se schimbă odată 
cu schimbarea guvernului, dar 
funcţionarii publici cu funcţii de 
conducere nu se schimbă în funcţie 
de schimbarea guvernului. 
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Reforme recente în 
domeniul resurselor 
umane 

Nu a fost definitivată agenda socială la 
momentul completării chestionarului 

Nu sunt disponibile informaţii. În 2010 the Constitutional Reform 
and Governance Act 2010  
În 2012 a fost publicat the Civil 
Service Reform Plan, care prevede 
măsuri precum: 
Reduceri de personal, până la 23%, 
până în 2015  
Reducerea numărului agenţiilor 
guvernamentale cu 250 (de la 900) şi 
restructurarea a 500 de agenţii 
guvernamentale, până în 2015  
Dezvoltarea personalului pe 
domeniul achiziţii  
Schimbări la vârf în ministere  
Testarea unor modele de furnizare a 
„serviciilor” administraţiei şi ale 
sectorului public bazate pe 
parteneriat public privat 
Furnizarea unor servicii online  
Servicii comasate (finanţe, resurse 
umane, salarizare, cercetare-studii) 
Reducerea birocraţiei  
Responsabilizarea miniştrilor în faţa 
parlamentului, şi creşterea rolului lor 
în numiri pe posturi de conducere la 
nivel de departament  
Management strategic al resurselor 
umane  
Revizuirea cadrului de competenţe şi 
abilităţi obligatoriu (Civil Service 
Competency Framework), şi a ofertei 
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de formare  
Promovarea leadership-ului prin 
programe de formare Fast Stream şi 
formare pentru înalţii funcţionari 
publici  
Creşterea mobilităţii între sectorul 
public şi cel privat  
Crearea unei oferte atractive pentru 
personalul angajat, răsplătirea 
iniţiativei  
Schimbarea culturii organizaţionale, 
centrarea pe rezultate  
Schimbarea sistemului de salarizare 
pentru înalţii funcţionari publici 
Un sistem nou de management al 
performanţei, care să ţintească şi 
rezultatele slabe  

Provocări (în iulie 2012) Dialogul social 
Îmbunătăţirea balanţei muncă-viaţă în 
cadrul sectorului public 
Mobilitate, dezvoltarea carierei și 
îmbunătăţirea remuneraţiei 

1 milion de funcţionari publici se vor 
pensiona în următoarea decadă. De 
aceea recrutarea, formarea și 
perfecţionarea profesională și păstrarea 
personalului sunt priorităţi. 
De asemenea, datorită creșterii mediei de 
vârstă a personalului e nevoie să se ţină 
cont de nevoile unui personal în vârstă. 

Devoluţie 
Civil service in UK este în slujba a 3 
„guverne”: guvernul naţional de la 
Westminster, și guvernele din Scoţia 
și Ţara Galilor 
Referendumul pentru independenţa 
Scoţiei în 2015 

Măsuri de 
austeritate 

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% din 
ministere: 
Reduceri de personal 
Blocarea posturilor  

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% din 
ministere: 
Reduceri de personal 
Subcontractarea serviciilor 

În perioada 2000-2010 următoarele 
măsuri au afectat mai mult de 50% 
din ministere: 
Reduceri de personal 
Blocarea posturilor  
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Schimbări ale vârstei de pensionare 
Subcontractare a serviciilor 
Reorganizare şi restructurare 

Reorganizare şi restructurare Schimbarea vârstei de pensionare 
Devoluţia autorităţii la alte nivele 
administrative 
Subcontractarea serviciilor 
Reorganizare şi restructurare 

Dialog social Sindicatele sunt foarte active în 
dialogul social, care este caracterizat de 
“concertare”, în sensul că este 
obligatorie consultarea sindicatelor 
pentru orice decizie privind personalul 
din sistemul public. Negocierea 
colectivă este centralizată și în limitele 
impuse de Ministerul Finanţelor. 
Angajaţii din sectorul public au dreptul 
să adere la un sindicat, și dreptul la 
grevă. Bonusurile, condiţiile de 
angajare, codurile de conduită și 
restructurările sunt negociate 
descentralizat. 

Funcţionarii publici nu au un drept legal 
la negocieri colective. În cadrul dialogului 
social reprezentantul angajatorului este 
Ministerul de Interne, în timp ce 
funcţionarii publici sunt reprezentaţi de 
German Trade Union Federation și 
Federaţia Funcţionarilor Publici, care are 
39 de sindicate afiliate.  
Conform legii, consultarea sindicatelor 
este obligatorie pentru salariul de bază și 
bonusurile, care sunt negociate central. 
Este opţională consultarea sindicatelor cu 
privire la condiţiile de muncă, egalitatea 
de șanse, normele de conduită, ce sunt 
de asemenea negociate central.  
Funcţionarii publici au dreptul de a adera 
la un sindicat, dar nu au dreptul la grevă. 

Prin lege sindicatele funcţionarilor 
publici trebuie consultate cu privire 
la salarizare și condiţii de muncă ce 
sunt negociate la nivel de 
departament. 
Consultarea sindicatelor cu privire la 
codul de conduită este opţională. 
Cadrul general de angajare, 
restructurările și introducerea unor 
noi instrumente de management 
sunt negociate la nivel central și la 
nivel de minister. 
Toţi funcţionarii publici au dreptul de 
a se afilia la sindicate, și toţi au 
dreptul la grevă. 

Transparenţă, 
integritate, etică în 
domeniul funcţiei 
publice 

1978 Liber acces la documente 
administrative  
2007 Cartea albă privind viitorul funcţiei 
publice 
2009 legea privind cariera și mobilitatea 
în funcţia publică are prevederi despre 
conflictul de interese 
2010 este înfiinţată o Comisie pentru a 

Liber acces la informaţii publice 
Reglementări privind conflictul de 
interese 
Reglementări privind achiziţiile publice 
Portal online pentru achiziţii publice pan-
europene www.bund.de 
Reglementări restrictive privind lobby-ul 
orientat către administraţia publică 

Introducere indicatorilor de input și 
impact care să reflecte costul și 
impactul politicilor guvernamentale 
Publicarea datelor în format 
prelucrabil  
Website-ul www.data.gov.uk – 4500 
de baze de date ale administraţiei 
publice centrale și locale făcute 



Analiza tendinţelor curente privind reforme în domeniul funcţiei publice în ţări membre ale UE şi OECD 

 

 23 

Domenii ↓    Ţări → Franţa Germania Marea Britanie 

reflecta asupra prevenirii conflictelor de 
interese 
2009 reglementări privind achiziţiile 
publice 
2009 cod de conduită pentru cei 
desfășoară lobby în parlament  

 publice 
Iniţierea în 2010 a Public Service 
Transparency Board 
2010 Open Government Licence, 
prin care publicul poate folosi date 
făcute publice de instituţiile publice 
centrale (e.g. info de pe website-
urile guvernamentale). 
2010 the Constitutional Reform and 
Governance Act 2010 prevede 
alcătuirea codurilor de conduită 
pentru funcţionari publici și consilieri 
Registru pentru organizaţiile care fac 
lobby 
The Bribery Act 2010 

Inovaţie și 
schimbare în 
domeniul funcţiei 
publice 

Inovaţii organizaţionale cu ajutorul 
consultanţilor din firme private, și cu 
sprijinul managerilor din administraţia 
publică 
Consiliul pentru modernizarea politicilor 
publice 
 

Strategia Naţională pentru e-government Se pune accentul pe ideea că 
responsabilitatea socială și 
individuală sunt mai importante 
decât controlul și intervenţia 
statului. 
Prin urmare cetăţenii, ONG-urile și 
sectorul public se pot implica în 
design-ul serviciilor publice, fără 
constrângeri birocratice. 

Comunicare și 
coordonare a 
funcţionarilor 
publici din ministere 

 Fiecare minister își desfășoară activitatea 
autonom 
Colaborarea între ministere e posibilă 
prin iniţiative și proiecte comune 
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5. CONCLUZII PRIVIND TENDINŢELE ÎN DOMENIUL FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ŢĂRI MEMBRE ALE 

UE ŞI OECD 
 
 
Tendinţele în domenii de interes privind funcţia publică şi funcţionarii publici, în ţările membre 
UE şi OECD avute în vedere, sunt următoarele: 
 
Reforme recente în domeniul resurselor umane în sistemul funcţiei publice: 
- În Polonia: Elaborarea unei „Strategii pentru Managementul Resurselor Umane în Sistemul 
Funcţiei Publice până în 2020”; Implementarea unui set de Standarde pentru Managementul 
Resurselor Umane, Implementarea reglementărilor privind codul de conduită, introducerea 
programului de lucru flexibil, Poiect privind Managementul strategic al resurselor umane; 
- În Ungaria: introducerea unui nou sistem de carieră şi motivare, îmbunătăţirea sistemului de 
evaluare a performanţei; 
- În Marea Britanie: Revizuirea cadrului de competenţe şi abilităţi obligatoriu (Civil Service 
Competency Framework), şi a ofertei de formare; Management strategic al resurselor umane; Un 
sistem nou de management al performanţei, care să ţintească şi rezultatele slabe; Creşterea 
mobilităţii între sectorul public şi cel privat. 
 
Caracteristici ale domeniului funcţiei publice şi tendinţe curente: 
Media OECD cu privire la structura funcţiei publice este astfel: 15.1% din forţa de muncă lucrează 
în administraţia publică; structura pe grupe de vârstă este 34.2% - 50+ ani, 54% - 30-50 ani, 11.8% 
< 30 ani17. Procentul grupei de vârstă de peste 50 de ani în administraţia publică variază 
semnificativ de la o ţară la alta: 29.7% în Polonia, 23.8% în Estonia, 23.5% în Ungaria, 27.2% în 
Franţa și 44.2% în Germania.  
 
Sub aspectul duratei timpului de lucru numărul de ore de lucru pe săptămână variază de la 41 
(Germania), la 40 (Polonia, Estonia, Ungaria), 37 (Marea Britanie) și 35 (Franţa).  
 
În ţările europene avute în vedere, managementul funcţiei publice la nivel central este asigurat 
de o singură instituţie care este fie subordonată cancelariei Primului Ministru (Polonia), 
Ministerului Finanţelor (Estonia), Oficiului privind Administraţia Publică și Justiţie (Ungaria), 
Directoratului General pentru Administraţie şi Funcţia Publică (Franţa), Ministerului Muncii (Marea 
Britanie) sau Ministerului de Interne (Germania). 
 
La nivel european sunt abordări diferite cu privire la recrutare și carieră, de la sistem de carieră 
(Germania, Franţa), la sisteme mixte (Polonia, România) și sisteme de tip post (Estonia, Ungaria, 
Marea Britanie). 
Formarea iniţială a funcţionarilor publici variază de la pregătire opţională (Polonia, Estonia), la 
program de pregătire obligatoriu (Ungaria, Germania). Perfecţionarea profesională are alocat între 
1-5 zile (Estonia, Germania, Marea Britanie) sau până la 10 zile (Ungaria). 

                                                 
17

 OECD (2012) Human Resources Management Country Profiles (informaţia privind media OECD apare pe fiecare 
profil, ca termen de comparaţie) 
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Evaluarea performanţei funcţionarilor publici este relevantă pentru reînnoirea contractelor și 
pentru promovare (Polonia, Estonia) cât și pentru salarizare (Estonia). 
 
Abordarea privind salarizarea diferă de la o ţară la alta, astfel: 
- Salariul de bază al funcţionarilor publici este negociat individual și nu este prevăzută negocierea 
colectivă a salariilor (Polonia), 
- Salariul de bază este stabilit de ministere (descentralizat), dar există negociere colectivă în 
anumite sectoare (Estonia), 
- Salarizarea este administrată central, prin negociere colectivă, cu ajustări pe sectoare şi 
departamente (Ungaria), 
- Salariul de bază este stabilit prin negociere colectivă pentru întreaga administraţie publică 
centrală și crește odată cu vechimea (Franţa), 
- Salariul de bază și bonusurile sunt stabilite prin negociere colectivă pentru întregul sistem 
federal. Salariul de bază este determinat de performanţă, experienţă și nivelul studiilor și nu crește 
odată cu vechimea (Germania), 
- Salariul de bază este determinat de factori precum: politica ministerului, experienţa relevantă, 
nivelul studiilor, fișa postului, performanţă și vechime (Marea Britanie). 
 
Remuneraţia în funcţie de performanţă ia diverse forme: 
- Creșteri salariale incrementale, de până la 30% din salariul de bază. Dacă evaluarea este negativă 

atunci acest lucru poate conduce la reducerea salariului cu până la 20%  (Ungaria), 
- Creșteri salariale permanente, maximum 11-20% din salariul de bază (Franţa), 
- Bonusuri care pot reprezenta 6-10% din salariul de bază (Germania), 
- Atât creșteri salariale cât și bonusuri (Marea Britanie). 
 
Transparenţă, integritate, etică în domeniul funcţiei publice 
- Monitorizarea activităţilor de lobby orientate către administraţia publică sau parlamentul 
(Polonia, Germania, Franţa, Marea Britanie),  
- Legi anti-corupţie (Polonia, Estonia, Marea Britanie),  
- Elaborarea și promovarea unui nou cod de etică în domeniul funcţiei publice (Polonia), 
- Reglementări privind achiziţiile publice, prevenirea conflictelor de interese şi transparenţă 
(Polonia, Estonia, Franţa, Germania, Marea Britanie). 
 
Provocări anticipate în domeniul funcţiei publice: 
- Corelarea remuneraţiei cu performanţa (Polonia), 
- Creşterea flexibilităţii programului de lucru (Polonia), 
- Promovarea eticii (Polonia), 
- Îmbunătăţirea imaginii (creşterea atractivităţii) domeniului funcţiei publice (Polonia, Ungaria), 
- Simplificarea procedurilor administrative (Ungaria), 
- Îmbunătăţirea balanţei muncă-viaţă în cadrul sectorului public (Franţa), 
- Mobilitate, dezvoltarea carierei și îmbunătăţirea remuneraţiei (Franţa), 
- Gradul de îmbătrânire în rândul funcţionarilor publici; Recrutarea, formarea, perfecţionarea 
profesională și păstrarea personalului (Germania), 
- Descentralizarea și devoluţia (Marea Britanie). 
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