
Rolul resurselor umane în cadrul instituţiei

Rolul resurselor umane este fundamental pentru funcţionarea eficientă a oricărei 
organizaţii. 

Alături de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricărui 
proiect sau desfăşurarea oricăror activităţi atât în domeniul  public cât şi în domeniul 
privat, resursele umane reprezintă o componentă  fără de care nu se poate atinge targetul 
previzionat, cu respectarea ,,sine qua non” a principiilor de bază al managementului.

În condiţiile actuale de recesiune mondială (prelungită iată şi în 2011), în care 
eficienţa  presupune  de  foarte  multe  ori  situarea  cel  puţin  la  nivelul  pragului  de 
rentabilitate, ori asigurare functionabilitatii oricărei entităţi publice,  abordarea strategică 
şi  sistemică  a  managementului   resurselor  umane  se  impune  ca  o  condiţie  pentru 
asigurarea  supravieţuirii organizatiior.
Pentru acest lucru cuvântul de ordine este unul singur: performanţa. 

Dar performanţa reală, trebuie obţinută, cuantificată, popularizată şi integrată în 
cultura fiecărei organizaţii, în aşa fel încât să devină un obiectiv strategic individual,  al 
fiecărui salariat, muncitor sau funcţionar.

Fără doar şi  poate că,  dincolo de abordările politicianiste,  politicile proprii  ale 
entităţilor în care performanţa profesională este elementul avut permanent în vedere de 
către manageri,  generează cu adevărat eficientă, eficacitate şi/sau functionabilitate. 
Personal cosider că într-o lume aflată permanent într-o competiţie acerbă, performanţa 
presupune  asigurarea produselor sau serviciilor de calitate totală, cu un consum minim 
de resurse. Aceasta  reprezintă una dintre  cheile eficienţei. 

Pornind de la necesitatea existenţei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice a 
unui  management  performant  al  resurselor  umane  (funcţionari  publici  sau  personal 
încadrat pe bază de contract individual de muncă), se poate afirma că în momentul de 
faţă în România se impune  o abordare strategică, integrată şi dinamică de natură să facă 
faţă schimbărilor şi ritmului accelerat al reformei în domeniul administraţiei publice.

Iată de ce întărirea capacităţii administrative a autorităţilor şi instituţiilor publice, 
prin  activitatea  de  reglementare,  planificare  şi  coordonare,  mai  ales  în  domeniul 
gestiunii funcţiei şi funcţionarilor publici, în vederea alinierii sistemului administrativ 
românesc  la instituţiile juridice europene, reprezintă o prioritate,  printre efecte scontate 
anticipăm  o mai bună planificare a calităţii a serviciilor publice şi administrative, prin 
stabilirea politicilor, a procedeelor, a acţiunilor, în definitiv a sistemului care să permită 
satisfacerea necesităţilor şi expectativelor cetăţenilor.    

În acest sens orientările strategice guvernamentale privesc cu prioritate  realizarea 
unui management  al resurselor umane  (în special al funcţiei şi al funcţionarilor publici) 
pe baza unei strategii coerente şi durabile, a principiului profesionalizării şi specializării 
funcţiei  publice,  precum şi  a  standardizării  procedurilor  de  recrutare  pe baze  legale, 
asigurându-se totodată şi atingerea altor obiective cum ar fi creşterea responsabilităţii,  a 
integrităţii  şi  impartialitii  profesionale  a  funcţionarilor  publici  sau  schimbarea 
fundamentală a relaţiei dintre cetăţean şi administraţie în sensul creşterii  gradului de 



satisfacerii interesului acestuia din urmă. 
 Referindu-ne  la  funcţionarii  publici,  putem afirma  că  abia  după  9  ani  de  la 

Revoluţia  din  decembrie  1989,   s-a  adoptat  în  domeniul  legislaţiei  funcţiei  publice, 
Legea nr. 188 din 1999 privind Statutul Funcţionarilor publici,  lege ce a suferit până în 
prezent mai multe completări şi modificări generate de necesitatera adaptării continuu a 
legislaţiei  româneşti  la  aquisul comunitar.  Amintim aici|:  Legea nr.  161/2003 privind 
unele  măsuri  pentru  asigurarea  transparenţei  în  exercitarea  funcţiilor  publice,  a 
demnităţilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum 
şi  o  mulţime  de  alte  legi,  fapt  ce  a  impus,  în  vederea  integrării  modificărilor  şi 
completărilor,   republicarea  Legii  nr.  188/1999   pentru  prima  dată  la   22.03.2004. 
Ulterior s-a impus o nouă republicare la data de 29.05.2007,  în vederea integrării altor 
modificări şi completări, prilej cu care s-a efectuat o nouă renumerotare a articolelor. Au 
urmat  ulterior  o  suită  de  alte  modificări  şi  completări.  Cadrul  legal  privind 
reglementarea activităţilor şi relaţiilor în care este prezentă funcţia şi funcţionarul public 
în România, a fost îmbunătăţit, în afara Statutului funcţionarului public, prin mai multe 
legi  dintre  care  se  impune  să  amintim  :  Legea  nr.  215  din  23.04.2001  privind 
administraţia publică locală, republicată deasemenea la data de 20.02.2007, Legea nr. 
544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr. 52 
din 21.01.2003 privind transparentă decizională în administraţia publică, Legea nr. 7 din 
18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Legea nr. 571 din 
14.12.2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi 
din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, Legea nr. 452 din 01.11.2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului 
special  al  funcţionarului  public  numit  manager  public  precum şi   Legea nr.  554 din 
02.12.2004 a contenciosului administrativ. 
Între actele normative se reglementează nemijlocit organizarea şi dezvoltarea carierei 
funtionarilor publici se impune a menţiona Hotărârea Guvernului nr. 611/04.06.2008 
privind aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici. 

În procesul de adaptare al legislaţiei româneşti în domeniul funcţiei şi 
funcţionarului  public, ca urmare a  integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, s-a 
impus adoptarea şi implementarea valorilor administrative care definesc spaţial 
administrativ european (între care amintim transparenţa, predictibilitatea, 
responsabilitatea, adaptabilitatea, eficienţa şi eficacitatea).  S-a încercat astfel, un 
răspuns în acest mod, la  cerinţele de reformă profundă a  administraţiei publice locale, 
ce trebuie să fie orientată către creşterea gradului de satisfacere a interesului 
cetăţeanului, către eficienţă, eficacitate, functionabilitate.

De bună seamă, mai sunt multe de făcut în domeniul adaptării la standardele 
europene în domeniul funcţiei şi funcţionarului public, iar aşteptările majorităţii 
funcţionarilor publici din România sunt mari.

Modernizare managementului resurselor umane din cadrul administraţiei publice, 
formarea continuă a funcţionarilor publici, dezvoltarea unui corp de manageri publici 



profesionişti,  adoptarea  unui  sistem  de  salarizare  specific  funcţionarilor  publici  cu 
instrumente de motivare alternative, asigurarea unui sistem de management al funcţiei 
publice care să asigure recrutarea, promovarea pe bază de merit şi competenţă, precum 
şi evaluarea corespunzătoare a performanţelor funcţionarilor publici, sunt numai câteva 
din obiectivele strategice ale Guvernului,  stabilite în scopul modernizării  şi  adaptării 
administraţiei publice din România, pentru a se apropia cât mai rapid de standardele şi 
rezultatele operaţionale ale sectorului public şi administraţiei publice din ţările Uniunii 
Europene.   

Un lucru este cert: fără resursa umană bine pregătită profesional nu se poate vorbi 
despre  performanţă  în  administraţie  publică,  şi  nici  despre  eficienţă.    Investiţia  în 
resursa umană este, pentru fiecare organizaţie, într-adevăr o investiţie de capital, pentru 
că omul este cel mai preţios capital. 
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