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ABSTRACT
THE PRACTICE OF NEPOTISM IN THE ROMANIAN ADMINISTRATIVE SYSTEM
This study, which deals with the phenomenon of “nepotism” within the Romanian administrative
system, intends to present the way in which this practice that has taken roots and has even acquired the
status of administrative custom affects the operation of public administration and, thereby, of contemporary
Romanian society. The article presents the channels whereby civil servants are recruited and how the
prerogatives of their position are exercised. The article also analyzes the government’s response to this
crisis, which involved layoffs affecting 25% of its staff, coupled with salary cuts by the same percentage,
and it points out a series of proposals for remedying the shortcomings observed.
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NOŢIUNEA DE NEPOTISM ÎN CADRUL INSTITUŢIILOR PUBLICE

Administraţia publică are rolul de a servi interesul membrilor societăţii, la nivel
naţional şi local.
Din punct de vedere organizatoric şi funcţional, sistemul administraţiei publice are la bază
următoarele două criterii fundamentale1:
– Criteriul teritorial este cel care stă, în mod tradiţional, la baza împărţirii autorităţilor
administrative în centrale şi locale, după raza teritorială în care acţionează. Într-o abordare mai
recentă, acelaşi criteriu reiese din interesul naţional sau local pe care îl reprezintă.
– Criteriul funcţional presupune defalcarea competenţei în generală şi de specialitate
(specială).
Guvernul (la nivel central) şi instituţia primarului (la nivel local) au competenţă generală,
fiind implicate in toate problemele societăţii (guvernul), respectiv ale comunităţii locale (instituţia
primarului), în timp ce ministerele au competenţă specială, fiind implicate doar în administrarea
domeniului lor specific de activitate.
Nepotismul practicat în instituţiile statului aduce atingere obiectivului general de servire a
interesului public, dar şi altora specifice, precum: eficienţa administrativă, credibilitatea
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instituţiilor, utilizarea responsabilă a banului public, coerenţa şi raţionalitatea procesului
decizional sau nivelul de trai.
Exemplul clasic al practicii nepotismului considerăm că este reprezentat de modul de
recrutare a personalului din sectorul public. Această „modalitate de încadrare” – problemă care va
fi discutată în prima secţiune a demersului nostru − constituie însă abia primul pas făcut de un
viitor angajat al statului, într-o carieră publică încununată de succese, înţesată de favoritisme şi
slugărnicie individuală şi de grup asiduă, generându-se astfel o serie de efecte negative în
funcţionarea administraţiei, prea puţin cunoscute şi studiate la noi.
La nivel de definiţie, termenul nepotism2 desemnează „faptul de a uza de autoritatea sau
de influenţa personală în favoarea rudelor sau a prietenilor; promovare prin protecţia rudelor şi
a prietenilor influenţi – din fr. népotisme”, iar cel de favoritism3 se referă la o „acordare abuzivă
şi nemeritată de favoruri; (la pl.) favoruri acordate cuiva în mod abuziv şi nemeritat – din fr.
favoritisme”.
VICIEREA SISTEMULUI DE RECRUTARE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI
CONTRACTUALI

Încadrarea unei persoane din afara sistemului public într-o instituţie a statului se
realizează prin concurs4. În cazul funcţiilor publice, această procedură „are la bază principiile
competiţiei deschise, transparenţei, meritelor profesionale şi competenţei, precum şi cel al
egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care îndeplineşte condiţiile legale”
5
. Condiţiile pe care orice potenţial candidat trebuie să le îndeplinească, în cazul funcţiei publice
(pentru funcţiile contractuale, ordonatorul principal de credite stabileşte prin regulament criteriile
de selecţie6), sunt următoarele7:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
e. să se bucure de o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f. să îndeplinească acele condiţii de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g. să îndeplinească acele condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h. să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
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intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea;
i. să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiţiile de mai sus trebuie să apară în anunţul de organizare a concursului, alături de
condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a acestuia, bibliografia, tematica şi alte date
necesare desfăşurării concursului. Acesta se publică, de către autoritatea organizatoare, în
„Monitorul Oficial al României”, Partea a III-a, precum şi într-un cotidian de largă circulaţie şi se
afişează la sediul autorităţii publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet
(dacă instituţia deţine), în secţiunea specifică domeniului respectiv, cu cel puţin 30 de zile8
înainte de data stabilită pentru proba scrisă. Informaţiile menţionate se menţin la locul de afişare
până la finalizarea concursului. În situaţia în care instituţia consideră oportun, poate realiza
publicarea şi prin alte forme de publicitate suplimentare9.
Aşadar, după cum rezultă din cele de mai sus, înscrierea la concurs este liberă, în
condiţiile prezentate, însa abia acum intervine inechitatea. Deoarece întotdeauna se organizează o
probă scrisă (lucrare sau test grilă), urmată de proba orală (interviu) – pentru cei ce primesc nota
de trecere la test (minimum 5 pentru funcţionarii publici şi minimum 7 pentru cei contractuali),
există o bibliografie (mai rar şi o tematică), urmând ca subiectele să fie alese din aceasta.
Persoana care trebuie să ocupe postul scos la concurs va cunoaşte subiectele din timp, pentru „a
nu-şi bate capul” cu bibliografia (de regulă mult prea stufoasă10), concursul fiind doar „de
faţadă” (pentru a avea caracter legal şi a se respecta formalităţile necesare), având în vedere că
solicitantul a discutat deja cu cineva din interior, la care s-a interesat sau care i-a spus despre
concurs (de regulă, factorul de conducere al direcţiei generale/direcţiei/serviciului/biroului),
direct sau prin vreun intermediar (factor politic sau funcţionar de conducere/execuţie din
organizaţie), el primind deja dinainte acceptul de angajare. În acest fel, postul este ocupat de „cel
ce trebuie”, iar concurenţii de bună-credinţă şi-au consumat timpul şi banii în van, pentru un
simulacru.
O altă modalitate, încă mai perversă, de organizare a recrutării, presupune cunoaşterea
iniţială a persoanei care urmează să ocupe postul (de multe ori, condiţiile specifice pentru
ocuparea acestuia fiind stabilite special pentru a corespunde cu CV-ul „pilosului”, ulterior
urmând a se demara procedura de scoatere a postului la concurs).
Din păcate, de cele mai multe ori, cei care se înscriu la astfel de concursuri „fără
intervenţii” şi fără a ţine cont de dedesubturile murdare cu aparenţă legală sunt tinerii absolvenţi
de studii universitare, care cred în iluzia că pot intra în sistem pe merit (unii au fost şefi de
promoţie, au făcut stagii Erasmus sau Leonardo da Vinci prin alte universităţi/instituţii europene
sau masterate în afara ţării) însă angajatorul public nu dă doi bani pe valoare şi competenţă.
Eşecul, uneori repetat, îi determină pe aceştia să renunţe şi să se reorienteze către mediul privat
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sau să aplice în străinătate, sperând să scape de societatea românească, în care au fost respinşi11;
sau, finalmente, să se conformeze sistemului şi să apeleze la vreo cunoştinţă mai sus-pusă, pentru
a putea pătrunde totuşi în sistem.
Trebuie să recunoaştem că reuşesc să pătrundă în administraţia publică şi persoane
competente, chiar fără a apela la intervenţii, însă în număr redus şi doar pe poziţii pentru care nu
există interes (a se citi „nu există piloşi”), deoarece ori postul presupune prea multă muncă şi
responsabilitate, ori e insuficient remunerat.
Concluzionând, am încercat prezentarea procedurii de selecţie a celui mai bun candidat la
concurs, după care urmează stadiul în care acesta încearcă să-şi folosească toată priceperea şi
puterea de muncă în exercitarea funcţiei în care a fost numit.
EXERCITAREA PREROGATIVELOR DE PUTERE PUBLICĂ
Odată pătruns în serviciul public, noul angajat va trebui să ducă la îndeplinire atribuţiile
din fişa postului. El va exercita prerogativele de putere publică în realizarea lucrărilor sale.
Efectele generate de favoritismul aplicat la concursul de angajare nu se vor lăsa însă prea mult
aşteptate. Este evident că un astfel de funcţionar nu va servi niciodată interesul public,
instituţional. El este angajatul fidel al şefului său (care l-a adus în sistem) şi/sau al celui ce i-a
facilitat angajarea prin intervenţia sa la factorul decizional. Astfel, superiorul o să se comporte ca
un patron, iar funcţionarul ca angajatul acestuia. Acesta din urmă va executa ordinele şefului său
fără comentarii şi fără a ţine cont de procedura administrativă (pe care, de regulă, nu o cunoaşte
sau care nu-l interesează), legiferată prin acte normative precum Legea 188/1999, republicată,
privind Statutul funcţionarului public – ce prevede, la art. 45, alin. (3), că: „Funcţionarul public
are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul
ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris,
funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit
ilegală. Funcţionarul public are îndatorirea să aducă la cunoştinţa superiorului ierarhic al
persoanei care a emis dispoziţia astfel de situaţii”.
În orice caz, chiar şi pentru un funcţionar de bună credinţă, solicitarea unei dispoziţii în
format scris de la superior presupune curaj şi tărie de caracter, având în vedere că, la evaluarea
anuală, subiectivitatea celui rănit în orgoliul propriu îşi va spune cuvântul.
În ceea ce priveşte refuzul îndeplinirii dispoziţiei, chiar şi după formularea acesteia în
scris, pe motiv că este „vădit ilegală”, şi raportarea acestui lucru la superiorul propriului şef, apar
următoarele două situaţii, prezentate mai jos:
– în cazul în care cei doi superiori au aceeaşi culoare politică, şi/sau dacă superiorul a
avut un rol în angajarea subordonatului (şeful funcţionarului de execuţie), mai mult ca sigur că
dispoziţia va fi considerată legală (în cel mai bun caz se va realiza o uşoară cosmetizare) şi va
trebui executată;
– în cazul în care cei doi superiori au culori politice diferite şi nu există vreo legătură
directă sau indirectă între ei, funcţionarul de execuţie poate avea câştig de cauză, urmând să nu
mai ducă la îndeplinire respectivul ordin.
Din punct de vedere practic, doar în a doua situaţie funcţionarul de execuţie are şanse de
câştig, în sensul neexecutării ordinelor nelegale.
11
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În ambele cazuri, executantul va avea, în persoana managerului său, un duşman redutabil,
care-i va purta o antipatie profundă şi de lungă durată.
Oricum, cei ce uzează de acest drept legal, ce reprezintă, de altfel, o obligaţie morală ce
dovedeşte respect faţă de plătitorul de taxe şi impozite, sunt, din păcate, mult prea puţini.
Revenind la relaţia dintre superior şi subordonatul fidel, primul va căuta întotdeauna să-l
răsplătească pe al cel de-al doilea, prin acordarea unor prime, premii, stimulente, zile libere ş.a.,
pentru ca obedienţa acestuia să continue sau chiar să sporească. În acest mod se creează un cerc
vicios, din care atât decidentul cât şi executantul au de câştigat, în timp ce societatea are doar de
pierdut, deoarece nu se va urmări realizarea „binelui comun”.
Mai mult, cei implicaţi în conjunctura de mai sus nu vor dori încetarea ei sau deranjarea
funcţionării acesteia, pentru a nu-şi pierde avantajele.
Din acest motiv, funcţionarii de bună-credinţă, ce manifestă imparţialitate şi dezinteres
faţă de afacerile şi poliţele superiorului, vor fi trataţi precum paria şi declaraţi persona non grata
în serviciu, încercându-se îndepărtarea lor prin diverse modalităţi, precum: solicitarea demisiei,
purtare abuzivă şi/sau dispreţuitoare şi demotivare (neacordarea concediului în perioada
planificată, nepromovare, neacordarea de premii/prime, evaluare anuală negativă). Acest tip de
funcţionari, animaţi de o motivaţie intrinsecă şi de simţul datoriei, ce doresc să contribuie la
realizarea binelui public şi la dezvoltarea acestei societăţi, nu sunt acceptaţi de guvernare (nivelul
politic şi cel administrativ de conducere – indiferent de culoarea politică pe care o au), dat fiind
faptul că aceste resurse umane nu execută, „fără să clipească”, orice dispoziţie, aberantă sau chiar
ilegală.
Cum ne-am putea oare imagina că, în astfel de condiţii, o persoană competentă ar putea
reuşi să-şi facă o carieră în administraţia publică, contribuind în acest fel la tratarea (mai întâi) şi
eficientizarea (abia după) sistemului administrativ şi, implicit, la furnizarea de servicii publice
moderne, adaptate nevoilor societăţii, pentru o dezvoltare durabilă şi armonioasă?
Bineînţeles că ne-am putea întreba de ce funcţionarii nu execută pur şi simplu dispoziţiile
şefilor şi, totodată, de ce au nevoie de prevederi legale care să-i protejeze de acestea. Explicaţia
rezidă în faptul că aceşti executanţi primesc lucrări repartizate de la superior, pe care, după
finalizare, şi le asumă, prin semnare. În acest fel, prin asumare, ei devin responsabili şi răspund
personal pentru documentul întocmit, motiv pentru care trebuie să fie convinşi de existenţa unor
premise bazate pe legalitate şi corectitudine, pentru desfăşurarea activităţii specifice muncii lor.
În cazul în care, prin absurd, factorul de execuţie nu ar mai trebui să îşi asume
documentele întocmite, lucrând fără vreo răspundere legală individuală (precum, într-o echipă, un
meseriaş realizează o muncă în indiviziune, răspunderea aparţinând şefului de echipă şi/sau
inginerului), atunci dispoziţia managerului ar putea fi „literă de lege” pentru subordonat, deşi
răspunderea morală tot n-ar putea fi exclusă.
REFORMA ADMINISTRAŢIEI PRIN DISPONIBILIZĂRI ŞI REDUCERI SALARIALE

O temă interesantă şi oarecum de actualitate, în actualul context socio-economic, priveşte
măsura guvernamentală nereuşită de a reforma sistemul administrativ prin diminuarea salariilor
bugetarilor funcţionari cu 25%, complementar cu concedierea a 25% dintre aceştia. Ne-am putea
gândi că nu există o legătură directă cu tema nepotismului, abordată în prezenta lucrare. Lucrurile
nu stau însă aşa: prin reducerea retribuţiei, instituţiile publice au rămas fără oamenii bine pregătiţi
(unii dintre ei angajaţi chiar pe filiera preferinţei, dar profesionalizaţi între timp), care erau
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capabili să-şi găsească destul de uşor un alt serviciu12, rămânând în sistem doar oamenii şefului,
care înregistrează şi alte venituri ilicite, incompetenţii, cei fără chef de muncă, dar şi persoanele
cu diferite obligaţii, care au nevoie de stabilitate (discutabilă, în actualul context politicoeconomic).
Totodată, reducerea numărului de funcţionari publici şi contractuali cu 25 de procente ar
fi o măsură corectă din punct de vedere managerial, dacă n-ar fi trebuit să părăsească barca, sau
urmează să o facă, oamenii care n-au învăţat arta linguşirii superiorului ierarhic şi care nu-i
îndeplinesc acestuia, fără comentarii, dispoziţiile politice (oricât de aberante ar fi).
Consider necesară dezvoltarea acestei ultime idei, deoarece, probabil, cea mai mare
contribuţie la proliferarea fenomenului de nepotism în sistemul public se datorează implicaţiei
factorului politic în administraţie. Atunci când este schimbat un funcţionar de conducere (de
regulă, la schimbarea conducerii politice a instituţiei), succesorul îşi aduce „propria echipă” (de
fapt, propriii angajaţi), simulând procesul formal de recrutare. În funcţie de modul în care a lucrat
cu aceştia, după momentul predării ştafetei unii îl urmează la noua funcţie, în timp ce alţii rămân
pe loc (de unde noua conducere nu-i poate elimina imediat). Acest fenomen ciclic a generat atât
ineficienţă administrativă, cât şi supraîncărcarea aparatului statal.
Nu contestăm faptul că sunt prea mulţi funcţionari (în unele structuri), dar nu aşa trebuia
procedat. Mai democratic şi poate chiar mai legal era să se realizeze o analiză sistemică
managerială iniţială (căci există destui manageri publici13), iar apoi, la evaluarea anuală
(prevăzută tot de lege14, dar, în prezent, foarte subiectivă), în funcţie de calificativul obţinut, să se
realizeze disponibilizările necesare.
Şi totuşi, dacă au fost şi încă mai sunt prea mulţi funcţionari, de ce se apelează atât de des
(cel puţin în domeniul proiectelor finanţate de instrumente structurale), şi nivelul politic acceptă,
la contractarea unor firme de consultanţă, evident prin procedura de achiziţii publice, care să
ofere personal pentru gestionarea implementării proiectelor câştigate? Oare nu cumva pentru că
sunt prea puţini oameni (cum susţin ordonatorii de credite ai autorităţilor beneficiare)? Sau pentru
că angajaţii sunt prea slab pregătiţi (oare de ce?)? Ar mai fi o variantă, cu iz de teorie a
conspiraţiei15, căci ce alt motiv ar putea avea o conducere politică pentru ca, în loc să greveze
bugetul statului cu plata unor salarii modeste (nu este cazul celor „nesimţite”) unor funcţionari, să
prefere a cheltui de zeci de ori mai mult pentru a plăti firme care să furnizeze forţa de muncă pe
care au pierdut-o sau pe care nu vor să o angajeze? Probabil se doreşte a se cheltui mai puţin din
capitolul bugetar dedicat salarizării, fără a conta cu cât cresc costurile la capitolul dedicat
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prin Proiectul Tinerilor Profesionişti (Young Professionals Scheme), finanţat de către Uniunea Europeană în cadrul programului
Phare, în vederea accelerării ritmului de modernizare a funcţiei publice din România, au o contribuţie cel mult nulă la dezvoltarea
administraţiei româneşti, doarece, de regulă, managerii publici au aceleaşi atribuţii cu funcţionarii de execuţie fără statut special,
beneficiind însă de nişte salarii impresionante. Aşadar, raportul muncă-remuneraţie este, din nou, doar în dezavantajul plătitorului
de taxe.
14
Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind
Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea-Cadru nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
15
Firmele de consultanţă au, de regulă, susţinere politică. Altfel, de ce ar plăti statul salariile funcţionarilor, când îi
poate pierde sau disponibiliza, pentru ca apoi, deoarece este nevoie de personal calificat, să contracteze servicii de consultanţă,
care să furnizeze personal (plătit la un nivel mediu), iar acţionarii să facă bani serioşi în acest fel? Probabil că o concluzie ar fi de
prisos în această problematică.
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achiziţiilor, din acelaşi buget al statului, pentru a face impresie bună la nivelul UE şi al Fondului
Monetar Internaţional (FMI).

DETURNAREA ROLULUI EVALUĂRII ANUALE A PERFORMANŢELOR
FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI CONTRACTUALI

Conform legislaţiei în vigoare, funcţionarul public ce primeşte calificativul
„nesatisfăcător” va fi eliberat din funcţia publică16. Aproximativ aceeaşi este situaţia şi pentru
funcţionarul contractual. Astfel, acesta este asul din mânecă al superiorului ierarhic (de fapt, al
politicului, având în vedere faptul că funcţionarii de conducere sunt politizaţi), care încearcă să
„pună presiune” pe subordonat.
Sigur că evaluarea, ca instituţie administrativă, este necesară, însă, din cauză că este o
„armă puternică” în interiorul administraţiei, atunci când ajunge în mâinile unor neaveniţi cu
funcţii de conducere, ea poate crea probleme funcţionale serioase, cu impact asupra bunei
funcţionări administrative, chiar dacă legislaţia în materie prevede obiectivitate în evaluare17.
În orice caz, rezultatul evaluării poate fi discutat cu superiorul ierarhic, în cazul în care
subordonatul este nemulţumit, în scopul concilierii, iar dacă nu se poate ajunge la înţelegere (ca
în cazul ordinului vădit ilegal), funcţionarul poate formula obiecţii la evaluare, ce vor ajunge la
superiorul celui ce a realizat evaluarea, pentru contrasemnare. Acesta din urmă va asculta cele
două opinii şi va hotărî rezultatul evaluării. Ca şi în cazul dispoziţiei vădit ilegale, apar
următoarele două situaţii, prezentate mai jos:
– în cazul în care cei doi superiori au aceeaşi culoare politică, şi/sau dacă superiorul a
avut un rol în angajarea subordonatului (şeful contestatarului), mai mult ca sigur că evaluarea va
fi considerată corectă;
– în cazul în care cei doi superiori au culori politice diferite şi nu există vreo legătură
directă sau indirectă între ei, funcţionarul reclamant poate avea câştig de cauză, urmând a i se
reface evaluarea.
16

Art. 99 alin (1) lit (d) din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*), privind Statutul funcţionarului public,
cu modificările şi completările ulterioare.
17
În conformitate cu art. 16 din Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*), privind Codul de conduită a
funcţionarilor publici: „(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din
subordine, (2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri,
numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare, (3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în
funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile de la art. 3”.
În conformitate cu art. 16 din Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual
din autorităţile şi instituţiile publice: „(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii contractuali au
obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul contractual din
subordine, (2) Personalul contractual de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare
a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propune ori aprobă avansări, promovări, transferuri,
numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori
discriminare, (3) Personalul contractual de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în
funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile de la art. 3”.
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Din punct de vedere practic, doar în a doua situaţie funcţionarul care reclamă poate avea
câştig de cauză.
În cazul în care funcţionarul tot nu este mulţumit de rezultatul evaluării, poate să-l
conteste la conducătorul instituţiei.
Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa
instanţei de contencios administrativ.
Oricum, executantul va avea viaţa grea la serviciu, cât timp şeful contestat îi va fi superior
ierarhic.
CÂTEVA CONCLUZII

Este interesant dacă şi cum se va reuşi reformarea sistemului public, având în vedere
calitatea resursei umane existente şi premisele prezentate anterior.
Deocamdată, în structurile administraţiei publice, la loc de cinste se află funcţionarii care
se întrec în cunoştinţe de genul: care are susţinere mai puternică, spate „mai bazat” şi pile „mai
sus” – căci, citând un astfel de angajat dintr-o importantă direcţie ministerială, „Ce face <x>
atâtea figuri, că, până la urmă, fiecare avem pe cineva în spate, căci altfel n-am fi aici?”.
Probabil ştia el ceva şi, cu toate că mai sunt şi funcţionari oneşti, intraţi in sistem pe propriile
puteri, desfăşurându-şi activitatea cu profesionalism şi integritate, aceştia reprezintă, din păcate,
excepţia.
Totodată, ingerinţa politicului in administraţie, ce ajunge de multe ori până la nivel de
funcţii de execuţie (funcţiile de înalt funcţionar public şi funcţionar de conducere fiind demult
politizate), are ca efect ineficienţa acţională, decizii manageriale arbitrare şi golirea vistieriei
statului, pentru a o umple pe cea a unor particulari. Desigur, acest lucru este posibil doar cu
concursul funcţionarilor (a căror semnătură este indispensabilă, după cum am arătat), intraţi şi
menţinuţi în sistemul public gratie fenomenului de nepotism; desigur, mai există şi varianta
„idioţeniei” (oameni păstraţi de şefi doar pentru faptul că „dau cu băţul” pe orice hârtie, nefiind
conştienţi de consecinţele sociale, morale şi juridice complexe pe care faptele lor nesăbuite le
generează).
PROPUNERI

O societate se poate dezvolta sau măcar funcţiona echilibrat doar cu concursul unui sistem
administrativ eficient, orientat către nevoile societăţii. Implicit, o astfel de administraţie are
nevoie de resurse umane de calitate (iar nu de nepotism) – cheia succesului administrativ – care
să fie atrase în cariera publică printr-o recrutare bazată pe competenţe şi performanţe. Acest lucru
se poate realiza doar printr-o politică naţională sănătoasă, de promovare a elitelor în funcţii-cheie
ale administraţiei publice şi de păstrare a acestora în sistem.
O modalitate eficientă de reducere a nepotismului din sectorul public constă, în primul
rând, în modificarea sistemului de recrutare a personalului. Astfel, chiar dacă, teoretic, concursul
reprezintă modalitatea ideală de selectare a celor mai buni candidaţi, în practică (observând cum
se desfăşoară acesta în prezent, în administraţie) este total ineficient şi părtinitor. Din acest motiv,
modul de organizare a concursurilor ar trebui fie modificat, fie înlocuit cu alte modalităţi de
selectare a resursei umane, după exemplul mediului privat.
În prima variantă, ar trebui ca măcar proba scrisă să cuprindă un număr de subiecte
specifice structurii care scoate postul la concurs, făcute publice odată cu publicarea concursului,
din care să se selecteze electronic întrebările, în momentul examenului.
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Dacă am opta pentru a doua variantă, atunci selecţia ar trebui desfăşurată exclusiv pe baza
CV-ului.
În ceea ce priveşte măsura nepopulară de diminuare a salariilor bugetarilor funcţionari cu
25 % şi concedierea a 25% dintre aceştia, ar trebui ca, măcar pe viitor, aceste soluţii „de criză” să
fie luate chibzuit. Ca măsura socială de scădere a salariilor funcţionarilor cu 25 % să fie
echitabilă, ea ar fi trebuit să fie însoţită de scurtarea proporţionala a programului de lucru sau
scurtarea săptămânii de lucru. În acest mod, oamenii ar fi putut să-şi mai găsească, eventual, încă
un serviciu şi ar fi acceptat mai uşor scăderea veniturilor. Poate, în acest fel, mai puţini
funcţionari competenţi ar fi schimbat tabăra.
Referitor la disponibilizarea a 25% dintre funcţionari, ea trebuia realizată într-un mod
raţional, în baza unei analize instituţionale iniţiale şi, legal, la evaluarea anuală a performanţelor
(prevăzută tot de lege18, dar foarte subiectivă şi discutabilă, cum s-a precizat mai sus), după care,
în funcţie de calificativul obţinut, urma să se realizeze disponibilizările necesare. În orice caz,
considerăm că această concediere în masă a funcţionarilor a fost realizată abuziv şi haotic, având
în vedere că se apelează atât de des la contractarea serviciilor unor firme de consultanţă care să
furnizeze personal, pe sume foarte mari, raportat la salariile personalului plecat şi disponibilizat.
Din acest motiv, situaţia creată poate fi explicată doar prin următoarele trei ipoteze:
– politicul este implicat în firme de consultanţă, politicienii puterii câştigând bani
frumoşi din plecarea angajaţilor, disponibilizări şi lipsa de personal calificat;
– se creează impresie bună la nivelul UE şi FMI, raportându-se cheltuieli mai mici
pentru salarii (chiar dacă au crescut cele dedicate achiziţiilor, din acelaşi buget al statului);
– combinarea primelor două ipoteze.
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