
Laurenţia FILIPSCHI, 

expert 

Rolul experţilor în dezvoltarea politicilor 
publice 



    

“Dacă folosim orice experienţă ca să ne 

sporim cunoştinţele pentru a le folosi 

spre binele omenirii, aceasta va produce 

o schimbare în noi şi în lumea noastră, 

cunoaşterea este putere.” 

 

                                                 Robert Burns 



ÎNTREBARE! 

  
 

Cine sînt experţii ? 



Cine  sînt experţii  

 
 expert este  considerată persoana care posedă cunoştinţe 
temeinice într-un anumit domeniu; specialist de mare clasă sau  
persoana competentă într-un anumit domeniu, numită de un organ 
de stat sau de părţile interesate pentru a face o expertiză. 

 

un expert a primit o educaţie sau are o experiență îndelungată în 
domeniul respectiv şi în unele cazuri participă el însuși în mod activ 
la dezvoltarea acelui domeniu. 

 

în particular, un expert poate fi numit de către o autoritate a statului 
pentru a efectua o expertiză, o cercetare cu caracter tehnic, medical 
etc., prin care se stabilesc circumstanțele în care a avut loc o 
anumită faptă sau starea unei instalații, condiția fizică ori psihică a 
unei persoane etc. 

 

 

 



 

Un expert „ideal” trebuie să se caracterizeze prin:  

 
creativitate, adică capacitatea de a rezolva în mod creativ 

însărcinările 

euristică, abilitatea de a descoperi  sau crea probleme complicate 

intuiţie, capacitatea de a descoperi, pe cale rațională (în mod 

spontan), esența, sensul unei probleme, al unui obiect 

prevăzător, capacitatea de a prevedea unele schimbări de viitor 

independenţă, care se bizuie pe puterile proprii, cu inițiativă 

personală şi avînd capacitatea de a argumenta ideile proprii 

multilateral dezvoltat, capacitate de a vedea problema din diferite 

puncte de vedere.  

 

 

 

 
 
 



Trăsături:  

 

 Interes pentru invăţare  

 Capacitatea de a soluţiona probleme 

 Spirit de echipă 

Determinare  

Gîndire logică şi analitică 

 Abilităţi de comunicare (atît în limba maternă, cît şi în limba 

engleză sau altă limbă străină) 

 Creativitate 

Etică 

 

 
 
 



Clasificarea experţilor 

   EXPERŢI 

INTERNI 
EXTERNI 



 
Recrutarea experţilor “Interni”: 

 
organizaţiile cunosc mult mai bine „punctele forte” şi „punctele slabe” ale 

candidaţilor; 

atragerea candidaţilor este mult mai usoară; 

selecţia este mult mai rapidă şi mai eficientă; 

se permite obţinerea calificării specifice organizaţiei respective doar prin 

recrutarea din cadrul acesteia a unui candidat; 

probabilitatea de a lua decizii necorespunzătoare este mult diminuată; 

timpul aferent orientării şi îndrumării pe posturi a noilor angajaţi este mult 

diminuat; 

motivarea personalului creşte, iar ambianţa morală se îmbunătaţeşte; 

recrutarea personalului este mult mai rapidă şi mai puţin costisitoare 

sentimentul de apartenenţă la organizaţie, de loialitate sau de atasament 

faţă de aceasta creşte 

 

 
 
 



Avantajele unui expern “intern”: 

 

prezintă o probabilitate mai mare de a 

înţelege imaginea întreagă a organizaţiei, 

este familiar cu limbajul şi cultura 

organizaţiei, 

identifică factorii de putere, 

are relaţii familiare cu membrii 

organizaţiei,  

cunoaşte sistemul şi pe cei antrenaţi,  

angajament faţă de organizaţie, 

suportă consecinţele acţiunilor sale.  



Recrutarea experţilor externi:  

permite identificarea şi atragerea unui numar mai mare de candidaţi 
potenţiali; 

permite îmbunătăţirea procesului propriu-zis de recrutare datorită 
posibilităţii oferite de a compara candidaturile interne si externe; 

noii angajaţi pot constitui o sursă potenţială de idei şi cunoştinţe noi; 

permite îmbogăţirea potenţialului uman intern al organizaţiei, eliminarea 
unor eventuale stagnări sau rutine instalate; 

permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu pregătirea 
personalului; 

încurajează un nou mod de gîndire în cadrul organizaţiei şi poate preveni 
sau corecta unele obligaţii contractuale de durată; 

permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind angajarea 
sau îndeplinirea unor planuri privind identificarea şi atragerea unor 
grupuri speciale de candidaţi; 

permite satisfacerea necesităţilor suplimentare de personal determinate 
de extinderea sau dezvoltarea rapidă a organizaţiei, făra a solicita 
personal neexperimentat. 

 

 

 



Avantajele unui expert extern: 

 

Oferă o viziune independentă, imparţială  

 Prezintă o nouă direcţie şi indică paşii următori  

 Diagnostichează problema şi evaluează posibilele 

soluţii 

 Realizează sarcini necesitînd competenţe tehnice 

infrequently needed 

 Implementează soluţii/ noi sisteme şi instruiesc 

angajaţii 

 Constituie resursa suplimentară 

 

 



Dezavantajele recrutării interne: 
împiedica infuzia de „suflu proaspăt” şi defavorizează promovarea 

unor idei noi; 

favorizează manifestarea principiului lui Peter, conform căruia 

oamenii tind să se ridice pe scara ierarhică pîna la nivelul lor de 

incompetenţă; 

se poate manifesta favoritismul sau se pot declanşa numeroase 

conflicte sau stări afective determinate de modul diferit de 

percepere a unor fapte sau situaţii la promovarea angajaţilor din 

cadrul organizaţiei; 

provocarea apariţiei de posturi vacante în lanţ, asa-numitul efect 

de undă a postului liber; 

elaborarea unor programe adecvate de pregătire profesională care 

să permită dezvoltarea corespunzătoare a propriilor angajaţi 

pentru ca aceştia să îşi poată asuma noi responsabilităţi şi sarcini 



Dezavantajele recrutării externe: 

identificarea, atragerea şi evaluarea candidaţilor se 
realizează mult mai dificil, doar pe baza unor referinţe 
sau a unor scurte interviuri; 

riscul de a angaja candidaţi care, ulterior, nu dovedesc 
sau nu se pot menţine la potenţialul înalt pe care l-au 
demonstrat în timpul procesului de selecţie; 

costul recrutării personalului este mult mai ridicat; 

timpul necesar orientării, adaptării sau integrării pe 
posturi a noilor angajaţi este mult mai mare; 

potenţialii candidaţi interni se pot simţi frustraţi în cazul 
angajării pe cineva din afara organizaţiei, situaţie în care 
scade interesul, motivarea propriilor angajaţi care 
consideră că îndeplinesc condiţiile necesare, însă cărora 
li se reduc şansele de promovare. 



Mituri cu referire la experţii externi: 

experţii externi nu sunt necesari atunci cînd dispunem de experţi 
interni bine pregătiţi; 
experţii străini nu pot să se descurce rapid şi să însuşească specificul 
activităţii unei instituţii; 
experţilor străini nu trebuie să le oferim aceiaşi încredere pe care le-
o  oferim celor interni; 
experţii străini nu răspund pentru rezultate; 
experţii străini se aseamănă cu nişte ”vînzători de aer”; 
către experţii străini trebuie să te adreseze doar în cazul apariţiei 
unor probleme majore; 
experţii străini de calitate  pot fi găsiţi doar prin intermediul 
recomandărilor; 
apariţia experţilor străini generează panică în rîndul angajaţilor; 
experţii străini sunt foarte scumpi; 
expertul e ca narcoticul: odată te-ai adresat, apoi nu te mai poţi 
descurca fără el. 
 

 



Vă  mulţumesc  
pentru  atenţie!  

 

 

 


