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LISTA ABREVIERILOR 

 Categorii de autorităţi publice 

AAC Alte autorităţi administrative centrale 

AP Autorităţi publice 

AA sub. OCS Autorităţi administrative din subordinea organelor centrale de specialitate 

APC Autorităţi publice de nivel central 

APCS Administraţia publică centrală de specialitate 

APL Administraţia publică locală 

AAPL  Autorităţi ale administraţiei publice locale 

OCS Organe centrale de specialitate 

  

 Autorităţi şi instituţii publice 

AAP 

ANSA 

Academia de Administrare Publică  

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 

ARM Agenţia Rezerve Materiale  

AT Agenţia Turismului  

ARFC Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  

BNS Biroul Naţional de Statistică  

BRI Biroul Relaţii Interetnice  

CNA  Centrul Naţional Anticorupţie 

CNI Comisia Națională de Integritate 

IFPS Inspectoratul Fiscal Principal de Stat 

MA Ministerul Apărării  

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  

MAIA Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare  

MAI Ministerul Afacerilor Interne  

MC Ministerul Culturii  

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

MED Ministerul Educaţiei  

ME Ministerul Economiei  

MF Ministerul Finanţelor  

MJ Ministerul Justiţiei  

MM Ministerul Mediului  

MMPSF Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

MTID Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor  

MS Ministerul Sănătăţii  

MTIC Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  

MTS Ministerul Tineretului şi Sportului  

  

 Categorii de funcţii/posturi şi personal 

fdp Funcţie de demnitate publică 

fp Funcţie publică / funcţionar public 

fpc Funcţie publică de conducere / funcţionar public de conducere 

fpcns Funcţie publică de conducere de nivel superior / funcţionar public de conducere 

de nivel superior 

fpe Funcţie publică de execuţie / funcţionar public de execuţie 

fpss Funcţie publică cu statut special 

pcpfdp Post din cabinetul persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică 

ps Post de specialitate 

pdtafap Post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice 

pa Post auxiliar 
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Organizaţii şi programe internaţionale 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

SIGMA Programul „Sprijin pentru îmbunătăţirea guvernării şi managementului”  - o 

iniţiativă comună a OCDE şi UE  

UE Uniunea Europeană 

PADOS Proiect de asistență pentru Democrație participativă, guvernare deschisă și 

eServicii eficiente 

  

 Alte abrevieri 

DRAPC Direcţia reforma administraţiei publice centrale  

SIA RFPFP Sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi al 

funcţionarilor publici” 

SRU Subdiviziunea resurse umane 

IDU Institutul de Dezvoltare Urbană 
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SUMAR EXECUTIV 

În anul 2015, dezvoltarea serviciului public a fost realizată în corespundere cu obiectivele şi 

acţiunile prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 

2015-2018 şi ale Planului anual de acţiuni al Cancelariei de Stat pe anul 2015 prin dezvoltarea 

cadrului normativ, optimizarea managementului funcţionarilor publici prin implementarea 

reglementărilor cadrului normativ şi sporirea competenţelor profesionale prin asigurarea unui 

proces continuu de instruire a funcţionarilor publici. 

Scopul raportului este de a pune în evidenţă situaţia privind implementarea prevederilor Legii cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi a Hotărîrii Guvernului  nr.201 din 11 

martie 2009 în autorităţile publice, în vederea formării unei imagini reale în domeniul 

managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Prezentul raport reflectă realizările 

privind elaborarea/ajustarea cadrului normativ al funcţiei publice, implementarea prevederilor 

cadrului normativ în vigoare în autorităţile publice în anul 2015, precum şi relevarea tendinţelor în 

perioada 2011-2015 (tabelul nr.1).  

Tabelul nr.1. Evoluția managementulului funcției publice și al funcţionarilor publici în anii 2011-2015 

Indicatorii de performanţă U/M 2011 2012 2013 2014 2015 Situaţia 

Ponderea ocupării funcţiei publice 

conforme cadrului normativ 
% 93.2 95.6 96.0 97.8 97.7 

 

Mărimea serviciului public (corpul de 

funcţionari în numărul populaţiei) 
% 0.81 0.80 0.89 0.95 0.94  

Vîrsta medie a funcţionarilor publici ani 40.7 43.8 42.4 42.7 41.8  

Ponderea pensionarilor în numărul 

funcţionarilor publici 
% 5.8 7.9 9.3 8.9 9.2 

 

Ponderea femeilor în funcţie de 

demnitate publică 
% 22.6 23.0 25.6 26.4 27.0 

 

Ponderea funcţiilor publice vacante 

ocupate în bază de merit: 
% 71.7 70.7 63.5 68.4 72.2 

 

a) concurs % 54.3 50.8 46.4 51.9 52.7  

b) promovare % 17.4 19.9 17.1 16.5 19.5  

Gradul de înnoire a funcţionarilor publici % 5.6 5.4 7.4 5.8 6.7  

Rata funcţionarilor publici evaluaţi cu 

calificativele „foarte bine” şi „bine” 
% 95.0 95.8 97.4 97.9 98.3 

 

Ponderea funcţionarilor publici cărora li 

s-a acordat calificativul „nesatisfăcător” 
% 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

 

Ponderea funcţionarilor publici care au 

fost sancţionaţi disciplinar  
% 1.8 1.5 1.7 1.7 1.9 

 

Rata de fluctuaţie a funcţionarilor publici % 10.0 10.7 10.3 11.2 14.0  

Gradul de instruire a funcţionarilor 

publici  
% 59.2 69.5 73.7 54.5 64.6 

 

Ponderea funcţionarilor publici instruiţi 

minimum 40 ore/an  
% 57.2 51.4 49.5 31.2 30.0 

 

Ponderea funcţionarilor publici debutanţi 

instruiţi minim 80 ore  
% 32.8 53.0 50.4 34.6 21.6 

 

Numărul de zile de instruire per 

funcționar public instruit din autoritățile 

publice centrale 

zile 2.0 4.6 3.3 - 4.7 

 

           Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice. 

Notă. Culoarea verde indică situaţie bună, culoarea galbenă – satisfăcătoare, culoarea roşie – nesatisfăcătoare; săgeata 

în sus – situaţia se îmbunătăţeşte, săgeata orizontală – situaţia rămîne aceeaşi, săgeata în jos – situaţia se înrăutăţeşte. 

Raportul demonstrează progres în implementarea tuturor procedurilor de personal şi 

reglementărilor în autorităţile publice, însă indicatorii de performanţă arată că situaţia este 

diferită. Rezultate bune sau satisfăcătoare au fost obţinute în planificarea funcţiilor publice şi 
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evidenţa funcţionarilor publici, în ocuparea funcţiei publice vacante pe bază de merit şi înnoirea 

corpului de funcţionari publici, în dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici ş.a. Totodată, 

rezultate nesatisfăcătoare se mai înregistrează în reprezentarea femeilor în funcţie de demnitate 

publică, în evaluarea performanţelor funcţionarilor publici care sînt supraapreciaţi, în dezvoltarea 

profesională a funcţionarilor publici debutanţi ş.a. Raportul arată că situaţia privind 

implementarea cadrului normativ în domeniul funcţiei publice este încă neomogenă şi neuniformă 

în autorităţile publice – dacă în medie performanţele sînt satisfăcătoare, apoi în unele autorităţi 

publice au fost înregistrate rezultate nesatisfăcătoare în implementarea unor prevederi ale cadrului 

normativ în domeniu. În acest context, se menționează fluctuaţia înaltă a funcţionarilor publici şi 

altor categorii  de personal în unele ministere şi autorităţi administrative din subordinea organelor 

centrale de specialitate, ponderea joasă a instruirii funcţionarilor publici în autorităţile 

administraţiei publice locale, reducerea numărului funcționarilor publici debutanți instruiți.  

Raportul vine în continuare cu o amplă analiză despre situaţia în serviciul public în anul 2015 în 

comparaţie cu perioada anterioară şi include: modificările şi completările cadrului normativ în 

perioada de raportare; analiza dimensiunii absolute şi relative a serviciului public ca parte 

componentă a sectorului public, caracteristica calitativă a serviciului public (funcţiile publice 

vacante, structura de gender, vîrsta personalului); rezultatele monitorizării implementării 

prevederilor cadrului normativ în domeniu pe proceduri de personal. Fiecare compartiment 

include constatări, provocări şi acţiuni pentru perioada ulterioară. Raportul include priorităţi 

pentru anii 2016-2017. Anexele raportului includ date despre funcţionarii publici şi alte categorii 

de personal şi despre implementarea prevederilor cadrului normativ pe proceduri de personal  în 

autorităţile publice în anul 2015. 

Abordarea metodologică aplicată în raport se bazează pe analiza datelor şi informaţiilor 

autorităţilor publice ce cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. Raportul a fost elaborat folosind datele pentru anul 2015 prezentate în 

adresa Cancelariei de Stat
1
 de către 99,2% din autorităţile publice de nivel central şi local, 

Raportul „Numărul funcţionarilor publici în Republica Moldova la 01.01.2016” al Biroului 

Naţional de Statistică (BNS), precum şi informaţiile colectate de Direcţia reforma administraţiei 

publice centrale (DRAPC) în procesul monitorizării pe teren a autorităţilor publice de nivel 

central. Datele şi informaţiile au fost generalizate de către DRAPC în total pe serviciul public, pe 

niveluri de administrare şi categorii de autorităţi publice, inclusiv pe autorităţile publice de nivel 

central (organe  ale   autorităţilor  publice,  ministere şi alte autorităţi administrative centrale, 

alte autorităţi publice, autorităţi administrative din subordinea organelor centrale de 

specialitate) şi autorităţile administraţiei publice locale (de nivelul al doilea şi nivelul întîi)
2
 şi pe 

categorii de personal. La elaborarea raportului au mai fost folosite constatările şi datele din 

rapoartele pentru anii 2011-2014.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Indicaţiile nr.2903-371 și nr.2903-373 din 29.12.2015, www.cancelaria.gov.md/  (Domeniile de competenţă/ 

Reforma APC/Monitorizare/Indicaţii) . 
2
 Clasificarea autorităţilor publice a fost efectuată conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 

26.12.2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”. 

http://www.cancelaria.gov.md/
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I. DEZVOLTAREA SISTEMULUI FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ANUL 2015 

1.1. Dezvoltarea cadrului normativ 

În corespundere cu obiectivele şi acţiunile prioritare stabilite în Programul de activitate al 

Guvernului pentru anii 2015-2018 şi Planul anual de acţiuni al Cancelariei de Stat, în anul 2015 a 

continuat modernizarea funcţiei publice şi a statutului funcţionarului public prin următoarele 

modificări şi completări ale cadrului normativ.  

1) Pentru asigurarea optimizării sistemului instituţional al administraţiei publice centrale de 

specialitate, a fost: 

 aprobată Legea nr. 168 din 31 iulie 2015 „Pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.64-

XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern”; 

 aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 01 iulie 2015 „Cu privire la completarea anexei nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011”; 

 aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 443 din 20 iulie 2015 „Cu privire la modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr.43 din 2 februarie 2010”; 

2) În scopul consolidării cadrului normativ privind instituţionalizarea funcţiei de secretar de stat în 

ministere, a fost aprobată: 

 Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 25 martie 2015 „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea 

Guvernului nr.154 din 28 februarie 2014 „Cu privire la constituirea Comisiei pentru 

organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel 

superior”; 

3) A continuat procesul de dezvoltare şi perfecţionare a cadrului normativ în vigoare în 

corespundere cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Astfel, au fost aprobate:  

 Legea nr. 166 din 31 iulie 2015 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”, prin 

care au fost completate și modificate Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008  cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public și Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea 

Clasificatorului unic al funcțiilor pubice; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 608 din 11 septembrie 2015 „Pentru aprobarea Avizului la proiectul 

de lege privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 

2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 843 din 04.12.2015 „Pentru modificarea şi completarea anexei la 

Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01.02.2013”, prin care a fost modificat Regulamentul cu 

privire la evaluarea performanţei colective; 

4) Pentru realizarea procesului de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice, 

au fost aprobate: 

 Hotărîrea Guvernului nr. 388  din  16 iulie 2015 „Cu privire la comanda de stat pentru 

admiterea la studii superioare de masterat profesional în cadrul Academiei de Administrare 

Publică în anul de studii 2015-2016”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 850 din  09 decembrie 2015 „Cu privire la comanda de stat privind 

dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2016”. 

 

 

 

 



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 9 

1.2. Implementarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 

publice şi al funcţionarilor publici” 

Republica Moldova dispune de un sistem informațional unic în domeniul gestionării resurselor 

umane din serviciul public, care oferă informații despre funcțiile publice/posturile și titularii lor, 

necesare procesului decizional din cadrul autorităților publice. 

Sistemul informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” a fost 

elaborat în anii 2011 – 2014 și are scopul de a eficientiza managementul funcției publice și al 

funcționarilor publici.  

În anul 2014 prin Hotărîrea Guvernului nr.106 din 11 februarie 2014 a fost aprobat  Regulamentul 

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor 

publice şi al funcţionarilor publici”, care obligă autoritățile publice ce cad sub incidența Legii 

158/2008 să utilizeze acest sistem în activitatea subdiviziunilor resurse umane. 

Prin intermediul SIA RFPFP se realizează stocarea informației despre: structura autorității 

publice, funcțiile publice/posturile ocupate și vacante, concursurile realizate pentru ocuparea 

acestora, informații despre titularii funcțiilor publice/posturilor, dezvoltarea profesională, 

evaluarea performanțelor individuale, sancțiunile disciplinare ș.a. informaţii relevante care acordă 

transparenţă, uşurează şi sporesc activitatea autorităţilor publice. 

Pe parcursul perioadei de raportare, funcţionarii DRAPC au continuat procesul de acordare a 

suportului metodologic în implementarea SIA RFPFP prin: realizarea a 233 vizite de suport la 

sediul autorităţilor publice; elaborarea ghidurilor metodice „Modificarea structurii autorității în 

SIA RFPFP” și „Generarea rapoartelor în SIA RFPFP”, care au fost publicate pe site-ul 

Cancelariei de Stat; instruirea a 30 de utilizatori din autoritățile publice locale de nivelul II și 29 

de utilizatori din autoritățile publice locale de nivelul I. De asemenea, a fost asigurată crearea 

canalelor securizate și a conturilor de acces pentru utilizatori. 

La data de 1 ianuarie 2016, SIA RFPFP se implementa în 77 autorități publice centrale, 28 

autorități publice locale de nivelul II și 29 autorități publice locale de nivelul I. Astfel, în sistem 

erau importate 10 890 de persoane, dintre care: 843 de persoane noi importate, care încă nu au 

raport de serviciu sau contract de munca creat în SIA RFPFP; 8 297 persoane care au rapoarte de 

serviciu sau contracte de muncă active sau suspendate; 1162 persoane care au rapoarte de serviciu 

sau contracte de muncă încetate; 1 010 persoane – arhivate.  

În perioada de raportare, în Casa Națională de Asigurări Sociale procedura de evaluare a 

performanțelor individuale a funcționarilor publici s-a realizat exclusiv prin intermediul SIA 

RFPFP. Astfel, au fost instruiți 102 evaluatori și s-a creat acces pentru 267 de utilizatori din 40 de 

Case Teritoriale de Asigurări Sociale, cât și din aparatul central al autorității. 

În octombrie 2015, în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public 

din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene” s-a 

desfășurat un atelier de lucru la Comrat, UTA Găgăuzia, dedicat specialiștilor subdiviziunilor 

resurse umane din autoritățile publice locale din această regiune. Printre informațiile relevante 

managementului resurselor umane prezentate, un loc aparte i-a revenit SIA RFPFP. Acest atelier a 

marcat un început în implementarea SIA RFPFP și în UTA Găgauzia.   

1.3. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 Cadrul normativ pentru implementarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 a fost dezvoltat 

prin operarea modificărilor şi completărilor în Legea cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, precum și în Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 01 februarie 2013, care 

vizează îmbunătăţirea mai multor aspecte ale activităţii funcţionarilor publici.  
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 SIA RFPFP se implementează în 134 de autorități publice, însă procesul de populare a 

sistemului cu date decurge anevoios, la data de 01.01.2016 fiind doar 10 890 de persoane 

introduse în sistem din numărul necesar de 22602 persoane. 

 În 2015 a derulat procesul de realizare a procedurii de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale funcționarilor publici din cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale și 

Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale prin intermediul SIA RFPFP. 

 A continuat acordare a asistenței metodologice prin realizarea vizitelor de suport, elaborarea 

ghidurilor metodice și organizarea cursurilor de instruire pentru noii utilizatori, ai SIA RFPFP. 

Provocări 

 Completarea cadrului normativ cu reglementări privind gestionarea funcţionarilor publici de 

conducere de nivel superior (în special a secretarilor de stat): autoritatea responsabilă, 

competenţe etc.  

 Introducerea datelor în SIA RFPFP de către toate autoritățile publice, astfel încât acestea să 

dețină informația la zi despre funcțiile publice/posturile și titularii lor. 

 Realizarea procesului de evaluare a performanțelor individuale prin intermediul SIA RFPFP 

în toate autoritățile publice. 

 Acordarea accesului la SIA RFPFP pentru conducătorii de nivel mediu și superior din cadrul 

autorităților publice. 

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Cancelaria de Stat (DRAPC), în comun cu autorităţile publice (SRU), va identifica în 

continuare barierele în aplicarea cadrului normativ în domeniul managementului funcţiei 

publice şi al funcţionarilor publici şi va propune modificări şi completări la cadrul legislativ 

şi normativ în domeniu.    

 Continuarea acordării suportului metodologic pentru implementarea SIA RFPFP autorităților 

publice de către funcționarii publici din cadrul DRAPC. 

 Autorităţile publice vor continua să depună eforturi în implementarea SIA „Registrul 

funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, în special, prin introducerea informaţiei în baza 

de date şi generarea rapoartelor din sistem, pentru ca sistemul respectiv să devină un 

instrument util în gestionarea personalului din autorităţile publice. 

 Cancelaria de Stat (DRAPC) va întreprinde măsuri pentru sporirea nivelului de implementare a 

SIA RFPFP. 

 

II. SERVICIUL PUBLIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA   

2.1. Analiza personalului din autorităţile publice 

Acest compartiment include analiza dimensiunii serviciului public în termeni absoluţi, a funcţiilor 

şi posturilor vacante, structurii de gen a personalului şi vîrstei medii a personalului din autorităţile 

publice din Republica Moldova. Dimensiunea serviciului public în termeni absoluţi a fost 

analizată folosind doi indicatori: primul este efectivul-limită de personal din autorităţile publice 

care reprezintă numărul funcţiilor şi posturilor (unităţi); al doilea este numărul de salariaţi 

(persoane), numit şi număr de personal, care ocupă funcţiile şi posturile din autorităţile publice.   
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2.1.1. Dimensiunea serviciului public 

Evoluţia efectivului-limită de personal şi a numărului de salariaţi din autorităţile publice arată 

schimbările în dimensiunea serviciului public în termeni absoluţi în anii 2011-2015 (fig.1-2).  

 

Fig.1. Evoluţia efectivului-limită de personal 

în anii 2011-2015, unităţi 
Fig.2. Evoluţia salariaţilor în anii 2011-

2015, persoane 

  

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS.    

Analiza în dinamică a indicatorilor arată că dimensiunea serviciului public în anul 2015 este în 

creştere, comparativ cu anul 2011. Pentru a identifica cauzele schimbărilor în dimensiunea 

serviciului public, vom analiza evoluţia comparativă a efectivului-limită de personal şi a funcţiilor 

publice pe niveluri de administrare (fig.3-4).  

Fig.3. Evoluţia efectivului-limită de personal 

pe niveluri de administrare în anii 2011-

2015, unităţi 

Fig.4. Evoluţia funcţiilor publice pe niveluri 

de administrare în anii 2011-2015, unităţi 

 
 

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS.   

Analiza în dinamică a dimensiunii serviciului public pe niveluri de administrare arată că în 

autorităţile publice de nivel central a crescut numărul de unităţi de personal datorită modificării 

efectivului-limită de personal în mai multe autorităţi (Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 

Excepționale, Inspectoratul General al Poliției, Departamentul Poliției de Frontieră) și luării în 

evidenţă statistică a acestora.  

În acelaşi timp, în autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) în dinamică se observă o 

uşoară scădere a efectivului-limită de personal, inclusiv şi a numărului de funcţii publice în anul 
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2015, comparativ cu anul 2011, cauzată de optimizarea numărului de funcţii publice în AAPL. În 

perioada anilor 2011-2015, evoluţia numărului salariaţilor şi a corpului de funcţionari publici în 

APC şi APL este similară cu cea a efectivului-limită de personal şi a funcţiilor publice, respectiv. 

La 1 ianuarie 2016, efectivul-limită de personal în autorităţile publice a înregistrat 46673 unităţi şi 

numărul de salariaţi care ocupă aceste funcţii şi posturi a însumat 42736 persoane. Distribuirea 

numărului de funcţii/posturi şi salariaţi pe niveluri de administrare este prezentată în figura 5.  

Fig.5. Efectivul-limită de personal şi salariaţi din autorităţile 

publice la 01.01.2016 

 

 

Analiza efectivului de 

personal şi a salariaţilor 

pe niveluri de 

administrare denotă că 

mai mult de două treimi 

din numărul de unităţi 

(70,1%) şi din numărul 

de salariaţi (68,6%) sînt 

concentrate în APC, iar 

mai puţin de o treime 

(29,9% şi 31,4%, 

respectiv) – în APL. 

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.1).  

Conform datelor BNS, la situaţia din 1 ianuarie 2016, numărul total al funcţiilor publice a 

înregistrat 18794 unităţi, iar corpul de funcţionari publici al autorităţilor publice, care cad sub 

incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public – 16995 persoane. 

Distribuirea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici pe niveluri de administrare este 

prezentată în figura 6.  

Fig.6. Distribuirea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici pe 

niveluri de administrare la 01.01.2016 
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Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.1).  
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46673.05 

32735.55 

13937.5 

42736 

29316 

13420 

0

10000

20000

30000

40000

50000

Total APC APL

Efectivul-limită de personal, unităţi Salariaţi, persoane

18794 

11829 

6965 

16995 

10478 

6517 

0

5000

10000

15000

20000

Total APC APL

Funcţii publice, unităţi Funcţionari publici, persoane



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 13 

Fig.7. Structura funcţiilor şi posturilor din 

autorităţile publice la 01.01.2016, % 
Fig.8. Structura salariaţilor din 

autorităţile publice la 01.01.2016, % 

  

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.1).  

În structura efectivului-limită de personal (şi a salariaţilor) din autorităţile publice, funcţiile 

publice şi funcţiile publice cu statut special (funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut 

special) deţin ponderea majoritară, constituind 40,3% şi 33,6% (39,8% şi 33,4%), respectiv, în 

numărul total de funcţii şi posturi (în numărul total de salariaţi). Ponderea posturilor din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică, a posturilor de deservire tehnică şi a posturilor fără 

statut de funcţionar public alcătuiesc circa a cincea parte din numărul total al acestora, în care 

posturile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice reprezintă partea 

majoritară. Ponderea salariaţilor în aceste posturi deţin o pondere similară.  

Structura efectivului-limită de funcţii publice şi a numărului de funcţionari publici este prezentată 

în figurile 9-10. 

Fig.9. Structura funcţiilor publice la 

01.01.2016, % 
Fig.10. Structura funcţionarilor publici la 

01.01.2016, % 

  

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.1).  
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faptului că autorităţile publice creează subdiviziuni structurale cu un număr mic de unităţi de 
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personal, de obicei cu numărul minimal de unităţi stabilit de cadrul normativ. Totodată, există 

autorităţi publice cu un efectiv mic de personal, care în mod indirect influenţează situaţia privind 

coraportul dintre numărul funcţiilor publice de execuţie şi al funcţiilor publice de conducere.  

2.1.2. Analiza funcţiilor şi posturilor vacante 

Numărul total de funcţii şi posturi vacante în autorităţile publice a constituit 3737,0 unităţi la 

situaţia din 01.01.2016, calculat în baza datelor primite de la autorităţile publice. Structura 

funcţiilor şi a posturilor vacante pe categorii de personal în total pe autorităţile publice şi pe 

niveluri de administrare este prezentată în figurile 11-14. 

Fig.11. Numărul funcţiilor şi posturilor  

vacante la 01.01.2016, unităţi 

Fig.12. Structura funcţiilor şi posturilor 

vacante pe categorii la 01.01.2016, % 

  

  Sursa: Calculat în baza datelor din anexa nr.3.  

Analiza denotă că în APC sînt concentrate majoritatea funcţiilor şi posturilor vacante – 84,2% din 

total, iar în APL – doar 15,9%. Potrivit datelor prezentate de autorităţile publice, în structura 

funcţiilor şi a posturilor vacante, funcţiile publice înregistrează o pondere substanţială (47,8%), 

funcţiile publice vacante cu statut special, de asemenea, înregistrează o pondere înaltă (34,3%).   

Fig.13. Structura funcţiilor publice vacante în 

APC la 01.01.2016, unităţi 

Fig.14. Structura funcţiilor publice  

vacante în APL la 01.01.2016, unităţi 

 
 

Sursa: Calculat în baza datelor din anexa nr.3.  

Structura funcţiilor publice vacante pe niveluri de administrare este, practic, similară: cea mai 
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autorităţi publice centrale de specialitate (APCS). Ponderea mai mare a funcţiilor şi posturilor 

vacante şi, respectiv, grad mai mic de ocupare a funcţiilor şi posturilor a fost înregistrat în 

Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Tineretului și Sportului (MTS), Ministerul Justiţiei (MJ) şi 

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF), unde fluctuaţia personalului este mai 

înaltă. Gradul de ocupare a funcţiilor şi posturilor relevă un nivel înalt pentru funcţiile de 

demnitate publică (93,1%), funcţiile publice de conducere (93,4%), funcţiile publice de execuție 

(89,3%). Cel mai mic grad de ocupare se atestă pentru funcțiile publice de conducere de nivel 

superior (78,4%).  

2.1.3. Analiza de gen a funcţionarilor publici şi a altor categorii de salariaţi 

Numărul femeilor din autorităţile publice a însumat 19533 persoane şi al bărbaţilor – 23203 

persoane, inclusiv în funcţie publică – 12218 femei şi 4777 bărbaţi, la situaţia din 1 ianuarie 2016. 

Distribuirea femeilor şi bărbaţilor pe categorii de personal este prezentată în figurile 15-16. 

Fig.15. Repartizarea femeilor şi a bărbaţilor pe categorii de personal la 01.01.2016, persoane 

 

Fig.16. Structura de gen pe categorii de personal la 01.01.2016, % 

 

 Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.2). 

Analiza de gen a personalului relevă că ponderea bărbaţilor a constituit în total 54,3% şi a 

femeilor – 45,7% în numărul salariaţilor din autorităţile publice. În structura funcţionarilor, 

bărbaţii au înregistrat 55,7% şi femeile 44,3%. Totodată, ponderea bărbaţilor care ocupă funcţii 

publice a constituit 28,1% şi a femeilor – 71,9%. Funcţiile de demnitate publică, funcţiile publice 

de conducere de nivel superior și funcţiile publice cu statut special sînt ocupate, preponderent, de 

către bărbaţi. Femeile deţin doar circa un sfert din funcţiile de demnitate publică şi o treime din 

funcţiile publice de conducere de nivel superior. Funcţiile publice de conducere și funcţiile 

publice de execuţie şi posturile de deservire tehnică sînt ocupate dominant de către femei. 

Structura de gen a personalului în total şi a corpului de funcţionari publici repartizată pe niveluri 

de administrare este prezentată în figurile 17-18. 
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Fig.17. Structura de gen a personalului pe 

niveluri de administrare la 01.01.2016, % 
Fig.18. Structura de gen a 

funcţionarilor publici pe niveluri de 

administrare la 01.01.2016, % 

  

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.2).  

Analiza comparativă a structurii de gen a funcţionarilor publici pe niveluri de administrare 

(fig.18) denotă o situaţie similară atît în autorităţile publice de nivel central, cît şi în autorităţile 

administraţiei publice locale – structura pe sexe a corpului de funcţionari publici relevă că în 

medie femeile sînt supra-reprezentate.  

Structura personalului după gen pe categorii de personal în administraţia publică de nivel central 

este prezentată în figura 19. 

Fig.19. Structura de gen pe categorii de personal în APC, % 

 

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.2). 

Analiza datelor din fig.19 denotă faptul că femeile sînt sub-reprezentate în funcţiile de demnitate 

publică, înregistrînd 27% şi în funcţiile publice de conducere de nivel superior – 34,5%.  

Femeile alcătuiesc o pondere mai mare, comparativ cu bărbaţii, în structura personalului în toate  

categoriile de autorităţi publice de nivel central, cu excepţia autorităţilor administrative din 

subordinea ministerelor, unde bărbaţii deţin ponderea majoritară (72,1%) datorită faptului că 

unele autorităţi administrative din subordinea OCS au în statul de personal funcţii publice cu 

statut special, care sînt ocupate preponderent de bărbaţi. În corpul de funcţionari publici femeile 

sînt supra-reprezentate în medie în toate categoriile de autorităţi publice de nivel central.  

Structura personalului după gen pe categorii de personal în administraţia publică locală este 

prezentată în figura 20. 
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Fig.20. Structura de gen pe categorii de personal în APL, % 

 

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS (anexa nr.2). 

Structura personalului după gen relevă că în APL ponderea bărbaţilor a constituit 42,9% şi a 

femeilor 57,1% în numărul total al salariaţilor la situaţia din 1 ianuarie 2016. În acelaşi timp, 

ponderea bărbaţilor care ocupă funcţii publice a înregistrat un nivel relativ mic (27,0%) şi a 

femeilor un nivel înalt (73%), astfel, funcţiile publice de conducere şi funcţiile publice de execuţie 

sînt ocupate dominant de către femei. De menţionat că în APL funcţiile de demnitate publică sînt 

ocupate preponderent de către bărbaţi (79,9%), în special în AAPL de nivelul al doilea (85,4%), 

pe cînd femeile sînt sub-reprezentate în aceste funcţii.   

2.1.4. Analiza după vîrstă a personalului 

Vîrsta medie a funcţionarilor publici a constituit 41,8 ani (în APC – 40,5 ani şi în APL – 46,5 ani) 

la situaţia din 1 ianuarie 2016, conform datelor prezentate de autorităţile publice.  

Fig.21. Vîrsta medie a funcţionarilor 

publici la 01.01.2016, ani 

 

 

Analiza relevă că vîrsta medie a funcţionarilor 

publici este rezonabilă în autorităţile publice, 

inclusiv în medie pe autorităţile publice de 

nivel central şi autorităţile administraţiei 

publice locale, totuşi gradul de îmbătrînire în 

APL este mai mare, comparativ cu cel din 

APC. 

Sursa: Elaborat în baza datelor prezentate de  autorităţile publice (anexa nr.3). 

Valoarea indicatorului privind vîrsta medie a funcţionarilor publici a fost îmbunătăţită substanţial 

în APC în urma implementării Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 

care prevede că funcţionarul public poate activa în funcţie publică pînă la trei ani după atingerea 

vîrstei pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă. Ca rezultat al implementării 

cadrului normativ al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, în ultimii ani, autorităţile publice 

au încetat raporturile de serviciu cu funcţionarii publici de conducere şi de execuţie care au atins 

vîrsta ce dă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă.  

Analiza relevă că în autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi de nivelul întîi 

vîrsta medie a personalului este de 46,5 ani (în AAPL de nivelul II – 46,0 ani şi în AAPL de 

nivelul I – 47 ani). Datele denotă că în multe autorităţi publice locale funcţionarii publici au o 

vîrstă înaintată sau au atins deja limita de vîrstă pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită 

de vîrstă. 

Numărul pensionarilor care au atins vîrsta pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă a însumat 1518 persoane în total pe autorităţile publice (9,2% din numărul total de 
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funcţionari publici), dintre care 630 persoane sau 41,5% activează în APC şi 888 persoane sau 

58,5% - în APL.  

Fig.22. Ponderea pensionarilor în numărul 

funcţionarilor publici la 01.01.2016, % 

 

 

În autorităţile publice în ansamblu, 

9,2% din funcţiile publice erau 

deţinute de pensionarii care au atins 

s-au au depășit vîrsta de 57 ani pentru 

femei şi de 62 de ani pentru bărbaţi. 

În autorităţile administraţiei publice 

de nivel central  ponderea 

pensionarilor este rezonabilă, 

constituind 6,1%. 

Sursa: Elaborat în baza datelor prezentate de autorităţile publice (anexa nr.3).  

În acelaşi timp, în unele autorităţi publice de nivel central ponderea pensionarilor este excesivă, în 

special, în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (44,8%), Agenţia Rezerve Materiale 

(12,1%), Biroul Naţional de Statistică (12,92%). În autorităţile administraţiei publice locale, 

ponderea pensionarilor, de asemenea, este înaltă, constituind 14,5% (în AAPL de nivelul II – 

12,6% şi în AAPL de nivelul I – 16,0%).  

2.5. Remunerarea funcționarilor publici 

Remunerarea funcţionarilor publici se stabileşte în baza prevederilor Legii nr.48 din 22 martie 

2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, conform căreia salariul total al 

funcţionarilor publici include partea fixă, compusă din salariul de funcţie şi sporul pentru gradul 

de calificare, gradul special şi rangul diplomatic, şi partea variabilă, formată din sporul pentru 

performanţa colectivă a subdiviziunii/autorităţii publice şi premiul anual. Partea variabilă a 

salariului nu poate depăşi 30% din salariul de funcţie. Funcţionarul public poate beneficia de 

suplimente pentru muncă suplimentară şi de premii unice.  

Pentru stabilirea salariului de funcţie al funcţionarului public în raport cu sarcinile şi atribuţiile 

funcţiei ocupate, sistemul de salarizare al funcţionarilor publici include 23 grade de salarizare, 

inclusiv gradele 1-20 pentru funcţionarii publici de conducere şi de execuţie a cîte 9 trepte de 

salarizare fiecare şi gradele 21-23 pentru funcţionarii publici de conducere de nivel superior a cîte 

5 trepte de salarizare. În perioada de raportare, funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie 

le-au fost acordate treptele de salarizare I-VII, salariul acestora încadrîndu-se în diapazonul 2200-

8580 lei, iar funcţionarilor publici de conducere de nivel superior – treptele I-III, salariul acestora 

încadrîndu-se în diapazonul 7000-8970 lei.  

În luna martie a anului 2015 a fost aplicată pentru prima dată de la adoptarea Legii nr. 48/2008, 

procedura de avansare în trepte de salarizare. Această procedură, precum şi acordarea premiului 

anual urmează să se aplice şi în anul 2016, odată cu adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 

2016. 

Pe parcursul anului 2015 nu au intervenit schimbări în modalitatea de salarizare a funcţionarilor 

publici, respectiv, mărimea salariului mediu lunar al funcţionarilor publici (fpcns, fpc, fpe) din 

autoritățile publice centrale, conform datelor prezentate de Ministerul Finanţelor, constituie 5235 

lei. 
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2.6. Etica şi integritatea funcţionarilor publici 

Sistemul de integritate al funcţionarilor publici conţine reglementări încorporate în Legea cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Codul de conduită a funcţionarului 

public, Legea cu privire la conflictul de interese, Legea privind declararea şi controlul veniturilor 

şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere, Legea privind testarea 

integrităţii profesionale şi alte acte normative, care stabilesc drepturile şi obligaţiile funcţionarilor 

publici, regulile de conduită şi anumite restricţii privind conflictul de interese, depunerea 

declaraţiilor de venit şi proprietate, de interese. Cadrul normativ în domeniu conţine reglementări 

cu privire la: comisia de disciplină (HG nr.201/2009, anexa nr.7); evidenţa, evaluarea, păstrarea, 

utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu prilejul 

anumitor acţiuni de protocol (HG nr.134/2013); avertizorii de integritate (HG nr.707/2013). 

Din punct de vedere instituţional, domeniul respectiv se regăseşte în atribuţiile mai multor entităţi: 

Ministerul Justiţiei, Cancelaria de Stat, Comisia Naţională de Integritate, Centrul Naţional 

Anticorupţie, autorităţile publice; precum şi în atribuţiile conducătorului/ şefilor de subdiviziuni/ 

SRU/ funcţionarului public. 

Ministerul Justiţiei elaborează proiectele de acte legislative şi normative privind integritatea 

profesională a diferitor categorii de personal, inclusiv a funcţionarilor publici. 

Cancelaria de Stat monitorizează aplicarea Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. În acelaşi timp, nici o autoritate nu monitorizează aplicarea Codului de 

conduită a funcţionarului public, ca urmare, lipsesc datele referitoare la acest aspect.  

Comisia Naţională de Integritate (CNI), în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, pe parcursul 

anului 2015  a realizat mai multe activităţi menite să asigure exercitarea funcţiilor publice în 

condiţii de imparţialitate, integritate şi transparenţă. Cele mai importante repere ale activităţii 

desfăşurare au fost reprezentate de lansarea unei campanii de informare la nivel naţional despre 

importanţa şi obligativitatea declarării veniturilor, proprietăţii şi intereselor personale, dar şi 

despre respectarea necondiţionată a prevederilor legale cu referire la incompatibilităţi, restricţii şi 

regimul cadourilor.  

Atenţie primordială a fost acordată instruirii funcţionarilor din cadrul serviciului public, inclusiv 

a funcţionarilor publici privind completarea corectă a declaraţiilor, consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin promovarea standardelor de integritate în serviciul public, dezvoltarea unei 

baze de cooperare cu instituţiile şi organele cu competenţe în domeniu privind raportarea actelor 

de corupţie, influenţelor necorespunzătoare şi a comportamentelor corupţionale. În aceeaşi ordine 

idei, întru generarea schimbării de paradigmă şi a abordării conceptului de integritate în Republica 

Moldova, CNI a transmis mesajul său clar către 1100 de funcţionari publici din toate autorităţile 

publice, inclusiv cele locale, instruiţi în cadrul cursurilor organizate pe parcursul anului 2015: 

nivelului de conştientizare a pericolului corupţiei trebuie menţiunut la nivel ridicat şi fiecare 

funcţionar este chemat să întreprină măsurile de rigoare în vederea eradicării corupţiei.  

Un alt aspect al activităţii CNI la nivelul exercitării funcţiei publice este cel ce ţine de prevenirea 

şi sancţionarea cazurilor de incompatibilitate,  conflicte de interese,  acumulare a veniturilor 

nejustificate. Astfel, dintre cei 316 subiecţi aflaţi în atenţia Comisiei Naţionale de Integritate în 

cadrul unor controale iniţiate pe parcursul anului 2015, 50 sunt funcţionari publici, inclusiv 28 – 

funcţionari publici de conducere  (10 – din APC şi subdiviziuni subordonate, 18 – din APL, 

nivelul I şi II) şi 22 – de  execuţie (15 – din APC şi subdiviziuni subordonate, 7- din APL, nivelul 

I şi II). 

Situaţia constatărilor Comisiei Naţionale de Integritate în privinţa funcţionarilor publici denotă 12 

cazuri de încălcări (2 - FPC APC; 5 – FPC APL1; 2 – FPE APC; 3 – FPE APL niv.I): 7 cazuri de 

încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii (2 - FPC APC; 2 – FPC APL 
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niv.I; 1 – FPE APC; 2 – FPE APL niv.II); 3 conflicte de interese (2 – FPC APL niv.I; 1 – FPE 

APC); 2 cazuri de incompatibilitate (1 – FPC APL niv.I; 1 – FPE APL niv.II).  

Una din normele de conduită a funcţionarilor publici, stabilite de Codul de conduită, este obligația 

acestora de a declara conflictul de interese. Analiza dosarelor gestionate de CNI, dar şi a 

publicaţiilor media, denotă faptul că esența şi elementele conflictului de interese nu sînt suficient 

de bine înţelese și nu sunt, efectiv, aplicate în mod corect și adecvat or conflictul de interese este, 

în unele cazuri, confundat cu incompatibilităţile şi interdicţiile/restricțiile impuse funcționarilor 

publici. În acest sens, este oportun şi necesar de a perfecta şi a asigura publicarea unor instrucțiuni 

clare, ulterior pe larg mediatizate,  privind modul de declarare și soluționare a conflictelor de 

interese.  

Pentru a obține un tablou autentic despre situația reală la capitolul respectarea regimului juridic al 

conflictelor de interese Comisia Națională de Integritate a solicitat autorităților publice centrale și 

locale prezentarea informației despre ținerea registrelor de evidență a conflictelor de interese și 

numărul cazurilor declarate de către personalul instituției.  

Analiza informației recepționate de CNI a scos în evidență 3 probleme majore: atitudine 

iresponsabilă a factorilor de decizie față de problema abordată; cunoașterea insuficientă a 

prevederilor legislaţiei la capitolul dat; aspect lacunar de soluționare a conflictelor de interese. 

Din cele 1241 entități publice care au primit circulara Comisiei Naţionale de Integritate (fapt 

confirmat prin avizul de recepţionare), au prezentat informația solicitată doar 625 de entități sau 

aproximativ 50%. Datele atestă atitudinea iresponsabilă a factorilor de decizie din cadrul 

autorităților publice centrale și locale în ceea ce privește promovarea politicilor şi standardelor de 

integritate în serviciul public. 

Printre cele mai des întâlnite tipuri de interese personale, conform controalelor efectuate în 2015, 

se numără cele care rezultă din: relații cu persoane apropiate (angajare rude, luare decizii cu 

avantaj material pentru sine sau rude, etc.) - 7 cazuri (3 – APC și 4 – APL); relații cu persoane 

juridice (în care personal sau persoanele apropiate dețin calitatea de asociat, fondator, acționar 

și/sau administrator, angajat) - 6 cazuri (2 – APC și 4 – APL). 

Centrul Național Anticorupție (CNA) pe parcursul  anilor 2014 - 2015 a efectuat 1097 de instruiri 

anticorupție, la care au fost prezenți circa 40 000 de agenți publici.  

Cu referire la punerea în aplicare a Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale, 

menţionăm că la solicitările CNA 100% de entităţi publice monitorizate, care constituie circa 980 

instituţii  informate, au instituit registre de declarare a conflictelor de interese, de raportare a 

influenţelor necorespunzătoare şi a avertizărilor de integritate, iar circa 70,0 % entităţi publice au 

instituit registre de declarare a cadourilor.  

În contextul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice, 

colaboratori CNA au dezvoltat tematici precum “Consideraţiuni conceptuale privind integritatea. 

Avertizorii de integritate”, “Răspunderea juridică pentru faptele de corupţie”, acestea fiind 

desfăşurate în cadrul Academiei de Administrare Publică pentru funcţionari publici de diferit 

nivel, inclusiv debutanţi. 

Date suplimentare cu privire la activitatea CNA pot fi accesate în Raportul de activitate a 

Centrului Național Anticorupție pentru perioada 2014-2015, pe adresa electronică, 

http://cna.md/sites/default/files/ statdata/raport_cna_24.02.16.pdf. 

Cadrul normativ conţine anumite reglementări cu privire la rolul, drepturile şi obligaţiile, 

responsabilitatea conducătorului/ şefilor de subdiviziuni/ SRU/ funcţionarului public referitor la 

aspectele de integritate profesională. Pentru încălcarea normelor de conduită, a procedurii de 

depunere a declaraţiilor, de respectare a regimului privind conflictul de interese, funcţionarul 

public poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz. 
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Este de menţionat faptul, că obținerea unor rezultate credibile în lupta împotriva corupției în 

sectorul public, depinde, într-o mare măsură, de modul în care se pun în aplicare dispozițiile 

actului legislativ atît la nivelul exercitării demnităţii publice, cît şi a funcţiei publice. Din acest 

motiv, este esențial de a asigura și cultiva un climat sănătos de integritate instituțională și 

individuală a funcționarului, inclusiv în aplicarea legii. Rezultate viabile și stabile pe acest 

segment pot fi obținute doar prin respectarea de către funcționarii publici a regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților și cel al declarării averilor. 

2.7. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare  

Constatări 

 Efectivul-limită de personal în autorităţile publice a însumat 46673,05 unităţi şi numărul de 

salariaţi care ocupă aceste funcţii şi posturi – 42736 persoane la 1 ianuarie 2016. 

 Analiza situaţiei privind corpul de funcţionari relevă că dimensiunea acestuia, măsurată ca 

ponderea funcţionarilor în numărul populaţiei în anul 2015 nu s-a modificat față de anul 

2014, constituind 0,95%.   

 Coraportul dintre funcţiile publice de execuţie şi funcţiile publice de conducere a constituit 

3,2 unităţi în medie pe autorităţile publice în ansamblu (excepţie: în organele autorităţilor 

publice – 6,2). 

 Numărul funcţiilor şi posturilor vacante în autorităţile publice a însumat 3737,0 unităţi, 

inclusiv funcţiile publice vacante – 1788,0 unităţi, la situaţia din 01.01.2016, înregistrînd 

schimbări minore, comparativ cu 01.01.2015.  

 Gradul cel mai mic de ocupare a funcţiilor publice a fost înregistrat în alte autorităţi publice 

(87,8%) şi organe ale autorităților publice (88,8%). De asemenea, s-a înregistrat un grad mic 

de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior în OCS (68,2%), comparativ 

cu celelalte funcții publice/posturi din celelalte categorii de autoritățile publice.  

 În corpul funcţionarilor publici, femeile sînt supra-reprezentate, înregistrînd în medie 71,9%, 

respectiv, bărbaţii – 28,1%. Femeile sînt supra-reprezentate în funcţiile publice de execuţie în 

toate categoriile de autorităţi publice, precum şi în funcţiile publice de conducere, cu excepţia 

ministerelor (29,4%) şi a autorităţilor administrative din subordinea OCS (49,2%). În acelaşi 

timp, femeile sînt sub-reprezentate în funcţiile publice de conducere de nivel superior 

(34,5%). De asemenea, femeile sînt sub-reprezentate în funcţiile de demnitate publică, 

alcătuind 27,0% în ansamblu (în APC – 32,8% şi în APL – 20,1%).  

 Un număr important de funcţii publice (1518 unităţi sau 9,2%, inclusiv în APC – 630 

persoane sau 6,1%  şi  în APL – 888 persoane sau 14,5%) sînt ocupate de pensionari pentru 

limită de vîrstă. Astfel, ponderea cea mai înaltă a pensionarilor a fost înregistrată în 

autorităţile administraţiei publice locale.  

 Vîrsta medie a funcţionarilor publici este rezonabilă în autorităţile publice (41,8 ani în medie, 

40,5 ani în APC şi 47,0 ani în APL), fiind îmbunătăţită ca rezultat al aplicării Legii nr.158-

XVI din 4 iulie 2008, care prevede că funcţionarul public poate activa în funcţie publică pînă 

la trei ani după atingerea vîrstei pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă. 

 Pe parcursul anului 2015 de către colaboratorii CNI și CNA au fost realizate o serie de 

instruiri cu privire la privind completarea corectă a declaraţiilor, consolidarea capacităţilor 

instituţionale prin promovarea standardelor de integritate în serviciul public, avertizorii de 

integritate, răspunderea juridică pentru faptele de corupţie etc. 

 Cu referire la punerea în aplicare a Legii nr. 325 privind testarea integrității profesionale 

100% de entităţi publice monitorizate de către CNA au instituit registre de declarare a 
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conflictelor de interese, de raportare a influenţelor necorespunzătoare şi a avertizărilor de 

integritate, iar circa 70,0 % entităţi publice au instituit registre de declarare a cadourilor. 

 

Provocări 

 Existenţa unui coraport mic între funcţiile publice de execuţie şi funcţiile publice de 

conducere generat de unele autorităţi publice cu un efectiv mic de personal şi normele 

stabilite de cadrul normativ pentru dimensiunea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor 

publice.   

 Analiza de gen denotă că femeile au încă un rol nesemnificativ în luarea deciziilor.  

 În AAPL se atestă un grad relativ ridicat de îmbătrînire a funcţionarilor publici.  

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 De reorganizat autorităţile publice cu un efectiv mic de personal şi de modificat normele 

privind componenţa subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice, stabilite de cadrul 

legislativ şi normativ al autorităţilor publice, ceea ce ar conduce la mărirea coraportului între 

funcţiile publice de execuţie şi funcţiile publice de conducere.  

 De elaborat un set de măsuri pentru a asigura implementarea de către autorităţile publice a 

prevederilor legale privind activitatea funcţionarilor publici care au atins vîrsta ce dă dreptul 

la pensie pentru limită de vîrstă în vederea încetării raporturilor de serviciu cu acești 

funcţionari publici.  

 De fortificat domeniul privind integritatea funcționarilor publici: asigurarea instruirii 

funcţionarilor în domeniul eticii/conduitei/integrităţii; sensibilizarea şi instruirea 

conducătorilor din autorităţile publice; ajustarea cadrului instituţional: delimitarea clară a 

competenţelor/responsabilităţilor; dezvoltarea unui mecanism de cooperare între factorii 

implicaţi: Ministerul Justiţiei/Cancelaria de Stat/Centrul Naţional Anticorupţie/Comisia 

Naţională de Integritate/autorităţi publice; dezvoltarea culturii organizaţionale. 

 Introducerea monitorizării procesului de aplicare a Codului de conduită a funcţionarului 

public şi a altor legi ce ţin de sistemul de integritate, elaborarea instrumentelor de 

monitorizare a acestor legi, colectarea şi analiza datelor privind aplicarea legilor menţionate;  

elaborarea materialelor metodologice privind aplicarea cadrului normativ în domeniu. 

Comisia Naţională de Integritate urmează să dispună de competenţe în domeniul 

monitorizării sistemului de integritate în ansamblu.  

 

III. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI AL FUNCŢIONARILOR 

PUBLICI: MONITORIZAREA APLICĂRII CADRULUI NORMATIV 

3.1. Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici  

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, 

dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării 

cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Sistemul de 

management al resurselor umane din serviciul public din Republica Moldova este descentralizat şi 

include două niveluri – nivelul central şi nivelul autorităţii publice. Guvernul are competenţa 

pentru managementul funcţiei publice şi al funcţionarului public şi este împuternicit să 

monitorizeze managementul sistemului funcţiei publice în toate autorităţile publice (centrale şi 

locale), în conformitate cu Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

(art.11). Guvernul a delegat Cancelariei de Stat competenţa de a asigura promovarea şi realizarea 

politicii statului în domeniul serviciului public, în special al managementului resurselor umane, 
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prin Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”. 

Totodată, unele responsabilităţi țin de competența altor autorităţi publice de nivel central (MJ, 

MMPSF, MF, CNA, CNI).  

De menționat că, în perioada de raportare nu au intervenit modificări în sistemul de gestionare a 

resurselor umane din autoritățile publice, menținîndu-se o situație similară cu cea a anului 2014. 

Gestionarea eficientă a funcției publice este calea spre crearea unui corp de funcționari publici 

profesioniști și prestarea serviciilor publice calitative cetățenilor. Astfel, conform competenţelor 

stabilite de cadrul normativ, Cancelaria de Stat (DRAPC) a monitorizat implementarea 

prevederilor legislaţiei pe proceduri de personal în cadrul vizitelor de monitorizare pe teren la 15 

autorităţi publice (de nivel central). Ca urmare, au fost elaborate şi expediate autorităţilor publice 

15 rapoarte de evaluare a situaţiei în domeniu. 

În sprijinul autorităţilor publice, în perioada de raportare Cancelaria de Stat a elaborat şi plasat pe 

pagina web www.cancelaria.gov.md următoarele materiale metodologice şi informaţionale: 4 

buletine informative „Managementul funcţionarilor publici”; 3 materiale metodice cu privire la: 

implementarea SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, aplicarea 

instrucțiunii cu privire la gestionarea dosarului personal, monitorizarea și evaluarea implementării 

cadrului normativ cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public; articole şi noutăţi.  

În a doua jumătate a anului 2015, SIGMA, program comun al OCDE și UE, a realizat studiul 

privind implementarea principiilor administrației publice în Republica Moldova. În cadrul acestui 

studiu la domeniul „Serviciul public și managementul resurselor umane”, și-a adus contribuția și 

echipa DRAPC. 

La 16 aprilie 2015 a fost lansat proiectul Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public 

din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici europene”, care urmează să fie 

implementat pe parcursul a doi ani. Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană şi se 

realizează de către 4 instituții din Republica Lituania: Oficiul Guvernului Republicii Lituania, 

Departamentul Serviciului Public, Centrul de Instruire al Ministerului Finanţelor şi Agenţia pentru 

Fonduri Sociale Europene, în parteneriat cu instituţia beneficiară – Cancelaria de Stat a Republicii 

Moldova. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea capacităţilor funcţionarilor 

publici din Republica Moldova în corespundere cu standardele Uniunii Europene, prin 

îmbunătăţirea calităţii cursurilor de instruire şi a altor activităţi de dezvoltare profesională. 

Activităţile care se desfăşoară în cadrul proiectului au scopul de a susţine consolidarea 

capacităţilor instituţionale şi funcţionale ale Cancelariei de Stat, a subdiviziunilor  resurse umane 

din autorităţile publice de nivel central şi local şi a secretarilor de stat,  în baza recomandărilor 

statelor-membre ale UE cu privire la sistemul de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici, 

elaborate în corespundere cu experienţa acestor state în domeniul respectiv.  

Proiectul cuprinde următoarele patru componente: 

1.  Ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public şi consolidarea 

capacităţilor instituţionale și funcționale, conform celor mai bune practici europene;  

2.   Planificarea, coordonarea şi implementarea eficientă a programului naţional de  instruire în 

serviciul public (pentru autorităţile publice centrale şi locale); 

3.   Dezvoltarea reţelei de experţi în domeniul resurse umane;  

4.   Consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici de conducere de nivel superior. 

În rezultatul primului an de desfășurare a proiectului au fost: elaborate propuneri de modificare a 

actelor normative în scopul modernizării serviciului public, a fost elaborat proiectul Programului 

http://www.cancelaria.gov.md/
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de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020, a fost lansat cursul de instruire în 

domeniul managementului resurselor umane. 

Fig. 23. Proiectul Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica 

Moldova în corespundere cu cele mai bune practici europene” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informația detaliată despre activitățile desfășurate în cadrul proiectului twinning și a rezultatelor 

obținute poate fi accesată la adresa http://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/stiri-

evenimente. 

3.2. Elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului 

3.2.1. Situaţia privind elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului 

Conform Metodologiei cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului, anexa 

nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, autorităţile publice au obligaţia să 

elaboreze fişele de post pentru toate categoriile de funcţii publice.  

Conform datelor prezentate de către autorităţile publice Cancelariei de Stat, numărul fişelor de 

post elaborate pentru funcţiile publice a constituit 18458. Acestea au elaborate fișe de post pentru 

un număr de 18275 funcţii publice la situaţia din 1 ianuarie 2016. Coraportul dintre fişele de post 

elaborate în comparaţie cu numărul total de funcţii publice (fpcns, fpc, fpe) existente la începutul 

anului 2016 este exemplificat în figura 24. 

Fig.24. Compararea numărului funcţiilor publice cu numărul fişelor postului la 

01.01.2016, unităţi 
 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  
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În cadrul APC pentru cele 11702 funcţii publice, la situaţia din 1 ianuarie 2016 erau elaborate 

11670 fişe de post. Nu au fost elaborate fişele de post pentru 32 funcţii publice. Restanţe la 

elaborarea fişelor de post au Agenția Rezerve Materiale, Inspectoratul Școlar Național, Inspecţia 

Socială, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. În cadrul 

AAPL pentru 6573 funcţii publice au fost elaborate 6788 fişe de post. Numărul fişelor de post 

depăşeşte numărul de funcţii publice pe motiv că, în cadrul mai multor autorităţi publice de 

nivelul întîi sînt funcţii publice a cîte 0,5 unitate.  

Rezultatele vizitelor de monitorizare în autorităţile publice, a examinării statelor de personal 

prezentate pentru avizare la Cancelaria de Stat denotă că, în majoritatea autorităţilor publice, se 

constată o îmbunătăţire considerabilă, comparativ cu anii precedenţi, a gradului de aplicare a 

cadrului normativ privind elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului.  

În toate cazurile fişele de post pentru funcţiile publice de execuţie au fost elaborate de 

conducătorul subdiviziunii structurale din care fac parte funcţiile publice respective. În unele 

cazuri, fişele de post pentru funcţiile publice de conducere au fost elaborate de către titularii 

funcţiilor publice respective, fiind coordonate ulterior cu conducătorul ierarhic superior. Au fost şi 

cazuri cînd SRU, în comun cu persoana care exercită funcţia de demnitate publică, a elaborat 

fişele de post pentru funcţii publice noi instituite. 

În majoritatea autorităţilor publice s-a identificat un nivel sporit de responsabilitate a SRU în 

oferirea funcţionarilor publici de conducere a asistenţei metodologice privind elaborarea 

proiectelor fişelor de post în conformitate cu prevederile cadrului normativ, dar s-au depistat şi 

cazuri în care SRU vizează fişa postului fără a intra în esenţa conținutului acesteia, a corectitudinii 

întocmirii acesteia în vederea respectării structurii, completării componentelor structurale ale fişei 

postului, precum şi distribuirii sarcinilor şi atribuţiilor pentru funcţiile publice (Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, instanţele de judecată Buiucani și Centru din mun. 

Chişinău). 

Conducătorii autorităţilor publice, prin atitudinea lor, în aspect general, au sporit gradul de 

responsabilitate a şefilor subdiviziunilor structurale faţă de calitatea elaborării fişelor de post 

pentru funcţiile publice din subordinea lor. Respectiv, a sporit responsabilitatea conducătorilor 

subdiviziunilor structurale faţă de corectitudinea aplicării cadrului normativ cu privire la 

elaborarea fişelor de post şi utilizării lor în procedura de elaborare a obiectivelor individuale ale 

funcţionarilor publici. 

În rezultatul vizitelor de monitorizare realizate pe parcursul anului 2015 s-a constatat că 

majoritatea fişelor de post verificate corespund totalmente cerinţelor de elaborare prevăzute de 

Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului (elaborate de şeful 

subdiviziunii structurale în corespundere cu funcţiile subdiviziunii, categoria şi nivelul funcţiei 

publice, vizate de SRU şi aprobate de conducătorul autorităţii publice). Componentele referitor la 

,,Studii”, ,,Experienţa profesională”, ,,Cunoştinţe” au fost formulate conform cerinţelor 

prevăzute de Clasificatorul unic al funcţiilor publice. Totodată, au fost depistate şi un şir de 

abateri nesemnificative de la cadrul normativ. Astfel, la formularea scopului, sarcinilor şi 

atribuţiilor de serviciu, nu în toate cazurile, s-a ţinut cont de prevederile Metodologiei cu privire la 

elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului. În unele fişe de post sarcinile de bază nu sunt 

formulate corespunzător scopului general al funcţiei publice, formularea sarcinilor nu are un 

înţeles succint şi clar, deseori se admit formulări ale sarcinilor cu caracter vag. Continuă să se 

admită fişe de post pentru funcţii publice de acelaşi nivel în care scopul, sarcinile, atribuţiile şi 

responsabilităţile au conţinut identic.  

Cu referire la revizuirea fişelor de post, s-a constatat că procedura respectivă a fost precedată de 

modificarea structurii autorităţii publice sau de modificările funcţionale ale autorităţii 

publice/subdiviziunii. 
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S-a îmbunătăţit nivelul administrării fişelor de post. Autorităţile publice dispun de registrul 

funcţiilor publice; fac copii de pe originalul fişei postului, care se semnează de titular şi se 

transmit: titularului funcţiei publice, conducătorului subdiviziunii în care îşi desfăşoară 

activitatea titularul funcţiei publice respective, precum şi se plasează în dosarul personal al 

funcţionarului public. 

3.2.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 În aspect general, SRU şi alţi factori implicaţi în procedura de întocmire a fişelor de post 

cunosc şi aplică corect prevederile cadrului normativ privind elaborarea, coordonarea şi 

aprobarea fişei postului. Autorităţile publice au instituţionalizat fişele de post drept 

instrument de divizare a muncii şi delegare a sarcinilor personalului din subdiviziunile 

structurale ale autorităţilor. Titularii funcţiilor publice îşi cunosc sarcinile şi atribuţiile 

specificate în fişele de post. În majoritatea autorităţilor publice, în procesul de elaborare a 

fişelor de post se atestă o colaborare relativ constructivă şi eficientă între SRU şi şefii altor 

subdiviziuni structurale.  

Provocări 

 În unele autorităţi publice, conţinutul fişei postului necesită îmbunătăţire în ceea ce priveşte 

stabilirea corectă a scopului general al funcţiei publice, respectarea corelaţiei dintre sarcinile 

de bază şi atribuţiile de serviciu, stabilirea acestora exclusiv în raport cu specificul şi 

complexitatea funcţiei publice.  

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Conducerea autorităţilor publice va contribui la asigurarea elaborării fişelor de post pentru 

toate funcţiile publice, preferabil şi pentru alte funcţii şi posturi din cadrul autorităţii publice. 

Fişa postului se va utiliza ca instrument de bază în divizarea muncii în cadrul subdiviziunilor, 

repartizarea eficientă şi obiectivă a sarcinilor şi atribuţiilor, evaluarea şi motivarea 

funcţionarilor publici, dezvoltarea profesională etc. 

 Activitatea SRU se va axa pe acordarea suportului metodologic şi informaţional necesar 

tuturor factorilor implicaţi în procedura de elaborare, coordonare şi aprobare a fişei postului, 

pe monitorizarea şi implicarea activă în elaborarea şi revizuirea fişelor de post în vederea 

aplicării corecte a Metodologiei de elaborare, coordonare şi aprobare a fişei postului.  

3.3. Completarea şi avizarea statului de personal 

3.3.1. Situaţia privind completarea şi avizarea statului de personal 

Realizarea misiunii, funcţiilor şi atribuţiilor autorităţilor publice, în deplină măsură, este posibilă 

atunci cînd structura fiecărei autorităţi corespunde tuturor necesităţilor ce rezultă din regulamentul 

de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, fapt ce se reflectă în statul de personal. Conform 

cadrului normativ în vigoare, statul de personal este un document ce specifică subdiviziunile 

interioare, denumirea, sarcinile şi categoriile funcţiilor publice şi posturilor din cadrul autorităţii 

publice.  Statul de personal se completează de către autoritatea publică şi se prezintă spre avizare 

Cancelariei de Stat. Doar după avizarea şi înregistrarea acestuia pot fi realizate celelalte proceduri 

de personal. 

Avizarea statelor de personal ale autorităţilor publice este un proces continuu care derivă atît din 

modificările curente ale structurii autorităţii publice, cît şi din modificările cadrului normativ care 

reglementează domeniul funcţiei publice şi al funcţionarului public. Începînd cu anul 2014 
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obligativitatea de a prezenta statele de personal pentru avizare Cancelariei de Stat s-a extins şi 

asupra autorităţilor publice autonome, care anterior nu erau cuprinse în acest proces. 

Pe parcursul anului 2015, Cancelaria de Stat a avizat în total 138 state de personal: 66 – ale 

autorităţilor publice de nivel central şi 72 – ale autorităţilor administraţiei publice locale. În acest 

scop au fost desfăşurate 19 şedinţe ale comisiei pentru avizarea statelor de personal. În acelaşi 

timp, 135 state de personal (dintre care: 26 – ale autorităţilor publice de nivel central şi  109 – ale 

autorităţilor administraţiei publice locale) au fost restituite autorităţilor publice, cu avizul negativ 

al comisiei, pentru necorespunderea cadrului normativ în vigoare. 

Monitorizarea efectuată constată că 88,9% din autorităţi publice de nivel central, care cad sub 

incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi anexei nr. 1 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011, au realizat procedura de avizare a statului 

de personal. Totodată, la situaţia din 1 ianuarie 2015, 13 autorităţi publice nu aveau state de 

personal avizate de către Cancelaria de Stat: Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui, 

Cancelaria de Stat, Comisia Electorală Centrală, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, Consiliul Concurenţei, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de 

Protecție și Pază de Stat, Secretariatul Curţii Constituţionale, Secretariatul Curţii Supreme de 

Justiţie, Inspectoratul General al Poliţiei, Departamentul Poliţiei de Frontieră, Secretariatul 

Procuraturii Generale.  

Autorităţile publice care nu au state de personal avizate fac parte din categoria autorităţilor 

publice autonome sau sînt autorităţi publice, unde majoritatea absolută a funcţiilor publice au 

statut special. Nu există impedimente de ordin normativ care nu ar permite prezentarea spre 

avizare a statelor de personal de către aceste autorităţi, doar este necesară respectarea cadrului 

normativ şi voinţă din partea conducătorilor acestor autorităţi. 

Autorităţile administraţiei publice de nivelul al doilea (cu excepţia autorităţilor publice din raionul 

Dubăsari) şi toate autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi au realizat procedura 

privind avizarea statului de personal avizate de către Cancelaria de Stat.  

3.3.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 Realizarea procedurii de avizare a statului de personal în perioada anilor 2010-2015 şi 

rezultatele obţinute au contribuit esenţial la soluţionarea unor probleme existente în 

autorităţile publice pînă în anul 2010. Rezultatele respective au fost apreciate drept succese 

ale reformei administraţiei publice.  

 93,8% din autorităţile publice dispun de state de personal avizate de Cancelaria de Stat, 

inclusiv 88,9% din autorităţile publice de nivel central şi 98,7% din autorităţile publice de 

nivel local (toate autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, 

cu excepţia autorităţilor de nivelul al doilea din raionul Dubăsari).  

 Deşi 98,7% dintre autorităţile publice de nivel local dispun de state de personal avizate, s-au 

constatat mai multe necesități de ajustare a cadrului normativ care reglementează activitatea 

personalului din APL.   

 Cancelaria de Stat a restituit autorităţilor publice 135 state de personal din cauza că au fost 

completate cu abateri de la prevederile cadrului normativ.  

 13 autorităţi publice de nivel central (autorităţi publice autonome sau care sînt autorităţi 

publice unde majoritatea funcţiilor publice au statut special) nu posedă state de personal 

avizate.  

 

 



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 28 

Provocări 

 Existența neconcordanțelor în cadrul legal și normativ care vizează modalitatea de organizare 

și funcționare a APL. 

 Responsabilizarea insuficientă a factorilor de decizie din anumite autorități publice privind 

obligativitatea respectării cadrului legal cu referire la avizarea statului de personal. 

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Ajustarea cadrului normativ care reglementează organizarea și funcționarea APL (Legea 

436/2006 ș. a.). 

 Modificarea actelor normative ce vizează autorităţile care posedă funcţii publice cu statut 

special în scopul includerii unor reglementări cu criterii clare la nivel de normă juridică 

privind stabilirea statutului special, al funcțiilor.  

3.4. Ocuparea funcţiei publice 

3.4.1. Situaţia privind ocuparea funcţiei publice 

Ocuparea funcţiei publice se efectuează în temeiul Legii nr.158-XIV din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Procedurile de ocupare a funcţiilor de demnitate 

publică, a funcţiilor publice cu statut special şi a posturilor din cadrul cabinetului persoanei ce 

exercită funcţie de demnitate publică se efectuează în baza legilor speciale, iar ocuparea altor 

posturi din cadrul autorităţii publice – în baza Codului muncii.  

Conform prevederilor art. 28 din Legea 158/2008, ocuparea funcţiei publice se efectuează prin 

următoarele modalităţi:  

 concurs în baza principiilor competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor 

profesionale;  

 promovare într-o funcţie publică superioară celei deţinute în bază de merit, inclusiv în 

rezultatul evaluării performanţelor profesionale cu calificativul „foarte bine” sau două 

calificative „bine”;  

 transfer între autorităţile publice sau subdiviziunile aceleiaşi autorităţi publice; 

 detaşare;  

 asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere.  

Pe parcursul anului 2015, în autorităţile publice au fost ocupate 7219 funcţii şi posturi vacante, 

inclusiv 4197 funcţii publice (fpcns, fpc, fpe). Comparativ cu anul 2014 acest indicator este cu 

1680 funcţii şi posturi mai mult. Numărul funcţiilor publice ocupate a crescut faţă de anul 2014 cu 

627 funcţii. În APC, pe parcursul anului 2015, au fost ocupate 6370 funcţii şi posturi vacante, 

inclusiv 3384 funcţii publice sau cu 456 funcţii publice mai mult faţă de anul precedent. În cadrul 

AAPL, pe tot parcursul anului, au fost ocupate 849 funcţii şi posturi vacante, inclusiv 813 funcţii 

publice vacante. Distribuirea numerică a funcţiilor şi posturilor ocupate pe niveluri de 

administrare şi repartizarea funcţiilor publice pe modalităţi de ocupare sînt prezentate în figurile 

25-26. 
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Fig.25. Numărul funcţiilor şi posturilor ocupate 

în anul 2015, unităţi 
Fig.26. Repartizarea funcţiilor 

publice pe modalităţi de ocupare în 

anul 2015, % 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.4). 

 

Ocuparea funcţiei publice prin concurs. Pe parcursul perioadei de raportare, ocuparea funcţiei 

publice vacante prin concurs a fost aplicată în mai mult de jumătate din cazuri (52,7%). Acest 

indicator a crescut faţă de anul 2014 doar cu 0,8%. Se constată o reducere de 1,8% a cazurilor de 

ocupare a funcţiilor publice prin concurs în AAPL. Cazurile de ocupare a funcţiilor publice prin 

concurs în AAPL de nivelul II constituie – 62% sau cu 4,9% mai puţin faţă de anul 2014, pe cînd 

în  AAPL de nivelul I – 84,5%, adică cu o creştere de 0,9%.  

Ocuparea funcţiei publice prin concurs se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire 

la ocuparea funcţiei publice prin concurs (anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 

martie 2009). În anul 2015, autorităţile publice au propus pentru concursurile de ocupare a 

funcţiilor publice 2572 funcţii publice, inclusiv 7 funcţii publice de conducere de nivel superior, 

310 funcţii publice de conducere şi 2255 funcţii publice de execuţie. În rezultatul vizitelor de 

monitorizare realizate în perioda de raportareau fost depistate încălcări grave a cadrului normativ 

privind desfăşurarea concursului în instanţele de judecată Buiucani şi Centru din mun. Chişinău, 

fapt despre care au fost informate autoritățile în cauză, precum și Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

Autorităţile publice au diversificat canalele de difuzare a anunţurilor pentru funcţiile publice 

vacante scoase la concurs şi identificarea grupului-ţintă de potenţiali candidaţi, în vederea 

recrutării mai multor candidaţi pentru funcţiile publice vacante. În acest scop a fost lansat și se 

utilizează portalul guvernamental www.cariere.gov.md, pe care au fost publicate  1212 anunţuri. 

Numărul de dosare care au fost depuse pentru concursuri a atins cifra de 6426 dosare. Numărul 

mediu de dosare de participare la o funcţie publică vacantă  este  prezentat în figura 27.  

Fig.27. Numărul de persoane care au aplicat la concurs în medie la o funcţie publică 

vacantă în anul 2015 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6). 
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Potrivit datelor prezentate de autorităţile publice, în mediu pentru fiecare funcţie publică vacantă 

au fost depuse 2,5 dosare, inclusiv în medie pe APC – 2,7 dosare, iar în AAPL – 1,9 dosare. Acest 

indicator este similar celui din anul 2014. 

Cel mai mare număr de dosare aplicate la concurs s-au înregistrat în OCS (3,9 dosare de 

participare), însă trebuie de menţionat că acest indicator a scăzut faţă de anul 2014 cu 0,4. Un 

interes mai mare a fost manifestat față de funcţiile publice scoase la concurs de către: Ministerul 

Finanțelor – 10 candidați la o funcție vacantă, Ministerul Culturii – 9, Ministerul Justiţiei – 7, 

Minsterul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor – 6, Ministerul Tineretului şi Sportului – 5, 

Ministerul Educaţiei, Ministerul Economiei și Ministerul Apărării – 5 candidați. 

Ca rezultat al desfăşurării concursurilor de ocupare a funcţiilor publice în perioada de raportare 

autorităţile publice au angajat prin concurs 2210 persoane sau 85,9% din numărul funcţiilor 

publice scoase la concurs. 

Evoluţia numărului de persoane care au candidat la o funcţie publică în anii 2010-2015 este 

prezentată în figura 28. 

Fig.28. Evoluţia numărului de persoane care au aplicat la 

concurs în medie la o funcţie publică  
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medie pentru o funcţie 

publică vacantă scoasă la 

concurs. 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

Ocuparea funcţiei publice vacante prin promovare. Promovarea este o modalitate de dezvoltare 

a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare celei exercitate. Pe parcursul anului 2015 

se observă o tendinţă pozitivă în ocuparea unor funcţii publice vacante prin această modalitate. 

Utilizarea acestei modalităţi de ocupare a funcţiei publice s-a mărit de la 17,1% în 2013 la 19,5% 

în anul 2015. Astfel, promovarea continuă să constituie o pondere importantă în modalităţile de 

ocupare a funcţiilor publice. În autorităţile publice de nivel central acest indicator atinge 22,3%, 

indicînd o creştere cu 3,6% faţă de anul 2014, iar în organele centrale de specialitate – 29,5% sau 

cu 9,1% mai mult faţă de 2014. În acelaşi timp, în AAPL promovarea, ca modalitate de ocupare a 

funcţiei publice, cu toate că a crescut cu 0,9% faţă de anul 2014, constituie numai 7,6%. Pe larg a 

fost utilizată procedura de promovare a funcţionarilor publici în următoarele autorităţi publice: 

Cancelaria de Stat; Ministerul Finanţelor; Ministerul Justiţiei; Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare; Casa Naţională de Asigurări Sociale; Agenţia Naţională pentru Siguranța 

Alimentelor. Pe parcursul anului 2015 nu au utilizat procedura de ocupare a funcţiei publice prin 

promovare: Curtea de Conturi; Ministerul Culturii; Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru; Consiliul Superior pentru Ştiinţă şi 

Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Angajarea în funcţie publică vacantă pe bază de merit (prin concurs şi promovare) distribuită pe 

categorii de autorităţi publice este prezentată în figura 29.  
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Fig.29. Angajarea pe bază de merit în funcţie publică în autorităţile publice  

în anul 2015,% 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.4). 

Ponderea angajărilor în funcţie publică prin modalităţile pe bază de merit (concurs şi promovare) 

înregistrează un nivel înalt în toate categoriile de autorităţi publice de nivel central şi local. 

Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit a început să fie aplicată din 2009, odată cu 

implementarea noului cadru normativ al serviciului public. Ocuparea funcţiei publice prin 

promovare a început să fie aplicată în autorităţile publice din anul 2010. Evoluţia ocupării pe bază 

de merit a funcţiei publice vacante în autorităţile publice în total în anii 2011-2015 este prezentată 

în figura 30. 

Fig.30. Evoluţia ocupării funcţiei publice pe bază de merit în autorităţile publice  

în anii 2011-2015, % 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.4).  

Analiza datelor arată că odată cu punerea în aplicare a Legii cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, în autorităţile  publice s-a îmbunătăţit substanţial situaţia referitor la 

aplicarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice vacante pe bază de merit, astfel acest 

indicator pentru anul 2015 atinge 72,2% şi se observă o creştere faţă de anul 2014 cu 3,8%. Pe 

parcursul anului 2015, în autorităţile publice de nivel central, pe bază de merit au fost numiţi în 

funcţii publice 70,3% sau cu  4,6%, mai mult faţă de anul 2014, iar în organe ale autorităţilor 

publice acest indicator a atins cifra de 76,9%. Cu toate că ocuparea funcţiei publice pe bază de 

merit în AAPL a scăzut puţin faţă de anul 2014 (cu 0,9%) şi constituie 79,8%, acest indicator 

continuă să fie cel mai înalt. 

Ocuparea funcţiei publice prin transfer. Prin transfer au fost ocupate 21,3% funcţii publice sau 

cu 4,8% mai puţin faţă de anul 2014. Un procent înalt de ocupare a funcţiilor publice prin transfer 

s-a înregistrat în alte autorităţi publice – 40%, în APC  acest indicator constituie 24%. În cadrul 

AAPL acest indicator constituie 10%, ceea ce este mai puţin față de anul 2014 cu 2,1%. 
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Ocuparea funcţiei publice prin detaşare. Această modalitate de ocupare a funcţiei publice a 

constituit 0,9% sau cu 0,5% mai mult faţă de anul 2014. Puţin mai mult, modalitatea respectivă a 

fost utilizată în autorităţile publice din  subordinea OCS – 1,6%. 

Ocuparea funcţiei publice prin asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere. Această 

modalitate de ocupare a funcţiei publice a fost aplicată pentru ocuparea a 3,3% de funcții vacante 

şi este într-o ușoară creștere față de anul 2014 (2,9%). Acest indice este mai înalt în cadrul AAPL 

– 6,2%.  

Alte modalităţi de ocupare a funcţiei publice. Numărul de încadrări în funcţii publice prin alte 

modalităţi decît cele prevăzute în art. 28 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public constituie 2,3%, fiind aproximativ la nivelul anului precedent (2,2%). Cu 

toate că acest indicator în organe ale autorităţilor publice a scăzut faţă de anul trecut de la 6,6% la 

3,5 %, el continuă să fie cel mai înalt între autorităţile publice. În AA subordonate OCS ocuparea 

funcţiei publice cu încălcarea prevederilor legale constituie 2,4 % şi denotă o creştere mai mare 

de 2 ori faţă de anul trecut. În AAPL  numirea în funcţii publice cu abateri de la cadrul normativ a 

crescut mai mare de 3 ori şi constituie 3,8%. 

Repartizarea ocupării funcţiei publice cu abateri de la prevederile cadrului normativ în vigoare 

prezentată pe categorii de autorităţi publice este exemplificată în figura 31.  

Fig.31. Ocuparea funcţiei publice cu abateri de la cadrul normativ în anul 2015, % 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.4). 

Astfel, se poate concluziona că în anul 2015 autorităţile publice s-au conformat la cele cinci 

modalităţi de ocupare a funcţiei publice, prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public, în 97,7% din cazuri, respectiv, ponderea angajărilor neconforme la 

cadrul normativ al serviciului public, adică a angajărilor efectuate cu abateri de la cadrul 

normativ, a constituit 2,3%.  

S-au admis încadrări în funcţia publică cu abateri de la prevederile art. 28 din Legea nt.158/2008 

în următoarele autorităţi publice: Secretariatul Parlamentului – 18 funcţii publice, inclusiv 1 

funcţie publică de conducere de nivel superior; Aparatul Preşedintelui – 6 funcţii publice; 

Secretariatul Procuraturii Generale – 9 funcţii publice; Biroul Naţional de Statistică – 4 funcţii 

publice; Serviciul Stare Civilă – 5 funcţii publice; Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale – 

3 funcţii publice; Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – 8 funcţii publice; Agenţia ,,Moldsilva” – 

1 funcţie publică de conducere de nivel superior. 

3.4.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 În majoritatea cazurilor, autorităţile publice respectă prevederile legale de ocupare a funcţiilor 

publice prin modalităţile prevăzute de cadrul normativ – concurs, promovare, transfer, 

detaşare şi asigurarea interimatului funcţiei publice de conducere. Astfel, ocuparea funcţiilor 

publice în autorităţile publice a fost conformă cu prevederile art. 28 din Legea 158/2008 în 

97,7% din cazuri (APC – 98%, AAPL – 96,2%).  
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 Autorităţile publice au aplicat destul de frecvent concursul ca modalitate de ocupare a 

funcţiei publice vacante sau temporar vacante  – pentru 52,7% din cazuri (în APC – 48% şi 

APL – 72,2%). Evoluţia ocupării funcţiei publice prin concurs relevă o îmbunătăţire a 

situaţiei în APC în anul 2015, comparativ cu anul 2014. 

 Ocuparea funcţiei publice în bază de merit (prin concurs şi promovare) a constituit în medie 

72% pe autorităţile publice (APC – 70,3%, AAPL – 79,8%), de asemenea, înregistrînd 

îmbunătăţire în ansamblu. 

 Unele autorităţi publice (la decizia conducătorului autorităţii publice) ocupă funcţia publică 

fără a aplica una din cele cinci modalităţi prevăzute de Legea cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public. Abaterile de la prevederile legale au constituit în medie 2,3% 

pe autorităţile publice (mai mult decît în anul 2014 cu 0,1%), în special abaterile au 

înregistrat o pondere relativ înaltă în organe ale autorităţilor publice (3,5%). 

 

Provocări  

 Unele autorităţi publice continuă să încalce cadrul normativ prin angajarea persoanelor în 

funcţii publice numai prin emiterea actului administrativ, fără aplicarea modalităților legale 

de ocupare a acestora.  

 Numărul persoanelor care au depus dosare pentru participare la concursul de angajare în 

funcţie publică vacantă în organe ale autorităţilor publice şi în autorităţile administraţiei 

publice locale a fost mic – respectiv 2,3 şi 1,9 persoane în medie pe funcţie. Aceasta denotă 

că cetăţenii ori nu manifestă interes faţă de funcţiile publice vacante, ori din partea acestor 

autorităţi publice nu se utilizează toate posibilităţile de publicitate şi recrutare a candidaţilor 

pentru funcţiile publice vacante.  

 

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 De efectuat vizite de monitorizare în teritoriu la autorităţile publice care au ocupat funcţiile 

publice cu abateri de la cadrul normativ şi de acordat suportul metodologic necesar 

persoanelor cu competență legală de numire în funcție în vederea asigurării implementării 

prevederilor legislaţiei.  

 Examinarea bunelor practici în aplicarea centralizată a testelor computerizate în scopul 

asigurării transparenţei şi obiectivităţii procesului de selectare a candidaţilor pentru ocuparea 

funcţiei publice în cadrul autorităţilor publice și excluderii influienței factorului uman. 

 SRU se va axa pe dezvoltarea şi consolidarea rolului de „expert” şi promotor activ al 

prevederilor cadrului legal în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor 

publici pentru a evita posibilele încălcări în implementarea procedurii cu privire la ocuparea 

funcţiei publice, inclusiv prin concurs, din motivul necunoaşterii cadrului normativ în 

domeniu. 

 Se recomandă autorităţilor publice cu un număr mare de personal să încheie acorduri de 

colaborare sau înţelegeri cu instituţiile superioare de învăţămînt referitor la stagierea 

studenţilor în cadrul autorităţilor publice în vederea atragerii tinerilor specialişti în serviciul 

public. 

3.5. Perioada de probă pentru funcţionarul public debutant 

3.5.1. Situaţia privind perioada de probă pentru funcţionarul public debutant 

Procedura privind perioada de probă pentru funcţionarul public debutant a fost aplicată de către 

autorităţile publice persoanelor încadrate pentru prima dată în funcţie publică, conform 

prevederilor Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant 
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(anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009). Datele prezentate de către 

autorităţile publice relevă că, pe parcursul anului 2015, au fost 2096 funcţionari publici cărora, la 

încadrare în funcţia publică, li s-a stabilit perioada de probă sau cu 659 mai mulţi faţă de anul 

2014. În acest număr se regăsesc şi acei funcţionari publici debutanţi care au fost încadraţi în 

funcţii publice în semestrul doi al anului 2014 şi au finalizat perioada de probă în primul semestru 

al anului 2015. Datele despre aplicarea perioadei de probă pentru funcţionarii publici debutanţi 

sînt prezentate în figurile 32-33. 

Fig.32. Distribuirea funcţionarilor publici 

debutanţi pe niveluri de administrare în anul 2015 
Fig.33. Structura funcţionarilor 

publici debutanţi în anul 2015 

  

       Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

Datele indică că 52,9% din numărul funcţionarilor publici debutanţi au fost confirmaţi în funcţie. 

Ca rezultat, gradul de înnoire a funcţionarilor publici a înregistrat 6,7% sau cu 0,9% mai mult 

faţă de anul 2014 (în APC–  8,3%, în APL – 4%), poziţionîndu-se la un nivel mai jos comparativ 

cu anul anterior, datorită reducerii numărului de ocupare a funcţiei publice în anul de raportare.  

Numărul funcţionarilor publici debutanţi eliberaţi din funcţie din cauza că au primit calificativul 

nesatisfăcător sau din proprie iniţiativă a înregistrat 133 persoane (6,3% din numărul total de 

funcţionari publici debutanţi). La 1 ianuarie 2016 numărul funcţionarilor publici debutanţi a 

constituit 854 persoane, care urmează a fi evaluaţi în anul 2016.   

Capacitatea profesională a debutanţilor a fost dezvoltată prin instruire. În anul 2015 numărul 

funcţionarilor publici debutanţi instruiţi 80 ore şi mai mult a însumat 452 persoane (356 de 

funcţionari publici debutanţi din autorităţile publice de nivel central şi 96 funcţionari publici 

debutanţi din autorităţi ale APL) sau 21,6% în medie în autorităţile publice, fiind mai mic faţă de 

anul 2014 cu 45 persoane. Astfel, se constată că gradul de instruire al funcţionarilor publici 

debutanţi este în descreştere. O atenţie mai mare instruirii funcţionarilor publici debutanţi a fost 

acordată funcţionarilor din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Culturii, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiilor şi Comunicaţiilor. Nu au instruit nici un funcţionar public debutant: 

Secretariatul Procuraturii Generale, organele teritoriale pentru statistică ale Biroului Naţional de 

Statistică, Comisia Electorală Centrală, Inspecția de Stat în Construcţii. Dacă facem o specificare 

pe niveluri de administrare locală se atestă că ponderea funcţionarilor publici debutanţi instruiţi 80 

ore și mai mult din numărul total al acestora a înregistrat 32,5% în cadrul AAPL de nivelul al 

doilea şi 10,7% în cadrul AAPL de nivelul întîi. Un segment slab pentru majoritatea autorităţilor 

publice este lipsa unui sistem bine organizat al instruirii interne a funcţionarilor publici debutanţi. 

Deseori, planurile de instruire internă, aprobate de conducătorul autorităţii publice, au un caracter 

formal, lipseşte o evidenţă a activităţilor de instruire. 

În linii generale, evaluarea activităţii funcţionarului public debutant în perioada de probă se 

iniţiază în termenii prevăzuţi de Regulament. În majoritatea cazurilor, structura şi conţinutul 

documentelor aferente procedurii de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi 
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corespund cerinţelor şi prevederilor legale. Cu toate acestea, rapoartele de activitate a 

funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de probă şi fişele de referinţă nu cuprind 

toată gama de activităţi a funcţionarului public debutant, practicile pozitive şi lacunele existente 

(Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Judecătoriile Centru şi Buiucani din Chişinău). 

În majoritatea autorităților publice SRU nu posedă un sistem bine organizat de monitorizare a 

activităţii factorilor implicaţi în perioada de probă, din care motiv procesul de desfăşurare a 

perioadei de probă, în multe cazuri, poartă un caracter formal.  

3.5.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 În aspect general, autorităţile publice aplică relativ corect prevederile ce ţin de reglementarea 

activităţii funcţionarilor publici debutanţi. Din punct de vedere al procedurii, documentele şi 

actele administrative, în mare parte, sînt relevante şi corespund cerinţelor prevăzute de cadrul 

normativ. Din punct de vedere al calităţii şi implicării tuturor factorilor interesaţi, în unele 

autorităţi publice se atestă o atitudine formală referitor la implementarea procedurii 

respective.  

 Autorităţile publice nu acordă atenţia necesară instruirii funcţionarilor publici debutanţi. 

Gradul de instruire a acestei categorii de funcţionari publici nu corespunde prevederilor 

cadrului normativ (80 ore per persoană) – doar 21,6% au beneficiat de instruire în volum de 

minim 80 ore. 

Provocări 

 Elaborarea fragmentară de către autorităţile publice a planurilor de instruire a funcţionarilor 

publici debutanţi. 

 Insuficiența instruirii interne a funcţionarilor publici prin utilizarea mijloacelor prevăzute 

pentru acest scop în mărime de 2% din fondul de salarizare. 

 Realizarea parțială a activităţilor de instruire preconizate în planurile individuale de instruire 

ale funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de probă. 

 Responsabilizarea insuficientă a SRU din autorităţile publice privind monitorizarea 

procesului de desfăşurare a perioadei de probă.  

 Mentorul nu este motivat pentru a asista şi îndruma funcţionarul public debutant, cadrul 

normativ nu conţine prevederi privind motivarea acestuia.  

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 SRU se va axa pe asigurarea elaborării programului de desfăşurare a perioadei de probă 

pentru toţi funcţionarii publici debutanţi, cu planificarea acţiunilor specifice tuturor factorilor 

implicaţi în desfăşurarea perioadei de probă şi asigurarea elaborării planurilor individuale de 

instruire a debutanţilor, în comun cu persoanele care au calitatea de evaluator. Se va asigura 

instruirea funcţionarilor publici debutanţi în corespundere cu cadrul normativ. 

 Conducerea autorităţilor publice şi SRU vor contribui la asigurarea aplicării corecte şi 

uniforme a cadrului normativ în organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă pentru 

funcţionarii publici debutanţi prin monitorizarea periodică a activităţilor realizate de factorii 

implicaţi în vederea bunei desfăşurări a activităţii funcţionarului public debutant.   

 Autorităţile publice urmează să aplice diverse forme de motivare a mentorilor.  

 Elaborarea propunerilor de modificare/completare a cadrului normativ privind motivarea 

mentorilor. 
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3.6. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public 

3.6.1. Situaţia privind evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului 

public 

Autorităţile publice au evaluat performanţele profesionale pentru anul 2015 ale 14999 funcţionari 

publici, ceea ce constituie 90,6% din numărul funcţionarilor publici în funcţie publică de 

conducere de nivel superior, funcţie publică de conducere şi funcţie publică de execuţie. Ponderea 

funcţionarilor publici evaluaţi, distribuită pe niveluri de administrare, este prezentată în figura 34.  

Fig.34. Ponderea funcţionarilor publici evaluaţi 

pentru anul 2015 pe categorii de autorităţi,%   
 

 

Analiza relevă că ponderea funcţionarilor 

publici evaluaţi din APC constituie 

88,3%, iar în APL – 94,6%. Diferenţa ce 

se evidenţiază între aceste două ponderi 

este cauzată de faptul că în APL 

fluctuaţia personalului este mai mică şi 

modificarea raporturilor de serviciu nu se 

realizează atît de frecvent ca în APC.  

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

Astfel, funcţionarii publici care îşi exercită atribuţiile de serviciu în funcţia respectivă mai puţin 

de patru luni în perioada evaluată nu se supun procedurii de evaluare a performanţelor 

profesionale. 

Rezultatele evaluării funcţionarilor publici pentru anul 2015 sînt prezentate în figura 35. 

Fig.35. Rezultatele evaluării funcţionarilor publici 

pe niveluri de administrare pentru anul 2015, % 

 

 

Datele indică că 98,3% din numărul 

funcţionarilor publici evaluaţi au 

primit calificativele „bine” şi „foarte 

bine” în ansamblu pe autorităţile 

publice, dintre care 44,6% au primit 

calificativul „foarte bine” şi 53,7% –  

calificativul „bine” pentru rezultatele 

profesionale obţinute în perioada 

evaluată. 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

În cadrul evaluării pentru anul 2015, 243 (din 14499) funcţionari publici sau 1,6% au primit 

calificativul „satisfăcător” şi 10 persoane sau 0,1% din cei evaluaţi au primit calificativul 

„nesatisfăcător”. Rezultatele evaluării performanţelor profesionale au fost contestate de 10 

funcţionari publici, care au considerat că au fost evaluaţi subiectiv.  

Rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici în anul 2015 nu s-au 

schimbat semnificativ faţă de anul 2014. Atît la nivel local, cît şi la nivel central predomină 

evaluarea funcţionarilor publici cu calificativul „foarte bine” şi „bine” (APC – 98,5% şi APL 

98,1). Această tendinţă se menţine în special în autorităţile publice care elaborează şi/sau adoptă 

politicile publice, aşa ca organele autorităţilor publice şi organele centrale de specialitate, unde 
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ponderea funcţionarilor publici care au primit calificativul „foarte bine” este cea mai înaltă 

(67,2% şi 59,5%, respectiv). În acelaşi timp, în autorităţile publice care prestează servicii publice, 

aşa ca alte autorităţi publice şi autorităţile administrative din subordinea organelor centrale de 

specialitate, majoritatea funcţionarilor publici au fost evaluaţi cu calificativul „bine” (65,5% şi 

67,9%). În autorităţile administraţiei publice locale se atestă o situaţie similară, unde majoritatea 

funcţionarilor publici evaluaţi au primit calificativul „bine”. 

Fig.36. Rezultatele evaluării funcţionarilor publici pentru anii 2012 – 2015, % 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

În procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici  pentru anul 2015, 

au fost stabilite obiective individuale de activitate şi indicatori de performanţă pentru anul 2016 

pentru 13961 funcţionari publici din autorităţile publice sau pentru 84,6% din numărul total al 

funcţionarilor publici, inclusiv pentru 8021 funcţionari publici din APC (77% din total) şi 5940 

funcţionari publici din APL (97,6% din total), care cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public. 

3.6.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 Pentru anul 2015 autorităţile publice de nivel central şi local au aplicat procedura de evaluare 

a performanţelor profesionale la 14999 de funcţionari publici sau 90,6% (88,3 în APC şi 

94,6% în APL) din numărul funcţionarilor publici care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008.  

 Majoritatea absolută a funcţionarilor publici (98,3% în total, inclusiv 98,5% din APC şi 

98,1% din APL) au fost evaluaţi cu calificativele „foarte bine” şi „bine” pentru activitatea 

profesională din anul 2015. 

Provocări 

 Se menţine evaluarea majorităţii funcţionarilor publici cu calificativele „foarte bine” şi 

„bine”. Un număr mic de funcţionari publici au primit la evaluarea performanţelor 

profesionale pentru anul 2015 calificativele „satisfăcător” şi „nesatisfăcător” – respectiv, 

1,6% şi 0,1% din funcţionarii publici evaluaţi. În anul 2015 a scăzut numărul funcţionarilor 

publici evaluaţi cu calificativul „satisfăcător” şi „nesatisfăcător”. 

 Rezultatele obţinute la evaluarea individuală a funcţionarilor publici demonstrează că acestea 

nu sunt corelate cu performanţa subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice şi nu 

reflectă situaţia reală în realizarea obiectivelor operaţionale şi strategice ale autorităţilor 

publice. 
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Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Subdiviziunile resurse umane din cadrul autorităţilor publice urmează să organizeze instruirea 

evaluatorilor şi contrasemnatarilor pentru a asigura aplicarea corectă şi uniformă a 

prevederilor cadrului normativ în domeniul evaluării performanţelor profesionale ale 

funcţionarului public. 

 Utilizarea rezultatelor evaluării performanţelor profesionale pentru luarea deciziilor de 

personal – conferirea unui grad de calificare superior, avansarea în trepte de salarizare, 

promovarea în funcţie publică şi dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici.  

 Conducătorii autorităţilor publice urmează să coreleze rezultatele evaluării performanţelor 

profesionale ale funcţionarilor publici cu rezultatele evaluării performanţei colective şi 

performanţa autorităţii publice. 

 Examinarea practicilor pozitive din alte țări și elaborarea propunerilor privind îmbunătățirea 

obiectivității în procedura de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual. 

3.7. Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici 

3.7.1. Situaţia privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici  

Analiza implementării procedurii de personal privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor 

publici, inclusiv întocmirea angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în 

serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, a fost efectuată în baza 

informaţiei prezentate de autorităţile publice, Academia de Administrare Publică, precum şi 

informaţiei Cancelariei de Stat (DRAPC).  

Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici  

Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici se efectuează în conformitate cu planurile anuale 

de instruire a personalului din autorităţile publice, care includ activităţi de instruire internă, 

efectuate descentralizat de autorităţile publice şi coordonate de către SRU din autorităţile publice 

şi activităţi de instruire externă, efectuate de Academia de Administrare Publică, partenerii de 

dezvoltare şi alţi prestatori de servicii de instruire. Numărul personalului instruit din autorităţile 

publice a însumat 26793 persoane, din care numărul funcţionarilor publici a constituit 10650 

persoane în anul 2015 (fig.37). 

Fig.37. Numărul personalului şi a 

funcţionarilor publici instruiţi în anul 2015 

 

 

Autorităţile publice au obligaţia să asigure 

fiecărui funcţionar public diverse forme de 

dezvoltare profesională continuă cu o durată 

de cel puţin 40 de ore anual, să prevadă în 

buget mijloace pentru finanţarea procesului 

de dezvoltare profesională în mărime de cel 

puţin 2% din fondul de salarizare, conform 

prevederilor Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public 

(art.37). 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.7). 
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Gradul de instruire a personalului şi a funcţionarilor publici, şi gradul de conformare a instruirii 

funcţionarilor publici la cerinţele cadrului normativ sînt prezentate în figura 38. 

Fig.38. Conformarea instruirii funcţionarilor publici la cadrul normativ în anul 2015, % 

 
Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.7). 

În perioada de raportare, ponderea personalului instruit a înregistrat 69% în numărul total de 

personal din autorităţile publice (în APC – 78,7% şi APL – 32,2%). Ponderea funcţionarilor 

publici instruiţi a constituit 64,6% (în APC – 81,3% şi APL – 36,0%). Datele despre instruire 

arată că cel mai înalt nivel de instruire a funcţionarilor publici s-a înregistrat în alte autorităţi 

publice (99,4%) şi în autorităţile administrative subordonate organelor centrale de specialitate 

(91,2%). În acelaşi timp, insuficient au fost instruiţi funcţionarii publici care activează în OCS 

(58,8%) şi AAPL (36,0%).  

Monitorizarea procesului de instruire denotă că doar 30% din numărul funcţionarilor publici se 

conformează la cerinţele stabilite prin Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 

public, fiind instruiţi sumar 40 ore sau mai mult pe parcursul anului 2015 (în APC – 37% şi în 

APL – 17,4%).  

Gradul de instruire a personalului din OCS este prezentat în figura 39.  

Fig.39. Gradul de  instruire a personalului din OCS în anul 2015, % 

 
Sursa: Datele prezentate de OCS. 
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instruire a funcţionarilor publici, iar Consiliul raional Taraclia nu a prezentat informaţie despre 

instruirea personalului. 

Analiza datelor referitor la instruire denotă că funcţionarii publici din AAPL sînt instruiţi  la un 

nivel foarte jos comparativ cu cerinţele Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. Totodată, trebuie de menţionat că monitorizarea evenimentelor de instruire 

se efectuează necalitativ – deseori, autorităţile publice prezintă informaţie contradictorie şi cu 

greşeli.  

Dezvoltarea profesională a funcţionarilor în cadrul AAP 

În anul 2015 Academia de Administrare Publică (AAP)  a desfăşurat 134 de cursuri de dezvoltare 

profesională a personalului din diverse surse financiare (fig.40).  

 

Fig.40. Numărul cursurilor de  instruire 

realizate de AAP în anul 2015 

 

 

În cadrul comenzii de stat au fost realizate 40 

cursuri şi instruiţi 1057 funcţionari (828 

persoane din APC – cu 28 mai mult decît a 

fost planificat şi 229 persoane din APL – cu 

61 mai puţin decît a fost planificat); 19 

activităţi de instruire au fost realizate la 

solicitarea autorităţilor publice, în cadrul 

cărora au fost instruite 458 persoane. 

Autorităţile publice locale au beneficiat de 

activităţi de dezvoltare profesională 

desfăşurate în colaborare cu partenerii de 

dezvoltare şi alte organizații (GIZ, PNUD, 

IDU ş.a.). Totodată, cu suportul PNUD au 

fost organizate 35 de activităţi de instruire în 

teritoriu pentru noii aleşi locali şi alţi 

funcţionari. 

Sursa: Elaborat în baza datelor din anexa nr.7.  
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Fig.41. Gradul de instruire a funcţionarilor publici din AAPL de nivelul al doilea în anul 2015, % 

 
Sursa: Datele prezentate de AAPL. 

Notă: CR Taraclia nu a prezentat date despre dezvoltarea profesională a personalului din AAPL de nivelul II. 
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Fig.42. Gradul de instruire a funcţionarilor publici din AAPL de nivelul întîi în anul 2015, % 

 
Sursa: Datele prezentate de AAPL. 

Notă: CR Taraclia, Mun. Bălţi n-au prezentat date despre dezvoltarea profesională a personalului din AAPL de nivelul I. 
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Direcţia reforma administraţiei publice centrale a organizat şi a desfăşurat 16 evenimente de 

dezvoltare profesională pentru 638 funcţionari publici, inclusiv: 

- 8 ateliere de instruire privind „Aplicarea tehnologiilor informaţionale în gestionarea 

resurselor umane”, la care au participat 55 persoane din cadrul APL şi 102 persoane din 

APC;  

- 2 ateliere de instruire privind „Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului 

public”, la care au participat 51 funcţionari publici de conducere;   

- 4 întruniri trimestriale cu angajaţii subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice 

de nivel central, la care au participat 350 funcţionari publici; 

- 2 întruniri semestriale cu specialiştii în resurse umane din autorităţile publice de nivel 

local, la care au participat 80 funcţionari publici; 

Instruiri organizate cu suportul partenerilor de dezvoltare   

În scopul profesionalizării funcţionarilor publici şi studierii experienţei altor ţări, DRAPC, cu 

suportul partenerilor de dezvoltare, a acordat suport în organizarea a 164 evenimente de 

dezvoltare profesională a funcţionarilor pentru 179 persoane: 

- 2 ateliere la care au participat 80 funcţionari, cu tematicile „Efficient eGovernment 

Services” şi „Good governance and public administration reforms”, realizate cu suportul 

Institutului de Management Public al Finlandei în cadrul proiectului PADOS;  

- 162 cursuri de instruire peste hotare a funcţionarilor la care au participat 99 persoane cu 

suportul partenerilor de dezvoltare, prin intermediul Cancelariei de Stat (DRAPC). 

Distribuirea cursurilor şi participanţilor pe ţări este prezentată în tabelul nr.2. 

 Tabelul nr.2. Instruirea funcţionarilor publici peste hotare în anul 2015  

Ţara Nr. de cursuri oferite Nr. candidaţilor Nr. participanţilor 

Singapore 24 12 10 

Israel 5 4 3 

Japonia 14 16 14 

China 118 109 69 

Polonia  1 3 3 

Total 162 144 99 

Sursa: Cancelaria de Stat (DRAPC). 
 

În luna aprilie a anului 2015 a fost lansat proiectul Twinning „Suport pentru modernizarea 

serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici 

europene”. Activităţile realizate în proiect contribuie la sporirea capacităţilor profesionale ale 

funcţionarilor publici. Astfel, pe parcursul anului 2015 proiectul a oferit suport la organizarea 

a 3 întruniri trimestriale cu angajaţii subdiviziunilor resurse umane din autorităţile publice de 

nivel central, 2 întruniri semestriale cu specialiştii în resurse umane din autorităţile publice de 

nivel local. 

O atenție sporită a fost acordată și implicării funcționarilor publici din Unitatea Teritorială 

Autonomă Găgăuzia, unde s-a desfășurat un atelier informativ-instructiv, la care au participat 

42 de funcționari. 
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În anul 2015 a fost iniţiat un program de instruire a specialiştilor în resurse umane din 

autorităţile publice centrale (pentru 80 persoane), care conţine 5 module de instruire. Primul 

modul desfăşurat în același an a avut tematica „Managementul resurselor umane”. 

În cadrul aceluiași proiect, au fost desfăşurate patru vizite de studiu la autorităţile publice de 

peste hotare: două vizite la Vilnius, Lituania (1 – 5 iunie 2015, 7 – 11 septembrie 2015), una 

la Tallinn, Estonia (15 – 19 iunie) şi una la Riga, Letonia (21 – 25 septembrie). La aceste 

vizite de studiu au participat reprezentanţi atît din autorităţile publice de nivel central, cît și 

din cele locale, după cum urmează: Secretariatul Parlamentului, Curtea de Conturi, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Cancelaria de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, 

Inspecţia Muncii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Primăria municipiului 

Chişinău, Aparatul preşedintelui raionului Anenii Noi, Aparatul Preşedintelui raionului 

Căuşeni, Aparatul Președintelui raionului Călărași. 

Cancelaria de Stat depune efort în scopul consolidării capacităților din întreg sistemul 

administrativ. Astfel, această abordare de includere în vizitele de studiu a reprezentanților 

tuturor puterilor din stat (legislativă, juridică, executivă – de nivel central și local) contribuie 

la îmbunătățirea relațiilor de colaborare între acestea, la sporirea sinergiei privind punerea în 

aplicare a cadrului normativ cu privire la gestionarea resurselor umane din administrația 

publică. 

3.7.2. Întocmirea angajamentului scris al funcţionarului public privind 

activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare 

profesională 

În perioada de raportare, autorităţile publice au întocmit şi semnat 65 angajamente scrise 

cu funcţionarii publici care au participat la activităţi de instruire cu durata totală mai mare 

decît 90 zile calendaristice. Repartizarea angajamentelor scrise pe categorii de autorităţi şi 

tipuri de instruire este prezentată în figurile 43-44. 

Fig.43. Numărul angajamentelor scrise pe 

categorii de autorităţi în anul 2015 

Fig.44. Structura angajamentelor pe 

tipuri de instruire în anul 2015, %  

  
     Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6).  

Autorităţile publice au raportat că au semnat angajamente scrise cu funcţionarii publici care 

au participat la activităţi de instruire cu durata totală mai mare decît 90 zile calendaristice. 

Majoritatea angajamentelor scrise (72,3%) au fost semnate cu funcţionarii publici care au 

studiat în cadrul programelor de masterat şi doar 27,7% - cu funcţionarii publici care au 

participat la cursuri de instruire cu durata cumulativă de 90 zile calendaristice sau mai mult.  
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3.7.3. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 Gradul de instruire al funcţionarilor publici a constituit 64,6% din numărul total (în APC 

– 78,7% şi APL – 32,2%), inclusiv 30% din funcţionarii publici au acumulat 40 ore sau 

mai mult (în APC – 37% şi APL – 17,4%). Indicatorul respectiv se menţine la acelaşi 

nivel comparativ cu perioada anterioară, dar s-a majorat numărul funcţionarilor publici 

care au participat la activităţi de instruire. 

 În autorităţile publice au fost întocmite 65 angajamente privind activitatea funcţionarilor 

publici după absolvirea formelor de dezvoltare profesională cu o durată de cel puţin 90 

de zile, din care 34 angajamente în APC şi 31 angajamente – în APL.  

Provocări 

 Ponderea funcţionarilor publici care au fost instruiţi cel puţin 40 ore rămîne la nivel 

scăzut (30%). 

 Gradul scăzut de instruire a funcţionarilor publici din autorităţile publice locale (36%). 

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Elaborarea şi aprobarea Programului de instruiure a funcţionarilor publici pentru anii 

2016-2020 şi stabilirea priorităţilor în domeniu pentru următorii ani. 

 Elaborarea recomandărilor metodologice privind organizarea instruirii interne şi externe 

în autorităţile publice în conformitate cu cele mai bune practici ale UE („Cartea Albă”). 

 Analiza, evaluarea şi actualizarea programelor de instruire existente, inclusiv elaborarea 

unor programe noi. 

 Sensibilizarea conducătorilor autorităţilor publice privind necesitatea respectării stricte a 

tuturor prevederilor cadrului normativ în domeniul dezvoltării profesionale a 

personalului. Totodată, se recomandă autorităţilor publice să elaboreze programe 

specializate pentru instruirea funcţionarilor publici debutanţi. 

 Elaborarea şi implementarea cursurilor de instruire la distanţă de către autorităţile 

publice şi Academia de Administrare Publică.  

 Promovarea şi actualizarea informaţiei cu privire la oportunităţile de instruire a 

personalului, oferite de diferiţi prestatori de servicii de instruire din ţară şi de peste 

hotare, şi diseminarea acesteia în autorităţile publice. 

 Valoarea indicatorului privind numărul de ore pe un funcţionar public instruit urmează a 

fi corelată cu cele 40 ore, prevăzute de cadrul normativ. În acelaşi timp, urmează a fi 

întreprinse măsuri pentru a majora numărul funcţionarilor publici instruiţi în cadrul 

instruirii interne,  inclusiv instruirea la locul de muncă, instruirea la distanţă (e-learning), 

pregătirea formatorilor etc.  

 Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ privind numărul de ore 

obligatorii de instruire a funcționarilor publici. 
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 3.8. Răspunderea disciplinară a funcţionarului public 

3.8.1. Situaţia privind răspunderea disciplinară a funcţionarului public 

Funcţionarul public poartă răspundere disciplinară pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu 

şi a normelor de conduită, conform Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public (art.56).  

Articolul 59 alin.(3) din Legea nr.158/2008 prevede că sancţiunea disciplinară, cu excepţia 

avertismentului, nu poate fi aplicată decît după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după 

audierea echitabilă a funcţionarului public de către comisia de disciplină. Conform 

prevederilor cadrului normativ, în fiecare autoritate publică cu un număr mai mare de opt 

funcţii publice trebuie să fie instituită, obligatoriu, comisia de disciplină. La situaţia din 1 

ianuarie 2016, în autorităţile publice erau instituite 978 comisii de disciplină  (inclusiv 132 în 

APC şi 846 în APL). Acest număr este unul cumulativ, de la începutul aplicării procedurii 

respective în temeiul Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.519 din 22 iunie 2010. 

Fig.45. Evoluţia numărului comisiilor de disciplină în anii 

2012-2015 
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Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6). 

Pe parcursul anului 2015, comisiile de disciplină din autorităţile publice au examinat 433 

sesizări (376 în APC şi 57 în APL), din care au fost clasate 210 sesizări (179 în APC şi 31 

în APL) şi propuse 315 sancţiuni disciplinare (273 în APC şi 42 în APL). Ca urmare, în 

total au fost sancţionaţi disciplinar 317 funcţionari publici (273 în APC şi 44 în APL), ceea 

ce constituie 1,4% din numărul total al funcţionarilor publici.  
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Fig.46. Evoluţia numărului de sesizări (examinate/clasate) şi funcţionari publici 

sancţionaţi în anii 2012-2015 

 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.6). 

Pe parcursul anului 2015, cu referire la activitatea comisiei de disciplină,  au fost 

monitorizate 5 autorități publice centrale. Analizînd materialele aferente activității comisiei 

de disciplină din aceste autorități (procese verbale, acte administrative, rapoarte ș.a.), pot fi 

fîcute următoarele concluzii generale, care, sub o formă sau altă, sînt caracteristice și altor 

autorități publice, cum ar fi: 

 Este necesară instruire obligatorie a Comisiei de disciplină în fiecare autoritate 

publică, care are un statut permanent și examinează toate sesizările parvenite în adresa 

autorității respective. Nu este corectă situația cînd comisia de disciplină se instituie doar în 

cazul cînd parvin sesizări spre examinare; 

 Trebuie respectate prevederile punctului 11 din Regulamentul cu privire la comisia de 

disciplină cu referire la desemnarea nominală a persoanelor (și nu a funcțiilor) în calitatea de 

membru al comisiei; 

 Este incorectă indicarea în actele administrative, drept temei pentru sancționare, 

prevederi din Codul muncii, deoarece abaterile disciplinare ale funcționarilor publici sînt 

specificate expres în art.57 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008, iar procedura privind 

cercetarea faptei și aplicarea sancțiunii este una specială, prevăzută de Regulamentul cu 

privire la comisia de disciplină (anexa nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 

2009). Autoritățile publice trebuie să țină cont de ierarhia aplicării Codului muncii în raport 

cu funcționarii publici și anume: Codul muncii poate fi aplicat funcționarilor publici doar în 

situația în care Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public nu prevede reglementări referitoare la o situație sau alta. 

3.8.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări  

 În anul 2015, comparativ cu anul 2014, s-a constatat majorarea numărului sesizărilor 

examinate de comisiile de disciplină şi a numărului funcţionarilor publici sancţionaţi 

disciplinar. Totodată, ponderea funcţionarilor publici sancţionaţi în numărul total de 

funcţionari publici constituie 1,9%, ceea ce reprezintă o creștere față de anii precedenți 

cu 0,2%.  
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Provocări 

 O situaţie îngrijorătoare se atestă în autorităţile administraţiei publice locale, unde 

ponderea funcţionarilor publici sancționați este de doar 0,7% din numărul total de 

funcţionari publici. 

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 Informarea suplimentară a autorităţilor publice referitor la modul de constituire şi 

activitate a comisiei de disciplină, inclusiv prin distribuirea ghidului metodic „Aplicarea 

sancţiunii disciplinare funcţionarului public”. 

 Desfășurarea de către autoritățile publice a unor instruiri interne la tematica Etică și 

integritate, în cadrul cărora funcționarii publici să fie familiarizați cu drepturile și 

obligațiile acestora pentru a da dovadă de o conduită corespunzătoare, în conformitate cu 

prevederile legale, precum şi cu principiile europene de administrare. 

3.9. Încetarea raporturilor de serviciu 

3.9.1. Situaţia privind încetarea raporturilor de serviciu 

Personalul autorităţilor publice este structurat în categorii de personal, gestionarea acestuia se 

efectuează în baza sistemului de management al resurselor umane, temeiurile juridice pentru 

fiecare categorie de personal fiind diferite. Încetarea raporturilor de serviciu/a relaţiilor de 

muncă cu personalul din autorităţile publice din Republica Moldova se face în baza 

prevederilor următoarelor acte legislative: 

 raporturile de serviciu cu funcţionarii publici – în baza Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 

cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

 încetarea mandatului cu persoanele cu funcţii de demnitate publică – în baza legilor 

speciale şi Legii nr.199-XVI  din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii 

de demnitate publică; 

 raporturile de serviciu cu funcţionarii publici cu statut special – în baza legilor speciale 

specifice fiecărui domeniu de activitate publică; 

 relaţiile de muncă cu personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică 

– în baza Legii nr.80-XVI din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică; 

 relaţiile de muncă cu persoanele care deţin posturi de deservire tehnică şi posturi auxiliare 

– în baza Codului muncii nr.154-XV din 28 martie 2003. 

În  anul 2015 au fost încetate raporturile de serviciu/relaţiile de muncă cu 5305 persoane din 

autorităţile publice (inclusiv cu 4466 persoane din APC şi 839 persoane din APL
3
). Structura 

încetării raporturilor de serviciu/a relaţiilor de muncă pe niveluri de administrare şi categorii 

de personal este prezentată în figurile 47-48. 

 

 

 

                                                 
3
 În perioada de raportare au avut loc alegerile locale naționale, astfel au fost încetate relațiile de muncă cu foștii 

demnitari și inițiate alte relații de muncă cu demnitarii noi aleși. 
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Fig.47. Structura încetării raporturilor 

de serviciu/a relaţiilor de muncă pe 

niveluri de administrare în anul 2015,% 

Fig.48. Structura încetării raporturilor de 

serviciu/a relaţiilor de muncă pe categorii 

de personal în anul 2015,% 

  

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.5). 

Analiza structurii încetării raporturilor de serviciu/a relaţiilor de muncă pe nivele de 

administrare demonstrează că, mai frecvent, părăseşte locul de muncă personalul din APC 

decît personalul din APL, iar analiza încetării raporturilor de serviciu pe categorii de angajaţi, 

denotă faptul că cea mai mare pondere este înregistrată la funcționarii publici cu statut special 

și funcționarii publici de execuție, constituind 37,1% și, respectiv, 36% din totalul de încetări 

a raporturilor de serviciu/a relaţiilor de muncă. 

Legea nr.158/2008 prevede expres temeiurile privind încetarea raportului de serviciu cu 

funcţionarul public: 

 în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor (art.62); 

 prin eliberare din funcţie (art.63); 

 prin destituire din funcţie publică (art.64); 

 în temeiul demisiei (art.65).  

Pe parcursul anului 2015 au fost încetate raporturile de serviciu cu 2291 funcţionari publici 

(APC – 1650 şi APL – 641), inclusiv cu 2259 persoane în temeiul Legii nr. 158/2008 și cu 32 

persoane în temeiul Codului muncii.  

În figura 49 sînt prezentate datele privind încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor 

publici în anul 2015, dezagregate pe tipurile de temeiuri de încetare. 

 Fig.49. Încetarea raporturilor de serviciu în anul 2015, % 

 
 

   Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.5). 

84.2 

15.8 

APC APL

2.2 0.1 

7.1 

36.0 

37.1 

2.3 15.2 

fdp fpcns fpc fpe fpss pcpfdp pdtafap/pa/ps

70.1 73.2 65.4 

1.2 1.3 
0.8 

11.2 13,6 
5.4 

16.1 11.7 28.4 

1.4 0.2 

0

25

50

75

100

Total APC APL

Legea nr.158/2008, art.65 Legea nr.158/2008, art. 64 Legea nr.158/2008, art.63

Legea nr.158/2008, art.62 Codul muncii



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 50 

În conformitate cu datele prezentate de autorităţile publice, pe parcursul anului 2015 au fost 

32 de cazuri (1,4%) de încetare a raporturilor de serviciu cu funcţionarii publici, efectuate în 

baza prevederilor Codului muncii, ceea ce este o încălcare a prevederilor Legii cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public. S-a constatat că aceste încălcări sînt admise 

atît în APC (Inspecția de Stat în Construcții – 2 cazuri, Marele Stat Major – 1 caz), cît şi în  

APL (29 cazuri). Totodată, comparativ cu anul precedent, numărul acestor încălcări este în 

creştere, însă s-a înregistrat o îmbunătățire semnificativă în APC (în anul 2015 doar 3 cazuri, 

față de 10 cazuri în 2014). 

Fig.50. Evoluţia numărului încetărilor raporturilor de serviciu  

în temeiul Codului muncii 

 

    Sursa: În baza datelor prezentate de autorităţile publice. 

Ca rezultat al vizitelor de monitorizare, analizînd actele administrative, în majoritatea 

autorităţilor publice se constată o îmbunătăţire considerabilă, comparativ cu anii precedenţi, a 

gradului de corectitudine privind gestionarea situațiilor privind suspendarea și încetarea 

raporturilor de serviciu.  

Actele administrative sînt întocmite, în general, conform cerințelor. Totodată, în unele dintre 

ele sînt admise omiteri, inexactități care pot influența caracterul legal al actului administrativ. 

De exemplu:  

 nu sînt anexate la actul administrativ copiile de pe documentele menționate ca anexă (fișa 

postului, procesul-verbal ș.a.); 

 sînt atestate formulări incorecte „eliberare din funcție în baza cererii de demisie”; 

 formularea incorectă a actului administrativ privind încetarea raporturilor de serviciu în 

temeiul art. 65 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 (în actul administrativ fiind fixat 

eliberarea din funcția publică); 

 fixarea în actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu, suplimentar la 

temeiurile prevăzute de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 și a prevederilor din Codul 

muncii; 

 în autoritățile publice unde sînt și funcționari publici cu statut special mai există situații 

cînd actele administrative ce vizează activitatea funcționarilor publici sînt întocmite 

conform rigorilor/modelelor pentru actele administrative cu referire la activitatea 

militarilor (Marele Stat Major al Armatei Naționale), ceea ce creează confuzii și unele 

abateri de la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008. De exemplu: mențiunile din actele 

administrative „se consideră sosiți și întrați în exercițiul funcției” și „se consideră plecați” 

nu sînt caracteristice pentru raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. 

 se atestă și unele cazuri de încetare a raporturilor de serviciu prin demisie din funcţie 

publică, în temeiul art.85 alin.(1) din Codul muncii (Biroul Relații Interetnice); 

 s-au identificat formulări privind încetarea raporturilor de serviciu cu temeiul „eliberarea 

din funcție, conform art.86 alin.(1) lit.u) din Codul muncii prin transfer la o întreprindere 

subordonată” (Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor); 
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 mai sînt identificate cazuri privind acordarea concediului parțial plătit pentru îngrijirea 

copilului pînă la vîrsta de 3 ani în temeiul art. 124 din Codul muncii, fără suspendarea 

raporturilor de serviciu, așa cum este prevăzut de art. 54 alin.(1) lit.b) din Legea 158/2008 

(ceea ce constituie o abatere de la cadrul normativ, deoarece, atît timp cît raporturile de 

serviciu nu sînt suspendate, funcția nu este vacantă (temporar) și autoritatea publică nu 

este în drept să deruleze procedura de încadrare pe această unitate (Agenția Rezerve 

Materiale)). 

Fluctuaţia personalului şi a funcţionarilor publici din autorităţile publice pe niveluri de 

administrare este prezentată în figura 51.   

Fig.51. Fluctuaţia personalului şi a funcţionarilor publici 

în anul 2015, %  
 

 

 

Fluctuaţia personalului şi a 

funcţionarilor publici în 

medie pe autorităţile 

publice din ţară este ușor 

ridicată.  

      Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice (anexa nr.5).  

Datele scot în evidenţă o rată mare a fluctuaţiei personalului, în special a funcţionarilor 

publici în multe autorităţi publice de nivel central (organe centrale de specialitate – 18,9%, 

organe ale autorităților publice – 17,4%), ceea ce denotă existenţa problemelor în 

managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici în multe autorităţi, în special în 

menținerea funcționarilor publici competenți.  

Analiza efectuată arată că un semnal de alarmă constituie fluctuaţia funcţionarilor publici în 

ministere (fig.52).   

Fig.52. Fluctuaţia funcționarilor publici în ministere în anul 2015, %  

 

Sursa: Datele prezentate de ministere. 

În 12 ministere (din 16) a fost înregistrată o rată anuală a fluctuaţiei de peste 15%. Fluctuaţia 

funcționarilor publici a avut o rată excesivă de peste 20% în 56 la sută din ministere, nu 

numai datorită schimbării guvernelor pe parcursul perioadei de raportare, dar și datorită 
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problemelor existente în gestionarea resurselor umane din mai multe autorităţi publice de 

nivel central. Această situaţie generează costuri înalte de întreţinere a funcţionarilor publici 

(recrutare, angajare, integrare, instruire, acomodare, evaluare), dar și influiențează 

performanța autorităților publice. 

3.9.2. Constatări, provocări, propuneri şi acţiuni ulterioare 

Constatări 

 Raporturile de serviciu şi relaţiile de muncă au fost încetate în total cu 5305 persoane 

din autorităţile publice (inclusiv cu 4466 persoane din APC şi 839 persoane din APL), 

inclusiv raporturile de serviciu au fost încetate cu 2291 funcţionari publici (APC – 1650 

şi APL – 641).  

 Rata anuală de fluctuaţie a funcţionarilor publici din autorităţile publice a constituit 14% 

în medie, fiind în ușoară creștere față de anul trecut. În același timp, în 56% din ministere 

s-a înregistrat o rată de fluctuație de peste 20,0%. 

 Cazurile de încetare a raporturilor de serviciu cu funcţionarii publici în temeiul Codului 

muncii s-au redus comparativ cu anii precedenţi de la 139 de cazuri în anul 2012 la 32 de 

cazuri în anul 2015, cu o îmbunătățire semnificativă în APC.  

Provocări 

 Existența cazurilor de încetare a raporturilor de serviciu cu funcţionarii publici în temeiul 

Codului muncii. 

 Majorarea ratei de fluctuaţie a personalului, inclusiv fluctuației excesive a funcționarilor 

publici în 56 la sută din ministere.  

Propuneri şi acţiuni ulterioare 

 De monitorizat aplicarea procedurii privind încetarea raporturilor de serviciu cu 

funcţionarii publici în autorităţile publice, în special în autoritățile publice locale, care au 

raportat despre cazuri de încetare a raporturilor de serviciu în baza Codului muncii în 

scopul stabilirii cauzelor şi, după caz, acordarea suportului metodologic necesar. 

 De analizat cauzele fluctuaţiei funcțioanrilor publici în comun cu reprezentanţii SRU din 

autorităţile publice și de întreprins măsuri care ar contribui la reducerea ratei fluctuaţiei 

funcționarilor publici, inclusiv de sporire a atractivității serviciului public și de menținere 

a funcționarilor publici performanți.  
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IV. PRIORITĂŢI PENTRU ANII 2016-2017 

 Continuarea activităţilor privind ajustarea şi perfecţionarea cadrului normativ necesar 

punerii în aplicare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 în vederea eliminării barierelor 

în gestionarea funcţionarilor publici, precum şi a cadrului normativ privind organizarea 

şi funcţionarea ministerelor, altor autorităţi ale APC şi a autorităţilor administrative 

din subordinea acestora. 

 Consolidarea sistemului de management al performanţelor prin completarea cu 

evaluarea performanţei organizaţionale a autorităţilor publice. În acest scop, urmează 

de elaborat conceptul performanţei organizaţionale şi proiectul ghidului respectiv. 

 Îmbunătățirea sistemului de motivare a funcționarilor publici. Pregătirea exerciţiului de 

evaluare a posturilor în vederea modificării sistemului de gradare a funcţiilor publice, 

conform  art.20 lit. c) a Legii nr.48/2012. 

 Perfecționarea sistemului de instruire a personalului din autoritățile publice. 

Elaborarea Programului de instruire a funcționarilor publici pentru anii 2016-2020. 

Sporirea competenţelor profesionale ale personalului din autorităţile publice prin 

asistenţa metodologică în cadrul vizitelor pe teren, cursurilor de instruire, inclusiv a 

cursurilor de instruire la distanţă (e-Learning), schimbului de experienţă, studiilor peste 

hotare şi programelor de masterat. Dezvoltarea profesională a funcționarilor publici de 

conducere de nivel superior (secretari de stat) în cadrul cursurilor de instruire, precum 

şi prin familiarizarea cu experienţa şi bunele practici în domeniu din ţările-membre ale 

UE.  

 Acordarea în continuare a asistenţei metodologice SRU şi conducătorilor autorităţilor 

publice în aplicarea procedurilor de personal, inclusiv în implementarea instrumentelor 

de monitorizare.  

 Continuarea procesului de implementare a SIA RFPFP în autorităţile publice de nivel 

central, realizarea vizitelor de monitorizare şi acordarea suportului la locul de muncă 

utilizatorilor sistemului. Perfecţionarea modulului „Rapoarte” al sistemului în vederea 

generării datelor necesare pentru întocmirea Raportului anual cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public. Extinderea procesului de implementare a SIA 

RFPFP în administraţia publică locală, inclusiv conectarea AAPL la sistem, 

planificarea mijloacelor necesare în acest scop în bugetul de stat, instruirea 

reprezentanţilor SRU din aceste autorităţi.   

 Sporirea capacităților instituționale și funcționale ale factorilor implicați în procesul de 

gestionare a funcției publice. 

 Elaborarea direcţiilor strategice de reformă a administraţiei publice în domeniul 

managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici pentru perioada 2016-2020 

prin prisma Acordului de Asociere RM-UE, ca parte componentă a Strategiei reformei 

administrației publice. 
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ANEXE 

Anexa nr.1. Analiza efectivului-limită de personal şi a salariaţilor în autorităţile publice din Republica Moldova la 01.01.2016 

Nr. d/o Indicatori U/m 

Total 

posturi / 

salariaţi 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 
c.10 + c.11 

+ c.12) 

Total 
funcţii / 

funcţionari 

(c.3 = c.4 + 

c.5 +  c.9) 

Funcţii / 

funcţionari 

de 
demnitate 

publică: 

fdp 

Funcţii / 

funcţionari 
publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 

c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţii / 
funcţionari 

cu statut 

special: 

fpss 

Posturi / 

personalul 

din  
cabinetul 

persoanelor 

cu  fdp 

Posturi / 

personal 

de 
deservire 

tehnică: 

pdtafap 

Posturi de 

specialişti 
/specialişti 

în ps 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 În total AP              

1 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

46673,05 37183 2685 18794 39 4468 14287 15704 232 8811,05 447 

2 Structura efectivului-limită % 
 

100 79,7 5,8 40,3 0,1 9,6 30,6 33,6 0,5 18,9 1,0 

3 Structura funcţiilor  % 
  

100 7,2 50,5 0,1 12,0 38,4 42,2 
   

4 Număr de salariaţi persoane 33734 42736 33734 2462 16995 29 4157 12809 14277 192 8438 372 

5 Structura salariaţilor % 
 

100 78,9 5,8 39,8 0,1 9,7 30,0 33,4 0,4 19,7 0,9 

6 Structura funcţionarilor % 
  

100 7,3 50,4 0,1 12,3 38,0 42,3 
   

1.1 AP: nivel central 
             

7 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

32735,55 29071 1539 11829 39 2734 9056 15703 232 3033,55 399 

8 Pondere în total AP % 
 

70,1 78,2 57,3 62,9 100,0 61,2 63,4 100,0 100,0 34,4 89,3 

9 Structura efectivului-limită % 
 

100 88,8 4,7 36,1 0,1 8,4 27,7 48,0 0,7 9,3 1,2 

10 Structura funcţiilor  % 
  

100 5,3 40,7 0,1 9,4 31,2 54,0 
   

11 Număr de salariaţi persoane 26099 29316 26099 1345 10478 29 2516 7933 14276 192 2694 331 

12 Pondere în total AP % 77,4 68,6 77,4 54,6 61,7 100,0 60,5 61,9 100,0 100,0 31,9 89,0 

13 Structura salariaţilor % 
 

100 89,0 4,6 35,7 0,1 8,6 27,1 48,7 0,7 9,2 1,1 

14 Structura funcţionarilor % 
  

100 5,2 40,1 0,1 9,6 30,4 54,7 
   

1.1.1 Organe ale AP 
             

   15 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

5377 4202 1440 2758 11 383 2364 4 161 1014 
 

16 Pondere în AP nivel central % 
 

16,4 14,5 93,6 23,3 28,2 14,0 26,1 
 

69,4 33,4 
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Nr. d/o Indicatori U/m 

Total 

posturi / 
salariaţi 

Subtotal 
(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 

+ c.12) 

Total 

funcţii / 

funcţionari 
(c.3 = c.4 + 

c.5 +  c.9) 

Funcţii / 

funcţionari 
de 

demnitate 

publică: 
fdp 

Funcţii / 
funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 
fpe (c.5 = 

c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţii / 

funcţionari 

cu statut 
special: 

fpss 

Posturi / 

personalul 
din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Posturi / 

personal 
de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Posturi de 
specialişti 

/specialişti 

în ps 

17 Structura efectivului-limită % 
 

100 78,1 26,8 51,3 0,2 7,1 44,0 0,1 3,0 18,9 
 

18 Structura funcţiilor  % 
  

100 34,3 65,6 0,3 9,1 56,3 0,1 
   

19 Număr de salariaţi persoane 3665 4328 3665 1254 2408 10 333 2065 3 135 528  

20 Pondere în AP nivel central % 14,0 14,8 14,0 93,2 23,0 34,5 13,2 26,0 
 

70,3 19,6  

21 Structura salariaţilor % 
 

100 84,7 29,0 55,6 0,2 7,7 47,7 0,1 3,1 12,2  

22 Structura funcţionarilor % 
  

100 34,2 65,7 0,3 9,1 56,3 0,1 
   

1.1.2 APCS 
             

  23 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

25930 23725 86 8984 25 2327 6632 14655 71 1860 274 

24 Pondere în AP nivel central % 
 

79,2 81,6 5,6 75,9 64,1 85,1 73,2 93,3 30,6 61,3 68,7 

25 Structura efectivului-limită % 
 

100 91,5 0,3 34,6 0,1 9,0 25,6 56,5 0,3 7,2 1,1 

26 Structura funcţiilor  % 
  

100 0,4 37,9 0,1 9,8 28,0 61,8 
   

27 Număr de salariaţi persoane 21440 23414 21440 79 8015 18 2169 5828 13346 57 1654 263 

28 Pondere în AP nivel central % 82,1 79,9 82,1 5,9 76,5 62,1 86,2 73,5 93,5 29,7 61,4 79,5 

29 Structura salariaţilor % 
 

100 91,6 0,3 34,2 0,1 9,3 24,9 57,0 0,2 7,1 1,1 

30 Structura funcţionarilor % 
  

100 0,4 37,4 0,1 10,1 27,2 62,2 
   

1.1.2.2 Ministere 
             

31 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

2328 2090 61 1608 13 538 1057 421 63 170 
 

32 Pondere în APCS % 
 

9,0 8,8 70,9 17,9 52,0 23,1 15,9 2,9 88,7 9,1 
 

33 Structura efectivului-limită % 
 

100 89,8 2,6 69,1 0,6 23,1 45,4 18,1 2,7 7,3 
 

34 Structura funcţiilor  % 
  

100 2,9 76,9 0,6 25,7 50,6 20,1 
   

35 Număr de salariaţi persoane 1812 2016 1812 57 1400 6 500 894 355 51 149 
 

36 Pondere în APCS % 8,5 8,6 8,5 72,2 17,5 33,3 23,1 15,3 2,7 89,5 9,0 
 

37 Structura salariaţilor % 
 

100 89,9 2,8 69,4 0,3 24,8 44,3 17,6 2,5 7,4 
 

38 Structura funcţionarilor % 
  

100 3,1 77,3 0,3 27,6 49,3 19,6 
   

1.1.2.3 Alte AAC 
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Nr. d/o Indicatori U/m 

Total 

posturi / 
salariaţi 

Subtotal 
(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 

+ c.12) 

Total 

funcţii/ 

funcţionari 
(c.3 = c.4 + 

c.5 +  c.9) 

Funcţii / 

funcţionari 
de 

demnitate 

publică: 
fdp 

Funcţii / 
funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 
fpe (c.5 = 

c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţii / 

funcţionari 

cu statut 
special: 

fpss 

Posturi / 

personalul 
din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Posturi / 

personal 
de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Posturi de 
specialişti 

/specialişti 

în ps 

39 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

1393,5 1014 7 691 8 186 497 316 8 182,5 189 

40 Pondere în APCS % 
 

5,4 4,3 8,1 7,7 32,0 8,0 7,5 2,2 11,3 9,8 69,0 

41 Structura efectivului-limită % 
  

100 72,8 0,5 49,6 0,6 13,3 35,7 22,7 0,6 13,1 

42 Structura funcţiilor  % 
   

100 0,7 68,1 0,8 18,3 49,0 
   

43 Număr de salariaţi persoane 946 1296 946 7 637 8 180 449 302 6 160 184 

44 Pondere în APCS % 4,4 5,5 4,4 8,9 7,9 44,4 8,3 7,7 2,3 10,5 9,7 70,0 

45 Structura salariaţilor % 
 

100 73,0 0,5 49,2 0,6 13,9 34,6 23,3 0,5 12,3 14,2 

46 Structura funcţionarilor % 
  

100 0,7 67,3 0,8 19,0 47,5 31,9 
   

1.1.2.4 Alte autorităţi publice 
             

47 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

2977,5 2345 17 2328 4 648 1676   559,5 73 

48 Pondere în APCS % 
 

11,5 9,9 19,8 25,9 16,0 27,8 25,3   30,1 26,6 

49 Structura efectivului-limită % 
 

100 78,8 0,6 78,2 0,1 21,8 56,3   18,8 2,5 

50 Structura funcţiilor  % 
  

100 0,7 99,3 0,2 27,6 71,5   
  

51 Număr de salariaţi persoane 2061 2626 2061 14 2047 4 610 1433   497 68 

52 Pondere în APCS % 9,6 11,2 9,6 17,7 25,5 22,2 28,1 24,6   30,0 25,9 

53 Structura salariaţilor % 
 

100 78,5 0,5 78,0 0,2 23,2 54,6   18,9 2,6 

54 Structura funcţionarilor % 
  

100 0,7 99,3 0,2 29,6 69,5   
  

1.1.2.5 
Autorităţi din subordinea 

OCS              

55 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

19231 18276 1 4357  955 3402 13918  948 7 

56 Pondere în APCS % 
 

74,2 77,0 1,2 48,5  41,0 51,3 95,0  51,0 2,6 

57 Structura efectivului-limită % 
  

100 95,0 0,0 22,7  5,0 17,7 72,4 
 

4,9 

58 Structura funcţiilor  % 
   

100 0,0 23,7  5,3 18,4 
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Nr. d/o Indicatori U/m 

Total 

posturi / 
salariaţi 

Subtotal 
(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 

+ c.12) 

Total 

funcţii / 

funcţionari 
(c.3 = c.4 + 

c.5 +  c.9) 

Funcţii / 

funcţionari 
de 

demnitate 

publică: 
fdp 

Funcţii / 
funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 
fpe (c.5 = 

c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţii / 

funcţionari 

cu statut 
special: 

fpss 

Posturi / 

personalul 
din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Posturi / 

personal 
de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Posturi de 
specialişti 

/specialişti 

în ps 

59 Număr de salariaţi persoane 16621 17476 16621 1 3931  879 3052 12689  848 7 

60 Pondere în APCS % 77,5 74,6 77,5 1,3 49,0  40,5 52,4 95,1  51,3 2,7 

61 Structura salariaţilor % 
 

100 95,1  22,5  5,0 17,5 72,6 
 

4,9  

62 Structura funcţionarilor % 
  

100  23,7  5,3 18,4 76,3 
   

1.2 AAPL 
             

63 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

13937,5 8112 1146 6965  1734 5231 1  5777,5 48 

64 Pondere în total AP % 
 

29,9 21,8 42,7 37,1  38,8 36,6   65,6 10,7 

65 Structura efectivului-limită % 
 

100 58,2 8,2 50,0  12,4 37,5   41,5 0,3 

66 Structura funcţiilor  % 
  

100 14,1 85,9  21,4 64,5   
  

67 Număr de salariaţi persoane 7635 13420 7635 1117 6517  1641 4876 1  5744 41 

68 Pondere în AAPL % 22,6 31,4 22,6 45,4 38,3  39,5 38,1   68,1 11,0 

69 Structura salariaţilor % 
 

100 56,9 8,3 48,6  12,2 36,3   42,8 0,3 

70 Structura funcţionarilor % 
  

100 14,6 85,4  21,5 63,9 
    

1.2.1 AAPL de nivelul II 
             

71 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

4798,3 3284,0 135,0 3149,0  822,00 2327,0   1479,8 34,5 

72 Pondere în AAPL % 
 

34,4 40,5 11,8 45,2  47,4 44,5   25,6 71,9 

72 Structura efectivului-limită % 
 

100,0 68,4 2,8 65,6  17,1 48,5   30,8 0,7 

74 Structura funcţiilor  % 
  

100 4,1 95,9  25,0 70,9   
  

75 Număr de salariaţi persoane 2814 4169 2814 130 2684  748 1936   1329 26 

76 Pondere în AAPL % 36,9 31,1 36,9 11,6 41,2  45,6 39,7   23,1 63,4 

77 Structura salariaţilor % 
 

100 67,5 3,1 64,4  17,9 46,4   31,9 0,6 

78 Structura funcţionarilor % 
  

100 4,6 95,4  26,6 68,8  
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Nr. d/o Indicatori U/m 

Total 

posturi / 
salariaţi 

Subtotal 
(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 

+ c.12) 

Total 

funcţii/ 

funcţionari 
(c.3 = c.4 + 

c.5 +  c.9) 

Funcţii / 

funcţionari 
de 

demnitate 

publică: 
fdp 

Funcţii / 
funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 
fpe (c.5 = 

c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţii / 

funcţionari 

cu statut 
special: 

fpss 

Posturi / 

personalul 
din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Posturi / 

personal 
de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Posturi de 
specialişti 

/specialişti 

în ps 

1.2.2 AAPL de nivelul I 
             

79 Efectiv-limită de personal unităţi 
 

9138,75 4828 1011 3816  912 2904 1  4297,25 13,5 

80 Pondere în AAPL % 
 

65,6 59,5 88,2 54,8  52,6 55,5   74,4 28,1 

81 Structura efectivului-limită % 
 

100 52,8 11,1 41,8  10,0 31,8   47,0 0,1 

82 Structura funcţiilor  % 
  

100 20,9 79,0  18,9 60,1   
  

83 Număr de salariaţi persoane 4821 9236 4821 987 3833  893 2940 1  4415  

84 Pondere în APCS % 63,1 68,8 63,1 88,4 58,8  54,4 60,3  
 

76,9  

85 Structura salariaţilor % 
 

100 52,2 10,7 41,5  9,7 31,8   47,8  

86 Structura funcţionarilor % 
  

100 20,5 79,5  18,5 61,0  
   

Sursa: Datele statistice din Raportul „Numărul funcţionarilor publici în Republica Moldova la 01.01.2016” al BNS. 
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Anexa nr.2. Analiza de gen: numărul femeilor şi a bărbaţilor în autorităţile publice din Republica Moldova la 01.01.2016 

Nr.d/o Indicatori U/m Total 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 
+ c.12) 

Funcţionari  

Funcţionari 

de 

demnitate 
publică 

Funcţionari 
publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 
c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţionari 

publici cu 

statut 
special 

Personal din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Personal de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Specialişti 

în ps 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 În total autorităţi publice              
1 Numărul femeilor persoane 14939 19533 14939 665 12218 10 2741 9467 2056 97 4216 281 

2 Ponderea femeilor  în categorie % 44,3 45,7 44,3 27,0 71,9 34,5 65,9 73,9 14,4 50,5 50,0 75,5 

3 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 76,5 3,4 62,6 0,1 14,0 48,5 10,5 0,5 21,6 1,4 

4 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 4,5 81,8 0,1 18,3 63,4 13,8 

 
  

5 Numărul bărbaţilor persoane 18795 23203 18795 1797 4777 19 1416 3342 12221 95 4222 91 

6 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 55,7 54,3 55,7 73,0 28,1 65,5 34,1 26,1 85,6 49,5 50,0 24,5 

7 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 92,6 5,2 17,3 0,1 5,5 11,7 70,1 0,5 6,4 0,5 

8 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 5,6 18,7 0,1 6,0 12,6 75,7 

   

1.1 Autorităţi publice: nivel central 
             

9 Numărul femeilor persoane 9951 11872 9954 441 7458 10 1549 5899 2055 97 1573 248 

10 Ponderea femeilor  în categorie % 38,1 40,5 38,1 32,8 71,2 34,5 61,6 74,4 14,4 50,5 58,4 74,9 

11 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 83,8 3,7 62,8 0,1 13,0 49,7 17,3 0,8 13,2 2,1 

12 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 4,4 74,9 0,1 15,6 59,3 20,6 

   

13 Numărul bărbaţilor persoane 16148 17444 16145 904 3020 19 967 2034 12221 95 1121 83 

14 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 61,9 59,5 61,9 67,2 28,8 65,5 38,4 25,6 85,6 49,5 41,6 25,1 

15 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 92,6 5,2 17,3 0,1 5,5 11,7 70,1 0,5 6,4 0,5 

16 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 5,6 18,7 0,1 6,0 12,6 75,7 

   

1.1.1 Organe ale autorităţilor publice 
             

17 Numărul femeilor persoane 2311 2901 2311 416 1893 5 234 1654 2 62 528 
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Nr.d/o Indicatori U/m Total 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 
+ c.12) 

Funcţionari 

Funcţionari 

de 

demnitate 
publică 

Funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 
c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţionari 

publici cu 

statut 
special 

Personal din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Personal de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Specialişti 

în ps 

18 Ponderea femeilor  în categorie % 63,1 67,0 63,1 33,2 78,6 50,0 70,3 80,1  45,9 100,0 
 

19 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 79,7 14,3 65,3 0,2 8,1 57,0 0,1 2,1 18,2 

 

20 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 18,0 81,9 0,2 10,1 71,6 0,1 

   

21 Numărul bărbaţilor persoane 1354 1427 1354 838 515 5 99 411 1 73  
 

22 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 36,9 33,0 36,9 66,8 21,4 50,0 29,7 19,9 100,0 54,1  
 

23 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 94,9 58,7 36,1 0,4 6,9 28,8 0,1 5,1  

 

24 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 61,9 38,0 0,4 7,3 30,4 0,1 

   

1.1.2 APCS unităţi 
            

25 Numărul femeilor persoane 7432 8602 7432 19 5518 5 1302 4211 1895 35 952 183 

26 Ponderea femeilor  în categorie % 34,7 36,7 34,7 24,1 68,8 27,8 60,0 72,3 14,2 61,4 57,6 69,6 

27 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 86,4 0,2 64,1 0,1 15,1 49,0 22,0 0,4 11,1 2,1 

28 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 0,3 74,2 0,1 17,5 56,7 25,5 

   

29 Numărul bărbaţilor persoane 14008 14812 14008 60 2497 13 867 1617 11451 22 702 80 

30 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 65,3 63,3 65,3 75,9 31,2 72,2 40,0 27,7 85,8 38,6 42,4 30,4 

31 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 94,6 0,4 16,9 0,1 5,9 10,9 77,3 0,1 4,7 0,5 

32 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 0,4 17,8 0,1 6,2 11,5 81,7 

   

1.1.2.1 Ministere 
             

33 Numărul femeilor persoane 1136 1240 1136 14 996 2 334 660 126 31 72 
 

34 Ponderea femeilor  în categorie % 62,7 61,5 62,7 24,6 71,1  66,8 73,8 35,5 60,8 48,3 
 

35 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 91,6 1,1 80,3 0,2 26,9 53,2 10,2 2,5 5,8 

 

36 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 1,2 87,7 0,2 29,4 58,1 11,1 

   

37 Numărul bărbaţilor persoane 676 776 676 43 404 4 166 234 229 20 77 
 



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 61 

Nr.d/o Indicatori U/m Total 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 
+ c.12) 

Funcţionari  

Funcţionari 

de 

demnitate 
publică 

Funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 
c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţionari 

publici cu 

statut 
special 

Personal din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Personal de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Specialişti 

în ps 

38 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 37,3 38,5 37,3 75,4 28,9 
 

33,2 26,2 64,5 39,2 51,7 
 

39 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 87,1 5,5 52,1 0,5 21,4 30,2 29,5 2,6 9,9 

 

40 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 6,4 59,8 0,6 24,6 34,6 33,9 

   

1.1.2.2 Alte AAC 
             

41 Numărul femeilor persoane 602 843 602 2 549 1 139 409 51 4 99 138 

42 Ponderea femeilor  în categorie % 63,6 65,0 63,6 28,6 86,2 12,5 77,2 91,1 
 

66,7 61,9 75,0 

43 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 71,4 0,2 65,1 0,1 16,5 48,5 6,0 0,5 11,7 16,4 

44 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 0,3 91,2 0,2 23,1 67,9 8,5 

   

45 Numărul bărbaţilor persoane 344 453 344 5 88 7 41 40 251 2 61 46 

46 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 36,4 35,0 36,4 71,4 13,8 87,5 22,8 8,9 
 

33,3 38,1 25,0 

47 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 75,9 1,1 19,4 1,5 9,1 8,8 55,4 0,4 13,5 10,2 

48 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 1,5 25,6 2,0 11,9 11,6 73,0 

   

1.1.2.3 Alte autorităţi publice 
             

49 Numărul femeilor persoane 1390 1650 1390 3 1387 2 363 1022   223 37 

50 Ponderea femeilor  în categorie % 67,4 62,8 67,4 21,4 67,8 50,0 59,5 71,3   44,9  

51 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
98 84,2 0,2 84,1 0,1 22,0 61,9   13,5 

 

52 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 0,2 99,8 0,1 26,1 73,5   

  

53 Numărul bărbaţilor persoane 671 976 671 11 660 2 247 411   274 31 

54 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 32,6 37,2 32,6 78,6 32,2 50,0 40,5 28,7   55,1 
 

55 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
97 68,8 1,1 67,6 0,2 25,3 42,1   28,1 

 

56 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 1,6 98,4 0,3 36,8 61,3   
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Nr.d/o Indicatori U/m Total 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 
+ c.12) 

Funcţionari  

Funcţionari 

de 

demnitate 
publică 

Funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 
c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţionari 

publici cu 

statut 
special 

Personal din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Personal de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Specialişti 

în ps 

1.1.2.4 Autorităţi din subordinea OCS              

57 Numărul femeilor persoane 4304 4870 4305 1 2586  466 2120 1718  558 7 

58 Ponderea femeilor  în categorie % 25,9 27,9 25,9 100,0 65,8  53,0 69,5 13,5  65,8 100,0 

59 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 88,4  53,1  9,6 43,5 35,3  11,5 0,1 

60 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100  60,1  10,8 49,2 39,9  

  

61 Numărul bărbaţilor persoane 12317 12606 12316  1345  413 932 10971  290  

62 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 74,1 72,1 74,1  34,2  47,0 30,5 86,5  34,2  

63 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 97,7  10,7  3,3 7,4 87,0  2,3  

64 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100  10,9  3,4 7,6 89,1 

   

1.2 AAPL 
             

65 Numărul femeilor persoane 4988 7661 4985 224 4760  1192 3568 1  2643 33 

66 Ponderea femeilor  în categorie % 65,3 57,1 65,3 20,1 73,0  72,6 73,2   46,0 80,5 

67 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 65,1 2,9 62,1  15,6 46,6   34,5 0,4 

68 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 4,5 95,5  23,9 71,6   

  

69 Numărul bărbaţilor persoane 2647 5759 2650 893 1757  449 1308 0  3101 8 

70 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 34,7 42,9 34,7 79,9 27,0 100,0 27,4 26,8 100,0  54,0 19,5 

71 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 46,0 15,5 30,5  7,8 22,7 0,0  53,8 0,1 

72 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 33,7 66,3  16,9 49,4 0,0 

   

1.2.1 AAPL de nivelul II 
             

73 Numărul femeilor persoane 1866 2521 1862 19 1843  433 1410   635 24 

74 Ponderea femeilor  în categorie % 66,3 60,5 66,2 14,6 68,7  57,9 72,8   47,8 92,3 
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Nr.d/o Indicatori U/m Total 

Subtotal 

(c.2 = c.3 + 

c.10 + c.11 
+ c.12) 

Funcţionari  

Funcţionari 

de 

demnitate 
publică 

Funcţionari 

publici: 

fpcns, fpc, 

fpe (c.5 = 
c.6 + c.7 + 

c.8) 

fpcns fpc fpe 

Funcţionari 

publici cu 

statut 
special 

Personal din  

cabinetul 

persoanelor 
cu  fdp 

Personal de 

deservire 

tehnică: 
pdtafap 

Specialişti 

în ps 

75 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 73,9 0,8 73,1  17,2 55,9   25,2 1,0 

76 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 1,0 99,0  23,3 75,7  

   

77 Numărul bărbaţilor persoane 948 1648 952 111 841  315 526   694 2 

78 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 33,7 39,5 33,8 85,4 31,3 100,0 42,1 27,2   52,2 7,7 

79 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 57,8 6,7 51,0  19,1 31,9   42,1 0,1 

80 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 11,7 88,3  33,1 55,3  

   

1.2.2 AAPL de nivelul I 
             

81 Numărul femeilor persoane 3122 5140 3123 205 2917  759 2158 1  2008 9 

82 Ponderea femeilor  în categorie % 64,8 55,6 64,8 20,8 76,1  85,0 73,4   45,5 60,0 

83 
Structura femeilor pe categorii de 

personal 
% 

 
100 60,8 4,0 56,8  14,8 42,0   39,1 0,2 

84 
Structura femeilor pe categorii de 

funcţionari  
% 

  
100 6,6 93,4  24,3 69,1   

  

85 Numărul bărbaţilor persoane 1699 4111 1698 782 916  134 782   2407 6 

86 Ponderea bărbaţilor  în categorie % 35,2 44,4 35,2 79,2 23,9  15,0 26,6   54,5 40,0 

87 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de personal 
% 

 
100 41,3 19,0 22,3  3,3 19,0   58,6 0,1 

88 
Structura bărbaţilor pe categorii 

de funcţionari  
% 

  
100 46,1 53,9  7,9 46,1  

   

Sursa: Datele statistice din Raportul „Numărul funcţionarilor publici în Republica Moldova la 01.01.2016” al BNS. 
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Anexa nr.3. Caracteristica personalului din autorităţile publice din Republica Moldova în anul 2015 (situația la 01.01.2016) 

Nr. 

d/o 
Indicatori 

U/m 

 

Total 

 

Funcţii 

publice 

(fpcns, fpc, 

fpe) – total 

(c.2 = c.5 + 

c.6 + c.7) 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 În total autorităţi publice  
         

1.  Efectivul-limită de personal  unităţi 42586 18275 2663 232 37 4326 13912 17530 3886 

2.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 38849 16487 2480 189 29 4039 12419 16247 3446 

3.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 91,2 90,2 93,1 81,5 78,4 93,4 89,3 92,7 88,7 

4.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 3737 1788 183 43 8 287 1493 1283 440 

5.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 8,8 9,8 6,9 18,5 21,6 6,6 10,7 7,3 11,3 

6.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani 
 

41,8 
       

7.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane 
 

1518 
       

8.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
% 

 
9,2 

       

1.1 Autorităţi publice de nivel central  
         

9.  Efectivul-limită de personal  unităţi 33855 11702 1526 232 37 2675 8990 17530 2865 

10.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 30710 10401 1363 189 29 2488 7884 16247 2510 

11.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 90,7 88,9 89,3 81,5 78,4 93,0 87,7 92,7 87,6 

12.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 3145 1301 163 43 8 187 1106 1283 355 

13.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 9,3 11,1 10,7 18,5 21,6 7,0 12,3 7,3 12,4 

14.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  40,5 
       

15.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  630 
       

16.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  6,1 
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Nr, 

d/o 
Indicatori 

U/m 

 

Total 

 

Funcţii 

publice 

(fpcns, fpc, 

fpe) – total 

(c.2 = c.5 + 

c.6 + c.7) 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

1.1.1 Organe ale autorităţilor publice  
         

17.  Efectivul-limită de personal  unităţi 5730 2744 1441 161 9 382 2353 382 1002 

18.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 5078 2420 1284 132 8 335 2077 349 893 

19.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 88,6 88,2 89,1 82,0 88,9 87,7 88,3 
 

89,1 

20.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 652 324 157 29 1 47 276 33 109 

21.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 11,4 11,8 10,9 18,0 11,1 12,3 11,7 
 

10,9 

22.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  37,9 
       

23.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  102 
       

24.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  4,2 

       

1.1.2 Organe centrale de specialitate  
         

25.  Efectivul-limită de personal  unităţi 3120 2240 66 71 22 687 1531 486 257 

26.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 2774 1995 63 57 15 645 1335 441 218 

27.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 88,9 89 95,5 80,3 68,2 94 87,2 90,7 84,8 

28.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 346 245 3 14 7 42 196 45 39 

29.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 11,1 11 4,5 19,7 31,8 6 12,8 9,3 15,2 

30.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  39,4 
       

31.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  163 
       

32.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  8,2 

       

1.1.3 Alte autorităţi publice  
         

33.  Efectivul-limită de personal  unităţi 2992 2331 18  4 651 1676 25 618 

34.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 2640 2046 15  4 616 1426 19 560 

35.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 88,2 87,8 83,3  100,0 94,6 85,1 
 

90,6 

36.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 352 285 3   35 250 6 58 
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Nr, 

d/o 
Indicatori 

U/m 

 

Total 

 

Funcţii 

publice 

(fpcns, fpc, 

fpe) – total 

(c.2 = c.5 + 

c.6 + c.7) 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

37.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 11,8 12,2 16,7   5,4 14,9 
 

9,4 

38.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  44,1 
       

39.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  175 
       

40.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  8,6 

       

1.1.4 Autorităţi publice din subordinea OCS  
         

41.  Efectivul-limită de personal  unităţi 22013 4387 1  2 955 3430 16637 988 

42.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 20218 3940 1  2 892 3046 15438 839 

43.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 91,8 89,8    93,4 88,8 92,8 84,9 

44.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 1795 447    63 384 1199 149 

45.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 8,2 10,2    6,6 11,2 7,2 15,1 

46.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  40,8        

47.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  190        

48.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  4,8        

1.2 AAPL  
         

49.  Efectivul-limită de personal  unităţi 8731 6573 1137   1651 4922  1021 

50.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 8139 6086 1117   1551 4535  936 

51.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 93,2 93 98   94 92  92 

52.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 592 487 20   100 387  85 

53.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 6,8 7,4 1,8   6,1 7,9  8,3 

54.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  46,5        

55.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  888        
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Nr, 

d/o 
Indicatori 

U/m 

 

Total 

 

Funcţii 

publice 

(fpcns, fpc, 

fpe) – total 

(c.2 = c.5 + 

c.6 + c.7) 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

56.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  14,5        

1.2.1 AAPL nivel II           

57.  Efectivul-limită de personal  unităţi 3562 2802 124   758 2044  636 

58.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 3192 2504 123   691 1813  565 

59.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 89,6 89,4 99,2   91,2 88,7  88,8 

60.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 370 298 1   67 231  71 

61.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 10,4 10,6 0,8   8,8 11,3  11,2 

62.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  46        

63.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  315        

64.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  12,6        

1.2.2 AAPL nivel I           

65.  Efectivul-limită de personal  unităţi 5169 3771 1013   893 2878  385 

66.  Funcţii publice şi posturi ocupate  persoane 4947 3582 994   860 2722  371 

67.  Gradul de ocupare a funcţiilor publice / posturilor % 95,7 95,0 98,1   96,3 94,6  96,4 

68.  Funcţii publice şi  posturi vacante  unităţi 222 189 19   33 156  14 

69.  Ponderea funcţiilor publice/posturilor vacante % 4,3 5,0 1,9   3,7 5,4  3,6 

70.  Vîrsta medie a funcționarilor publici  ani  47        

71.  

Numărul funcționarilor publici care au atins vîrsta 

pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 

vîrstă  

persoane  573        

72.  
Ponderea pensionarilor în numărul funcţiilor publice 

(fpcns, fpc, fpe) ocupate 
%  16,0        

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice. 
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Anexa nr.4. Analiza datelor despre ocuparea funcţiilor publice şi a posturilor în autorităţile publice din Republica Moldova în 2015  

Nr. 

d/o 
Indicatori 

Total 

funcţii 

şi 

posturi 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe 

(c.2 = c.6 + 

c.7 + c.8) 

Structura 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, 

fpc, fpe, 

% 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu 

statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 În total autorităţi publice           

1.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 7219 4197 100,0 75 69 6 809 3382 2465 413 

2.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

3.  concurs  2210 52,7   4 242 1964   

4.  promovare  817 19,5    266 551   

5.  transfer  896 21,3    109 787   

6.  interimat FPC  140 3,3    140    

7.  detașare  37 0,9    23 14   

8.  altele  97 2,3   2 29 66   

9.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 3027 72,2   4 508 2515   

1.1 Autorităţi publice de nivel central           

10.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 6370 3384 100,0 75 69 6 591 2787 2465 377 

11.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

12.  concurs  1623 48,0   4 122 1497   

13.  promovare  755 22,3    241 514   

14.  transfer  815 24    101 714   

15.  interimat FPC  90 2,7    90    

16.  detașare  35 1,0    23 12   

17.  altele  66 2,0   2 14 50   

18.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 2378 70,3   4 363 2011   
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Nr. 

d/o 
Indicatori 

Total 

funcţii 

şi 

posturi 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe 

(c.2 = c.6 + 

c.7 + c.8) 

Structura 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, 

fpc, fpe, 

% 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu 

statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

1.1.1 Organe ale autorităţilor publice           

19.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 1127 931 100,0 36 14 2 86 843 83 63 

20.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

21.  concurs  497 53,4   1 12 484   

22.  promovare  219 23,5    47 172   

23.  transfer  165 17,7    9 156   

24.  interimat FPC  13 1,4    13    

25.  detașare  4 0,5    3 1   

26.  altele  33 3,5   1 2 30   

27.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 716 76,9   1 59 656   

1.1.2 Organe centrale de specialitate           

28.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 899 732 100,0 36 55 2 191 539 42 34 

29.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

30.  concurs  308 42,1   2 33 273   

31.  promovare  216 29,5    85 131   

32.  transfer  177 24,2    51 126   

33.  interimat FPC  19 2,6    19    

34.  detașare  8 1,1    1 7   

35.  altele  4 0,5    2 2   

36.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 524 71,6   2 118 404   

1.1.3 Alte autorităţi publice           

37.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 778 660 100,0 2  1 92 567  116 

38.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

39.  concurs  263 39,8   1 23 239   

40.  promovare  116 17,6    35 81   

41.  transfer  264 40,0    22 242   

42.  interimat FPC  7 1,1    7    
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Nr. 

d/o 
Indicatori 

Total 

funcţii 

şi 

posturi 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe 

(c.2 = c.6 + 

c.7 + c.8) 

Structura 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, 

fpc, fpe, 

% 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu 

statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

43.  detașare  6 0,9    5 1   

44.  altele  4 0,6     4   

45.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 379 57,4   1 58 320   

1.1.4 Autorităţi publice din subordinea OCS           

46.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 3566 1061 100,0 1  1 222 838 2340 164 

47.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

48.  concurs  555 52,3    54 501   

49.  promovare  204 19,2    74 130   

50.  transfer  209 19,7    19 190   

51.  interimat FPC  51 4,8    51    

52.  detașare  17 1,6    14 3   

53.  altele  25 2,4   1 10 14   

54.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 759 71,5    128 631   

1.2 AAPL           

55.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 849 813 100,0    218 595  36 

56.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

57.  concurs  587 72,2    120 467   

58.  promovare  62 7,6    25 37   

59.  transfer  81 10,0    8 73   

60.  interimat FPC  50 6,2    50    

61.  detașare  2 0,2     2   

62.  altele  31 3,8    15 16   

63.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 649 79,8    145 504   

1.2.1 AAPL nivelul II           

64.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 473 445 100,0    116 329  28 
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Nr. 

d/o 
Indicatori 

Total 

funcţii 

şi 

posturi 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe 

(c.2 = c.6 + 

c.7 + c.8) 

Structura 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, 

fpc, fpe, 

% 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu 

statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

65.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

66.  concurs  276 62,0    47 229   

67.  promovare  60 13,5    25 35   

68.  transfer  55 12,4    5 50   

69.  interimat FPC  28 6,3    28    

70.  detașare  2 0,4     2   

71.  altele  24 5,4    11 13   

72.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 336 75,5    72 264   

1.2.2 AAPL nivelul I           

73.  Ocuparea funcţiei publice şi posturilor vacante 376 368 100,0    102 266  8 

74.  Ocuparea funcţiei publice prin:           

75.  concurs  311 84,5    73 238   

76.  promovare  2 0,5     2   

77.  transfer  26 7,1    3 23   

78.  interimat FPC  22 6,0    22    

79.  detașare  0 0.0        

80.  altele  7 1,9    4 3   

81.  Ocuparea funcţiei publice pe bază de merit, 

persoane 

 313 85,1    73 240   

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice. 
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Anexa nr.5. Analiza datelor despre încetarea raporturilor de serviciu şi a relaţiilor de muncă în autorităţile publice din 

Republica Moldova în anul 2015  

Nr.  

d/o 
Indicatori  Total % 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe  (c.5 = 

c.7+ c.8 + 

c.9) 

Ponderea 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe, % 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 În total autorităţi publice            

1 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

5305 100,0 115 121 2291 100,0 4 377 1910 1973 805 

2 Legii nr.158/2008, din care în baza: 2259 43,0   2259 98,6 4 239 1404   

3      Legii nr.158/2008, art.62 368 6,9   368 16,1 1 32 161   

4      Legii nr.158/2008, art.63  257 4,8   257 11,2  40 184   

5      Legii nr.158/2008, art.64 27 0,5   27 1,2  4 18   

6      Legii nr.158/2008, art.65 1607 30,3   1607 70,1 3 163 1041   

7 Legilor speciale 2142 40,4 112 96      1934  

8 Codului muncii 904 17,0   32 1,4  3 29 39 805 

9 Fluctuaţia, % 14,3    14,0       

1.1 Autorităţi publice: nivel central            

10 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

4466 100,0 114 121 1650 100,0 4 240 1406 1973 608 

11 Legii nr.158/2008, din care în baza: 1647 36,9   1647 99,8 4 239 1404   

12      Legii nr.158/2008, art.62 194 4,3   194 11,7 1 32 161   

13      Legii nr.158/2008, art.63  224 5,0   224 13,6  40 184   

14      Legii nr.158/2008, art.64 22 0,5   22 1,3  4 18   

15      Legii nr.158/2008, art.65 1207 27,0   1207 73,2 3 163 1041   

16 Legilor speciale 2142 48 112 96      1934  

17 Codului muncii 677 15,2 2 25 3 0,2  1 2 39 608 

18 Fluctuaţia, % 15,5    16,2       

1.1.1 Organe ale autorităţilor publice            

19 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

757 100,0 56 37 410 100,0 1 22 387 75 179 
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Nr.  

d/o 
Indicatori  Total % 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe  (c.5 = 

c.7+ c.8 + 

c.9) 

Ponderea 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe, % 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

20 Legii nr.158/2008, din care în baza: 410 54,2   410 100,0 1 22 387   

21      Legii nr.158/2008, art.62 16 2,1   16 3,9   16   

22      Legii nr.158/2008, art.63  55 7,3   55 13,4  2 53   

23      Legii nr.158/2008, art.64 7 0,9   7 1,7   7   

24      Legii nr.158/2008, art.65 332 43,9   332 81,0 1 20 311   

25 Legilor speciale 146 19,3 54 17      75  

26 Codului muncii 201 26,6 2 20       179 

27 Fluctuaţia, % 15,9    17,4       

1.1.2 Organe centrale de specialitate            

28 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

566 100,0 53 84 342 100,0 2 70 270 33 54 

29 Legii nr.158/2008, din care în baza: 342 60,4   342 100,0 2 70 270   

30      Legii nr.158/2008, art.62 43 7,6   43 12,6  8 35   

31      Legii nr.158/2008, art.63  46 8,0   46 13,5  12 34   

32      Legii nr.158/2008, art.64 3 0,5   3 0,9   3   

33      Legii nr.158/2008, art.65 250 44,2   250 73,1 2 50 198   

34 Legilor speciale 165 29,2 53 79      33  

35 Codului muncii 59 10,0  5       54 

36 Fluctuaţia, % 22,0    18,9       

1.1.3 Alte autorităţi publice            

37 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

389 100 4  244 100,0  38 206  141 

38 Legii nr.158/2008, din care în baza: 244 62,7   244 100,0  38 206   

39      Legii nr.158/2008, art.62 51 13,1   51 20,9  10 41   



Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

 74 

Nr.  

d/o 
Indicatori  Total % 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe  (c.5 = 

c.7+ c.8 + 

c.9) 

Ponderea 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe, % 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

40      Legii nr.158/2008, art.63  13 3,3   13 5,3  3 10   

41      Legii nr.158/2008, art.64 4 1,0   4 1,6  2 2   

42      Legii nr.158/2008, art.65 176 45,2   176 72,1  23 153   

43 Legilor speciale 4 1,0 4         

44 Codului muncii 141 36,2         141 

45 Fluctuaţia, % 14,7    11,9       

1.1.4 
Autorităţi administrative din 

subordinea OCS 
           

46 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

2754 100,0 1  654 100,0 1 110 543 1865 234 

47 Legii nr.158/2008, din care în baza: 651 23,6   651 99,5 1 109 541   

48      Legii nr.158/2008, art.62 84 3,1   84 12,8 1 14 69   

49      Legii nr.158/2008, art.63  110 4,0   110 16,8  23 87   

50      Legii nr.158/2008, art.64 8 0,3   8 1,2  2 6   

51      Legii nr.158/2008, art.65 449 16,3   449 68,7  70 379   

52 Legilor speciale 1827 66,3 1       1826  

53 Codului muncii 276 10,0   3 0,5  1 2 39 234 

54 Fluctuaţia, % 14,6    16,4       

1.2 AAPL            

55 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

839 100 1  641 100,0 137 504   197 

56 Legii nr.158/2008, din care în baza: 612 73,0   612 95,5      

57      Legii nr.158/2008, art.62 174 28,0   174 28,4      

58      Legii nr.158/2008, art.63  33 4,0   33 5,4      

59      Legii nr.158/2008, art.64 5 0,6   5 0,8      

60      Legii nr.158/2008, art.65 400 48,0   400 65,4      

61 Legilor speciale            

62 Codului muncii 227 27,1 1  29 4,5 2 27   197 
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Nr.  

d/o 
Indicatori  Total % 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Posturi 

din 

cabinetul 

persoanei 

în fdp 

Funcţii 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe  (c.5 = 

c.7+ c.8 + 

c.9) 

Ponderea 

funcţiilor 

publice: 

fpcns, fpc, 

fpe, % 

Funcţii 

publice de 

conducere 

de nivel 

superior 

Funcţii 

publice de 

conducere 

Funcţii 

publice 

de 

execuţie 

Funcţii 

publice 

cu statut 

special 

Posturi de 

deservire 

tehnică ce 

asigură 

funcționarea 

autorității 

publice/pa/ps 

63 Fluctuaţia, % 10,2    10,4       

1.2.1 AAPL de nivelul II            

64 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

460 100,0   325 100,0  67 258  135 

65 Legii nr.158/2008, din care în baza: 303 66,0   303 93,2      

66      Legii nr.158/2008, art.62 67 14,6   67 22,1      

67      Legii nr.158/2008, art.63  25 5,4   25 8,3      

68      Legii nr.158/2008, art.64 4 0,9   4 1,3      

69      Legii nr.158/2008, art.65 207 45,0   207 68,3      

70 Legilor speciale            

71 Codului muncii 157 34,1   22 6,8  2 20  135 

72 Fluctuaţia, % 14,4    12,5       

1.2.2 AAPL de nivelul I            

73 

Numărul de persoane cu care au fost 

încetate rapoartele de serviciu/relaţiile 

de muncă. Inclusiv în temeiul: 

379 100,0 1  316 100,0  70 246  62 

74 Legii nr.158/2008, din care în baza: 309 82,0   309 97,8      

75      Legii nr.158/2008, art.62 107 28,2   107 34,6      

76      Legii nr.158/2008, art.63  8 2,1   8 2,6      

77      Legii nr.158/2008, art.64 1 0,3   1 0,3      

78      Legii nr.158/2008, art.65 193 50,9   193 62,5      

79 Legilor speciale            

80 Codului muncii 70 18,5 1  7 2,2   7  62 

81 Fluctuaţia, % 7,6    8,8       

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice.  
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Anexa nr.6. Analiza datelor despre aplicarea procedurilor de personal şi a altor reglementări în autorităţile publice în anul 2015 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

reglementărilor  în 

conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11.03.2009 

Denumirea indicatorilor de 

rezultat privind aplicarea 

reglementărilor 

Total 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

publice 

de nivel 

central 
Organe 

ale AP OCS 

Alte 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

adm. sub. 

OCS 

Autorităţi ale 

administraţiei 

publice locale AAPL 

nivel II 

AAPL 

nivel I 

1 

Ocuparea funcţiei 

publice vacante prin 

concurs (anexa nr.1) 

1.1. Numărul funcţiilor publice 

scoase la concurs 
2572 1839 531 323 316 669 733 341 392 

1.1.1.  funcţii publice de 

conducere de nivel superior 
7 7 2 4 1     

1.1.2.  funcţii publice de 

conducere 
310 152 20 41 31 60 158 60 98 

1.1.3.  funcţii publice de 

execuţie 
2255 1680 509 278 284 609 575 281 294 

1.2. Numărul de persoane 

(dosare) care au aplicat la 

concurs  
6426 5047 1207 1255 791 1794 1379 624 755 

   1.2.1.  funcţii publice de 

conducere de nivel superior 
15 15 7 5 3     

   1.2.2.  funcţii publice de 

conducere 
713 423 52 144 74 153 290 103 187 

   1.2.3.  funcţii publice de 

execuţie 
5698 4609 1148 1106 714 1641 1089 521 568 

   1.2.4. Număr persoane pe 

funcţie  
2,5 2,7 2,3 3,9 2,5 2,7 1,9 1,8 1,9 

1.3. Numărul persoanelor 

angajate în funcţie publică prin 

concurs 
2210 1623 497 308 263 555 587 265 322 

2 

Perioada de probă 

pentru funcţionarul 

public debutant (anexa 

nr.2) 

2.1. Numărul de funcţionari 

publici debutanţi în total 
2096 1595 438 332 312 513 501 194 307 

2.2. Numărul de funcţionari 

publici debutanţi care au fost 

confirmaţi în funcţie 
1109 868 224 185 199 260 241 104 137 

  2.2.1. Pondere, % 52,9 54,4 51,1 55,7 63,8 50,7 48,1 53,6 44,6 
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Nr. 

d/o 

Denumirea 

reglementărilor  în 

conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11.03.2009 

Denumirea indicatorilor de 

rezultat privind aplicarea 

reglementărilor 

Total 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

publice 

de nivel 

central 
Organe 

ale AP OCS 

Alte 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

adm. sub. 

OCS 

Autorităţi ale 

administraţiei 

publice locale AAPL 

nivel II 

AAPL 

nivel I 

  2.2.2. Gradul de înnoire a 

funcţionarilor publici 

(funcţionari publici debutanţi 

confirmați către funcţionarii 

publici în fpcns, fpc, fpe), % 

6,7 8,3 9,3 9,3 9,7 6,6 4,0 4,2 3,8 

2.3. Numărul de funcţionari 

publici debutanţi care au fost 

eliberaţi din funcţie 
133 109 43 20 15 31 24 8 16 

2.4. Numărul de funcţionari 

publici debutanţi la 01.01.2016 
854 618 171 127 98 222 236 82 154 

2.6. Numărul de funcţionari 

publici debutanţi instruiţi 80 ore 

si mai mult 
452 356 74 100 55 127 96 63 33 

 2.6.1. Pondere, % 21,6 22,3 16,9 30,1 17,6 24,8 19,2 32,5 10,7 

3 Elaborarea, 

coordonarea şi 

aprobarea fişei 

postului pentru funcţia 

publică (anexa nr.3) 

3.1. Numărul fişelor postului 

existente în autoritate la 

01.01.2016 
18458 11670 2741 2239 2332 4358 6788 2696 4092 

3.2. Numărul fişelor postului 

revizuite 
3788 2600 574 475 282 1269 1188 431 757 

4 Întocmirea 

angajamentului scris 

al funcţionarului 

public privind 

activitatea în serviciul 

public după absolvirea 

formelor de dezvoltare 

profesională cu o 

durată ce depăşeşte 90 

zile (anexa nr.6) 

6.1. Numărul de angajamente  65 34 9 15  10 31 25 6 

6.1.1. Angajamente semnate de 

funcţionarii publici care au 

studiat sau studiază în cadrul 

programelor de masterat din 

mijloace bugetare 

47 19 2 12  5 28 22 6 

6.1.2. Angajamente semnate de 

funcţionarii publici care au 

beneficiat de activităţi de 

instruire cu durata cumulativă de 

cel puţin 90 zile 

18 15 7 3  5 3 3  

5 Activitatea comisiei 

de disciplină (anexa 

nr.7) 

7.1. Numărul comisiilor de 

disciplină  
978 132 61 23 5 43 846 120 726 

7.2. Numărul  sesizărilor 

examinate 
433 376 56 45 27 248 57 33 24 
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Nr. 

d/o 

Denumirea 

reglementărilor  în 

conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11.03.2009 

Denumirea indicatorilor de 

rezultat privind aplicarea 

reglementărilor 

Total 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

publice 

de nivel 

central 
Organe 

ale AP OCS 

Alte 

autorităţi 

publice 

Autorităţi 

adm. sub. 

OCS 

Autorităţi ale 

administraţiei 

publice locale AAPL 

nivel II 

AAPL 

nivel I 

7.3. Numărul de cauze clasate  210 179 26 32 18 103 31 15 16 

7.4. Numărul sancţiunilor 

disciplinare propuse 
315 273 31 12 12 218 42 26 16 

7.5. Numărul  funcţionarilor 

publici sancţionaţi disciplinar  
317 273 31 11 12 219 44 31 13 

Pondere în total, % 1,9 2,6 1,3 0,5 0,6 5,6 0,7 1,2 0,4 

6 Evaluarea 

performanţelor 

profesionale ale 

funcţionarului public 

(anexa nr.8) 

8.1. Numărul funcţionarilor 

publici evaluaţi  
14999 9185 2145 1675 1810 3555 5814 2198 3616 

8.1.1. Pondere în numărul 

funcțiilor publice ocupate, % 
90,6 88,3 88,6 84,0 88,5 90,2 94,6 87,7 99,4 

8.2.  „foarte bine” 6664 4104 1441 997 594 1072 2560 1187 1373 

Pondere, % 44.6 44.7 67.2 59.5 32.8 30.2 44.5 54.1 38.6 

8.3.  „bine” 8024 4939 678 663 1185 2413 3085 983 2102 

Pondere, % 53,7 53,8 31,6 39,6 65,5 67,9 53,6 44,8 59,0 

8.4. „satisfăcător” 243 137 24 15 29 69 106 24 82 

Pondere, % 1,6 1,5 1,1 0,9 1,6 1,9 1,8 1,1 2,3 

8.5. „nesatisfăcător” 10 5 2  2 1 5 1 4 

Pondere, % 0,1 0,1 0,1  0,1  0,1  0,1 

8.6. Numărul contestaţiilor 

depuse de funcţionarii publici 

evaluaţi 
10 6 2 1 1 2 4  4 

8.7. Numărul de funcţionari 

publici pentru care au fost  

stabilite obiectivele individuale 

de activitate şi indicatorii de 

performanţă pentru anul 2015 

13961 8021 2144 1781 1960 2136 5940 2267 3673 

Numărul funcţiilor publice  (fpcns, fpc, fpe)  care cad sub 

incidenţa Legii nr.158/2008 
18275 11702 2744 2240 2331 4387 6573 2802 3771 

Numărul funcţionarilor publici  (fpcns, fpc, fpe)  care cad sub 

incidenţa Legii nr.158/2008 
16487 10401 2420 1995 2046 3940 6086 2504 3582 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice. 
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Anexa nr.7. Analiza datelor despre dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2015 

Nr. 

d/o 
 

 
Indicatorii de progres 

Autorităţi 

publice 

total 

Autorităţi publice 

de nivel central 

inclusiv 
Autorităţi ale 

administraţiei 

publice  locale 

inclusiv 

Organe ale 

autorităţilor 

publice 

OCS 
Alte autorităţi 

publice 
Autorităţi adm. 
din sub. OCS 

AAPL 
nivelul II 

AAPL 
nivelul I 

1 Numărul net de persoane instruite, persoane 26793 24169 2782 1665 2164 17558 2624 960 1664 

2 Gradul de instruire a personalului, %  69,0 78,7 54,8 60,0 82,0 86,8 32,2 30,1 33,6 

3 Numărul funcţionarilor publici instruiţi, persoane 10650 8458 1656 1173 2034 3595 2192 883 1309 

4 Gradul de instruire a funcţionarilor publici, %  64,6 81,3 68,4 58,8 99,4 91,2 36,0 35,3 36,5 

5 Numărul funcţionarilor publici care au fost instruiţi 

cel puţin 40 ore, persoane 
4895 3839 450 948 694 1747 1056 509 547 

6 Ponderea funcţionarilor publici instruiţi cel puţin 40  

ore,% 
30,0 37,0 18,6 47,5 33,9 44,3 17,4 20,3 15,3 

7. Dezvoltarea profesională realizată de către Academia de Administrare Publică 

7.1. Numărul persoanelor instruite, din care: 3147 1286 x x x x 1861 x x 

7.1.1      Comanda de stat 1057 828 x x x x 229 x x 

7.1.2      GIZ 265 x x x x x 265 x x 

7.1.3      La solicitarea AP (MF, ANSA, IFPS, CNI  ş.a) 458 458 x x x x x x x 

7.1.4      PNUD 907 x x x x x 907 x x 

7.1.5      Altele 460 x x x x x 460 x x 

7.2. Numărul cursurilor de instruite, din care: 134 49 x x x x 85 x x 

7.2.1      Comanda de stat 40 30 x x x x 10 x x 

7.2.2      GIZ 14 x x x x x 14 x x 

7.2.3      La solicitarea AP (MF, ANSA, IFPS, CNI  ş.a) 19 19 x x x x x x x 

7.2.4      PNUD 35 x x x x x 35 x x 

7.2.5      Altele 26 x x x x x 26 x x 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice şi AAP.  
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Anexa nr.8. Analiza datelor despre dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici din autoritățile publice centrale în 

anul 2015 

Sursa: Datele prezentate de autorităţile publice.  
 

 

 

Nr. 

d/o 
Indicatorii de progres 

Autorităţi publice de nivel 

central 
Organe ale autorităţilor publice OCS Alte autorităţi publice Autorităţi subordonate OCS 

Total 
Instruire 
externă 

Instruire 
internă 

Total 
Instruire 
externă 

Instruire 
internă 

Total 
Instruire 
externă 

Instruire 
internă 

Total 
Instruire 
externă 

Instruire 
internă 

Total 
Instruire 
externă 

Instruire 
internă 

1.  
Numărul de ore de instruire a 
personalului, inclusive în: 

1494142 443865 1050277 84963 55127 29836 100906 54347 46559 67583 20342 47241 1240690 314049 926641 

1.1 funcţie de demnitate publică  20879 19205 1674 19926 18376 1550 856 756 100 97 73 24 0 0 0 

1.2 
Post din cabinetul persoanei 
care exercită funcţie de 

demnitate publică 
770 736 34 96 96 0 674 640 34 0 0 0 0 0 0 

1.3 
funcţie publică de conducere 

de nivel superior 
1821 1011 810 420 65 355 1227 906 321 80 0 80 94 40 54 

1.4 funcţie publică de conducere  90412 36952 53460 18720 9877 8843 21687 12874 8813 17459 3050 14409 32546 11151 21395 

1.5 funcţie publică de execuţie 228318 91498 136820 44691 26310 18381 47700 27755 19945 49159 16917 32242 86768 20516 66252 

1.6 
funcţie publică cu statut 
special 

1143316 292796 850520 0 0 0 27464 10832 16632 48 0 48 1115804 281964 833840 

1.7 

Post de deservire tehnică ce 

asigură funcţionarea 

autorităţii 
8626 1667 6959 1110 403 707 1298 584 714 740 302 438 5478 378 5100 

2.  
Numărul  de ore de instruire 
pentru funcționarii publici 

instruiți (fpcns, fpc, fpe) 
320551 129461 191090 63831 36252 27579 70614 41535 29079 66698 19967 46731 119408 31707 87701 

3.  
Numărul  de zile de instruire 
pentru funcționarii publici 

instruiți (fpcns, fpc, fpe) 
40069 16183 23886 7979 4532 3447 8827 5192 3635 8337 2496 5841 14926 3963 10963 

4.  
Numărul  net de funcționari 
publici instruiți, (fpcns, fpc, 

fpe) 
8458 3593 7006 1656 1175 1229 1173 828 681 2034 547 1891 3595 1043 3205 

5.  
Numărul de zile de instruire 
per funcționar public instruit 

4,7 4,5 3,4 4,8 3,9 2,8 7,5 6,3 5,3 4,1 4,6 3,1 4,2 3,8 3,4 


