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Funcţionarii publici din Republica Moldova activează în baza Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire 
 

la funcţia publică și statutul funcţionarului public

The civil service in the Republic of Moldova is regulated by the Law no. 158-XVI of July 4, 2008 on the 

public office and status of civil servants

Principiile fundamentale ale serviciului public sunt: Legalitate, Profesionalism, Transparenţă, 
 

Imparţialitate, Independenţă, Responsabilitate, Stabilitate, Loialitate

The fundamental principles that govern civil service are Legality, Professionalism, Transparency, 

Impartiality, Independence, Accountability, Stability and Loyalty

La 23 iunie, funcţionarii publici sunt celebraţi la nivel mondial, în 2003 această zi fiind declarată de 
 

ONU drept Ziua Internaţională a Serviciului Public

The civil servants’ day has been celebrated internationally on June 23 since 2003 when UN declared it 

the International Public Service Day 

În Republica Moldova Ziua funcţionarului public a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 200       
 

din 6 aprilie 2012 și pentru prima dată a fost sărbătorită la 23 iunie 2012 

In Moldova the Civil Servants’ Day was established through the Government Decision no. 200 of April 

6, 2012 and was celebrated for the first time on June 23, 2012



Apariţia acestei publicaţii a fost posibilă graţie Fondului fiduciar multidonator, creat din resursele 

SIDA și ale Guvernului Olandei pentru a susţine implementarea reformei administraţiei publice 

centrale în Republica Moldova, și gestionat de Banca Mondială. Fondul fiduciar multidonator are o 

contribuţie importantă în implementarea Legii cu privire la funcţia publică și statutul funcţionarului 

public, inclusiv în dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici din autorităţile administraţiei 

publice centrale și din autorităţile administraţiei publice locale.

Informaţia prezentată în această broșură reflectă situaţia de la 1 ianuarie 2013, în baza datelor 

oferite de către Biroul Naţional de Statistică și autorităţile publice.

The publishing of this booklet was made possible due to the support of the Multi-Donor 

Trust Fund created by SIDA and the Dutch Government to support the implementation of the 

central public administration reform in Moldova, and managed by the World Bank. The Multi-

Donor Trust Fund has played a significant part in the enforcement of the Law on the public 

office and status of civil servant, including in the professional development of the civil servants 

working in the central and local governments.

This booklet provides an outlook as at January 1, 2013 based on the data delivered by the 

National Bureau of Statistics and public authorities.  



AP autorităţi publice

APC autorităţi publice de nivel central

AAPL (APL) autorităţi ale administraţiei publice 
locale

OCS organe centrale de specialitate

AP sub. OCS autorităţi publice subordonate 
organelor centrale de specialitate

AAP Academia de Administrare Publică

FP funcţie publică/funcţionar public

FDP funcţie de demnitate publică

FPCNS funcţie publică de conducere de nivel 
superior

FPC funcţie publică de conducere

FPSS funcţie publică cu statut special

FPE funcţie publică de execuţie

PCPFDP post din cabinetul persoanelor cu 
funcţii de demnitate publică

PDVS post din venituri suplimentare (proprii)/
fără statut de funcţie publică 

PDT post de deservire tehnică 

PA public authorities

CPA central public authorities

LPAA (LPA) local public administration 
authorities

CSB central specialized bodies

PA under CSB public authorities subordinated to 
central specialized bodies

PAA Public Administration Academy

CSP civil service position/civil servant

PP political position

TMP top management civil service 
position

MP management civil service position

CSPSS civil service position with special status

EP execution civil service position

PCPA post in the cabinet of political 
appointees

PAR position paid from additional (own) 
resources/non-civil service position

SP support/technical position

GLOSAR GLOSSARY
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A ”mathematical” prove of the achieved changes

RATIONALE

The public administration in Moldova has gone 
through a large reformation process at all its levels 
undergoing major changes in quality and quantity. 
They relate to the reorganization of the central and local 
governments, improvement of the HR management, 
enactment of modern civil service legislation, 
improvement of transparency in the decision making 
process. The ultimate goal of this reform was to put in 
place a modern and efficient public administration system 
aligned with the principles of good governance applied 
in the member states of the European Union and the 
Council of Europe. 

The booklet “Civil service in figures 2012” brings 
forward different  “quantitative” evidence of these 
changes. It makes an overview of the staff number in the 
Moldovan public administration; staff analysis in terms 
of gender and age; employment procedures (in figures), 
including through competition; probation of junior civil 
servants; professional development and performance 
appraisal of civil servants.

There were several rationales behind the publishing 
of this booklet, the major one being the need to make a 
brief and focused overview of the national civil service. 
Hopefully, “Civil service in figures 2012” will become 
a tool for journalists to better understand the public 
administration, for the development partners who will 
have further evidence of the efficient use of the funds 
provided for the public administration reform, and for all 
the public administration staff and ordinary people.  

Victor Bodiu,
Secretary General 
of the Government of the Republic of Moldova
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ARGUMENT

O dovadă „matematică” a schimbărilor produse

Victor Bodiu,
Secretar General 
al Guvernului Republicii Moldova

În ultimii ani, administraţia publică 
din ţara noastră a trecut printr-un amplu 
proces de reformă, la toate nivelurile, 
suferind schimbări calitative și cantitative 
majore. Este vorba de reorganizarea 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale și locale, de îmbunătăţirea 
managementului resurselor umane 
în domeniu, de adoptarea unui cadru 
normativ modern privind funcţia publică, 
de asigurarea transparenţei în procesul 
decizional. Scopul final al reformei 
este instituirea, în Republica Moldova, 
a unui sistem modern și eficient al 
administraţiei publice, în conformitate 
cu principiile de bună guvernare din 
ţările-membre ale Uniunii Europene și 
ale Consiliului Europei. 

Publicaţia „Serviciul public în cifre 2012”, pe care 
o aveţi în faţă, aduce o serie de dovezi „cantitative” 
ale schimbărilor produse. Ea cuprinde informaţii 
despre numărul angajaţilor din administraţia publică 

a Republicii Moldova; analiza pe gen 
și pe vârstă a funcţionarilor publici; 
modalitatea (reflectată în cifre) în 
care se desfășoară angajarea, inclusiv 
prin concurs; perioada de probă 
pentru funcţionarii publici debutanţi; 
procesul de dezvoltare profesională 
sau evaluarea performanţelor 
funcţionarilor publici.

Argumentele în favoarea unei 
asemenea publicaţii au fost mai 
multe, prioritară fiind necesitatea de a 
prezenta, succint și concentrat, serviciul 
public naţional. Sperăm, astfel, că 
„Serviciul public în cifre 2012” va deveni 
un instrument de lucru pentru jurnaliști, 
cărora le vom oferi un tablou general 
asupra domeniului, pentru partenerii 

de dezvoltare, care vor avea o dovadă în plus a utilizării 
eficiente a fondurilor alocate pentru reforma administraţie 
publice, dar și pentru toţi angajaţii din sistem și cetăţenii 
interesaţi.
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40.320 funcţii publice și posturi din autorităţile publice

positions across the public administration

30.777 funcţii publice

civil service positions

41.568 salariaţi 

staff 

28.597 funcţionari publici (excepţie: unele categorii de funcţionari publici cu statut special)

civil servants (besides some categories of civil servants with special status)

44 de ani vârsta medie a funcţionarilor publici (42 de ani în APC și 46 de ani în APL)

average age of civil servants (42 years in CPA and 46 years in LPA)

5,4% gradul de înnoire a corpului de funcţionari publici în autorităţile publice

fresh blood rate in civil service

95,6% angajări în funcţia publică, făcute în conformitate cu prevederile legale

employments to civil service under law 

71% angajări în funcţia publică, făcute în bază de merit (prin concurs și  promovare)

merit-based employments to civil service (competition and promotion)

14.037 funcţionari publici beneficiari de programe de dezvoltare profesională

civil servants who received training

PUBLIC AUTHORITIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA – basic figures

AUTORITĂŢILE PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA - cifre de bază



Civil service in figures, 2012Serviciul public în cifre, 2012 7

3089 funcţionari publici instruiţi cu suportul Fondului fiduciar multidonator

civil servants who received training funded by the Multi-Donor Trust Fund 

908 funcţionari publici instruiţi în cadrul comenzii de stat din mijloace bugetare

civil servants who received budget-funded compulsory training 

1284 
funcţionari publici instruiţi cu suportul partenerilor de dezvoltare/altor organizaţii

civil servants who received training funded by the development partners/other 
organizations 

112 funcţionari publici instruiţi peste hotare

civil servants who received training abroad

19 funcţionari publici beneficiari ai burselor pentru studii de masterat peste hotare

civil servants who won MA scholarships abroad

763 comisii de disciplină instituite în autorităţile publice

discipline commissions created by public authorities

253 sesizări examinate de comisiile de disciplină

notifications reviewed by discipline commissions

219 funcţionari publici sancţionaţi disciplinar

civil servants applied disciplinary sanctions

82,4% 
funcţionari publici de conducere de nivel superior, de conducere și de execuţie, care au 

fost supuși procesului de evaluare a performanţelor profesionale

top management, management and execution civil servants subjected to performance 
appraisal

10,2% rata anuală de fluctuaţie a personalului din autorităţile publice

annual staff turnover in public authorities
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1.1. 
Numărul și structura funcţiilor publice și posturilor (total)

 Breakdown of positions

Efectivul de personal (numărul funcţiilor publice și posturilor) în autorităţile publice din Republica Moldova a înregistrat 
40.320 de unităţi.

The Moldovan public authorities had 40.320 authorized posts (all types of positions).

1. FUNCŢII PUBLICE ȘI POSTURI

POSITIONS

Fig. 1. Efectivul de 
personal în autorităţile 
publice

Graph 1. Number of 
authorized posts in the 
public authorities

Funcţii publice
Civil service positions

Efectivul de personal 
Authorized posts
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1.2. 
Structura efectivului de personal pe niveluri de administrare

 Staff breakdown by administration levels

Două treimi din funcţiile publice și posturi sunt concentrate în autorităţile publice de nivel central, celelalte revenind 
autorităţilor administraţiei publice locale.

Two thirds of the positions are concentrated in the central public authorities, while the other one third – in the local 
public administration authorities.

Fig. 2. Structura efectivului de personal 
pe niveluri de administrare, %

34.4

65.6

APC 
CPA

APL 
LPA

Graph 2. Breakdown of staff by 
administration levels, %
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1.3. 
Structura efectivului de personal pe categorii

 Staff breakdown by categories

Funcţiile publice sunt majoritare în structura efectivului de personal al autorităţilor publice - 76,3%. Din ele, 34,1% sunt 
funcţii publice cu statut special și 43,7% - funcţii publice de execuţie.

The civil service positions account for 76.3% of all the positions across the public authorities, with 34.1% civil service 
positions with special status and 43.7% execution civil service positions.

 Fig. 3. Structura funcţiilor și posturilor (pe categorii) din 
autorităţile publice, %

 Fig. 4. Structura funcţiilor publice (pe categorii) 
din autoriăţile publice, %

 Graph 3. Breakdown of positions (by categories) in the public 
authorities, %

Graph 4. Breakdown of civil service positions (by categories) in 
the public authorities, %
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1.4.
 

Numărul și structura funcţiilor publice și posturilor în autorităţile 

publice de nivel central

 Breakdown of positions in the central public authorities

Numărul funcţiilor publice și posturilor în APC a fost de 26.457 unităţi. Ponderea funcţiilor publice este de 85,4%.

In CPA there were 26.457 positions, the civil service positions accounting for 85.4%.

 Fig. 5. Structura funcţiilor publice și posturilor 
(pe categorii) în autorităţile publice de nivel 
central, %

 Graph 5. Breakdown of positions (by categories) in central 
public authorities, %
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CSP PCPA SP PAR

Fig. 6. Structura funcţiilor și posturilor pe categorii de 
autorităţi publice de nivel central, %

Graph 6. Breakdown of positions by categories of central public 
authorities, %
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fp pdt pdvs
CSP  SP PAR

1.5. 
Numărul și structura funcţiilor publice și posturilor în autorităţile 

administraţiei publice locale

 Breakdown of positions in the local public administration authorities

Numărul funcţiilor publice și posturilor în APL a fost de 13.863 unităţi. Ponderea funcţiilor publice este de 59,1%, iar a 
posturilor de deservire tehnică - de 40,4%.

There are 13.863 positions in LPA. The civil service positions account for 59.1%, while the support positions account for 
40.4%.

Fig. 8. Structura efectivului de personal din APL pe niveluri 
de administrare, %

Fig. 7. Structura funcţiilor publice și posturilor (pe categorii) 
în APL, %

Fig. 7. Breakdown of positions (by categories) in the LPA, %
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 Graph 8. Breakdown of authorized posts in LPA by 
administration levels, %
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1.6. 
Numărul și structura funcţiilor publice și posturilor vacante (total)

 Breakdown of vacancies

Numărul total de funcţii publice și posturi vacante în autorităţile publice la 01.01.2013 era de 2729 unităţi - 83,7% erau 
concentrate în APC și 16,3% în APL.

There were 2729 vacancies in public authorities as at January 1, 2013 – 83.7% were in CPA and 16.3% in LPA.

Fig. 9. Numărul funcţiilor publice și posturilor vacante, unităţi  Fig. 10. Structura  funcţiilor publice și posturilor  
vacante, %

Graph 9. Number of vacancies  Graph 10. Breakdown of vacant positions, %
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2.1. 
Structura salariaţilor și a funcţionarilor publici în autorităţile publice (total)

 Breakdown of staff in the public authorities

Funcţionarii publici înregistrează ponderea cea mai înaltă (76,1%) în structura salariaţilor în autorităţile publice. Cei mai 
mulţi sunt funcţionarii publici de execuţie (43,6%), la un funcţionar public de conducere revenind, în medie, 3,2 funcţionari 
publici de execuţie.

The largest part of the public authorities staff are civil servants (76.1%). Most of them are execution civil servants 
(43.6%) and there are, on average, 3.2 execution civil servants per one management civil servant.

2. FUNCŢIONARII PUBLICI ȘI ALTE CATEGORII DE SALARIAŢI

CIVIL SERVANTS AND OTHER STAFF CATEGORIES

 Fig. 11. Structura salariaţilor în autorităţile publice, %  Fig. 12. Structura funcţionarilor publici pe 
categorii de funcţii, %

Graph 11. Breakdown of staff in the public authorities, % Graph 12. Breakdown of civil servants by categories of positions, %
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2.2.  
Structura personalului în funcţie de gen

 Staff breakdown by gender

În autorităţile publice activează 53,4% de bărbaţi și 46,6% de femei. Ponderea bărbaţilor care ocupă funcţii publice a 
constituit 51,5%, iar a femeilor - 48,5%. 

Men accounted for 53.4% and women for 46.6% of all the staff across the public authorities, and 51.5% of the civil 
servants are men and 48.5% are women.

Fig.13. Structura personalului după gen în autorităţile publice, %

Graph 13. Breakdown of staff by gender in the public authorities, %
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2.3.  
Vârsta medie a personalului

 Average age

Vârsta medie a angajaţilor este de 43,8 ani. În autorităţile APL de nivelul II și I vârsta medie a personalului depășește 45 
de ani.

The average age of the public authorities staff is 43.8 years. The average age of the staff in LPA of levels II and I is 
around 45 years.

Fig. 14. Vârsta medie a personalului în autorităţile publice, ani

Graph 14. Average age of staff in public authorities, years
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Fig. 15. Numărul de angajări în autorităţile publice

Graph 15. Employments to public authorities

3.1. 
Autorităţile publice (total)

 Public authorities

În anul de referinţă, în autorităţile publice ale ţării s-au făcut 5553 de angajări, inclusiv pentru 2927 de funcţii publice.

In 2012, 5553 vacant positions were filled across the public authorities, 2927 of them being civil service positions. 

3. OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE

EMPLOYMENT TO CIVIL SERVICE
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3.2. 
Autorităţile publice de nivel central

 Central public authorities

În funcţii publice și posturi vacante au fost angajate 4575 de persoane, 2104 dintre care  în funcţii publice de conducere 
de nivel superior, funcţii publice de conducere și funcţii publice de execuţie. 

The central public authorities employed 4575 people, 2104 of them to top management, management and execution 
civil service positions.

 Fig. 16. Structura  angajărilor în fpcns, 
fpc și fpe pe proceduri în APC, %

Graph 16. Breakdown of employments to 
TMP, MP and EP by procedures in CPA, %
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3.3.  
Autorităţile administraţiei publice locale

 Local public administration authorities

Pe parcursul anului, în funcţii publice și posturi au fost angajate 978 de persoane, inclusiv 823 - în funcţie publică vacantă. 
Din acestea, 438 de persoane sau 53% au fost angajate în APL de nivelul II și 385 persoane sau 47% - în APL de nivelul I. 

The local public administration authorities employed 978 people in 2012, 823 of them to civil service positions. LPA 
level II employed 438 people, i.e. 53%, and LPA level I employed 385 people, i.e. 47%.

 Fig. 17. Structura  angajărilor în funcţie 
publică vacantă pe proceduri în APL, % 

Graph 17. Breakdown of employments to vacant 
civil service positions by procedures in LPA, %
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4.1. 
Autorităţile publice (total)

 Public authorities

În autorităţile publice au fost încadraţi 1569 de funcţionari publici debutanţi, dintre care 877 au fost confirmaţi în funcţie, iar 
618 se aflau încă în perioada de probă la finele lui 2012. Gradul de înnoire a corpului de funcţionari publici a fost de 5,4%.

There were 1569 junior civil servants across the public authorities, 877 of them were confirmed into office, while other 
618 were still going through probation at the end of 2012. The fresh blood rate in civil service was 5.4%.

4. PERIOADA DE PROBĂ PENTRU FUNCŢIONARII 
PUBLICI DEBUTANŢI

PROBATION OF JUNIOR CIVIL SERVANTS

Fig. 18. Date despre funcţionarii publici debutanţi din AP, persoane

Graph 18. Number of juniors in PA
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4.2.  
Autorităţile publice de nivel central

 Central public authorities

În autorităţile publice de nivel central au fost încadraţi 1000 de funcţionari publici debutanţi. Din aceștia, 516 au fost 
confirmaţi în funcţie, iar 441 se aflau încă în perioadă de probă la finele lui 2012. De instruiri au beneficiat 649 de funcţio-
nari publici debutanţi.

There were 1000 junior civil servants in the central public authorities, 516 of them were confirmed into office, while 
other 441 were still going through probation at the end of 2012. Training was delivered to 649 junior civil servants.

Debutanţi, 
total

Debutanţi 
confirmaţi

Debutanţi 
eliberaţi

Debutanţi 
la 01.01.2013

Debutanţi
 instruiţi

Instruiţi în AAP

Juniors, total Juniors confirmed 
into office

Dismissed 
juniors

Juniors as at 
01.01.2013

Trained 
juniors 

Trained in PAA

Fig. 19. Date despre funcţionarii publici debutanţi din APC, persoane

Graph 19. Number of juniors in CPA 
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4.3.  
Autorităţile administraţiei publice locale

 Local public administration authorities

În autorităţile publice de nivel local au fost încadraţi 569 de funcţionari publici debutanţi. Din aceștia, 361 au fost con-
firmaţi în funcţie, iar 177 se aflau încă în perioadă de probă la finele lui 2012. De instruiri au beneficiat 182 de funcţionari 
publici debutanţi.

The local public administration authorities employed 569 junior civil servants, 361 of them were confirmed into office, 
while 177 were still going through probation at the end of 2012. Training was delivered to 182 junior civil servants.
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Fig. 20. Date despre funcţionarii publici debutanţi din APL, persoane

Graph 20. Number of junior civil servants in LPA
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5.1. 
Autorităţile publice (total)

 Public authorities 

Numărul funcţionarilor publici instruiţi a constituit 14.037 de persoane sau 69,5% din totalul funcţionarilor publici. 

Training was delivered to 14.037 civil servants, accounting for 69.5% of all the civil servants across the public 
administration.

5. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 
A FUNCŢIONARILOR PUBLICI  

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS

Fig. 21. Ponderea funcţionarilor publici 
instruiţi, %

Graph. 21. Share of civil servants who received 
training, % 
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5.2.   
Autorităţile publice de nivel central

 Central public authorities

În autorităţile publice de nivel central, personalul instruit a însumat 12.784 de persoane - în medie, 66,5% din salariaţi.  
Numărul funcţionarilor publici instruiţi a fost de 11.686 de persoane sau 75,9% din totalul acestora.

In the central public authorities training was delivered to 12.784 people, accounting on average for 66.5% of all the 
staff, 11.686 of them are civil servants (75.9%).

 Fig. 22. Ponderea funcţionarilor publici 
din APC  instruiţi,%

 Graph 22. Share of civil servants in 
CPA who received training, %75.9
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5.3.  
Autorităţile administraţiei publice locale

 Local public administration authorities

În autorităţile administraţiei publice locale, personalul instruit a însumat 2446 de persoane - în medie, 24,7% din salariaţi. 
Numărul funcţionarilor publici instruiţi a fost de 2351 de persoane sau 37,7% din totalul acestora.

In the local public administration authorities training was delivered to 2446 people, accounting on average for 24.7% 
of staff, 2351 of them were civil servants (37.7%).

 Fig. 23. Ponderea funcţionarilor publici 
din APL instruiţi,% 62.3
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 Graph 23. Share of civil servants in 
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6.1. 
Autorităţile publice (total)

 Public authorities

Au fost evaluate performanţele profesionale ale 12.515 (82.4%) funcţionari publici aflaţi în funcţie publică de conducere 
de nivel superior, funcţie publică de conducere și funcţie publică de execuţie. 

In public authorities 12.515 top management, management and execution civil servants (82.4%) had their 
performances appraised in 2012.

6. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE 
ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI

PERFORMANCE APPRAISAL OF CIVIL SERVANTS

 Fig. 24. Rezultatele evaluării 
funcţionarilor publici (fpcns, 
fpc, fpe) din AP, %

Graph 24. Results of performance 
appraisal of civil servants (TMP, 
MP, EP) in PA, %
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6.2.   
Autorităţile publice de nivel central

 Central public authorities

În autorităţile publice de nivel central au fost evaluate performanţele profesionale ale 6567 de funcţionari publici, ceea 
ce constituie 76,8% din numărul funcţionarilor publici aflaţi în funcţie publică de conducere de nivel superior, funcţie publi-
că de conducere și funcţie publică de execuţie. 

The performances of 6567 civil servants were appraised in the central public authorities in 2012, accounting for 76.8% 
of all the top management, management and execution civil servants.

 Fig. 25. Rezultatele evaluării funcţionarilor publici 
(fpcns, fpc, fpe) din APC, %

Graph. 25. Results of performance appraisal of civil 
servants (TMP, MP, EP) in CPA, %

4.7

0.1

39.3

55.9

very good good satisfactory unsatisfactory
foarte bine bine satisfăcător nesatisfăcător



Serviciul public în cifre, 2012 Civil service in figures, 201228

6.3.   
Autorităţile administraţiei publice locale

 Local public administration authorities

În autorităţile administraţiei publice locale au fost evaluate performanţele profesionale ale 5792 de funcţionari publici, 
ceea ce constituie 87,3% din numărul funcţionarilor publici aflaţi în funcţie publică de conducere și funcţie publică de exe-
cuţie.

In the local public administration authorities 5792 civil servants had their performances appraised, accounting for 
87.3% of all the management and execution civil servants.
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 Fig. 26. Rezultatele evaluării 
funcţionarilor publici (fpc, fpe) din 
APL, %

Graph 26. Results of performance 
appraisal of civil servants (MP, EP) in 
LPA, %
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APC
CPA

Fig. 27. Structura încetării raporturilor de 
serviciu și relaţiilor de muncă pe niveluri de 
administrare, %

 Graph 27. Termination of service and employment 
relations by administration levels, %

7.1. 
Autorităţile publice (total)

 Public authorities 

Raporturile de serviciu și relaţiile de muncă au fost încetate cu 3356 de angajaţi din autorităţile publice, inclusiv 1436 de 
funcţionari publici.

The service and employment relations were terminated with 3356 people, 1436 of them being civil servants. 

7. ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE SERVICIU  

TERMINATION OF SERVICE RELATIONS
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 Fig. 28. Încetarea  raporturilor de 
serviciu și a relaţiilor de muncă 
pe categorii de personal în AP, %

Graph 28. Termination of service 
and employment relations by 
staff categories in PA, %
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7.2. 
Încetarea raporturilor de serviciu și a relațiilor de muncă pe categorii de personal

 Termination of service and employment relations by staff categories

Cât privește categoriile de personal cu care au fost încetate raporturile de serviciu și relaţiile de muncă, majoritatea (38,9%) 
revine titularilor funcțiilor publice de execuție, urmați de deținătorii funcțiilor publice cu statut special (28,3%) și ai posturilor de 
deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice (16,9%).

Concerning the staff categories with which service relations and employment relations were terminated, the majority belongs 
to the representatives of the execution civil service position (38.9%), followed by the holders of the civil service positions with 
special status (28.3%) and of the support/technical positions (16.9%).

28.3
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 Fig. 29. Temeiul încetării 
raporturilor de serviciu, %

Graph 29. The reason of service 
relations termination, %
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7.3.   
Temeiul încetării raporturilor de serviciu 

 The reason of service relations termination

Din totalul de 1436 de funcționari publici cu care au fost încetate raporturile de serviciu, în 1006 cazuri (70,1%) aceasta 
s-a întâmplat în temeiul demisiei; în 280 de cazuri (19,5%) - în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor; în 134 (9,3%) - 
prin eliberare din funcţie;  în 16 (1,1%) - prin destituire. 

The service relations were terminated with 1436 civil servants; in 1006 cases (70.1%) it happened through resignation; 
in 280 cases (19.5%) - in circumstances that do not depend on the will of parties; in 134 cases (9.3%) - through dismissal 
and in 16 cases (1.1%) - through destitution.
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7.4.   
Fluctuaţia personalului 

 Staff turnover

În medie, în autorităţile publice din ţară, fluctuaţia personalului este de 10,2%, iar cea a funcţionarilor publici - de 
10,7%. 

Overall, the staff turnover in public authorities is 10.2%, while the turnover of civil servants is 10.7%.

Fig. 30. Fluctuaţia personalului şi a 
funcţionarilor publici în AP, %

Graph 30. Staff turnover in PA, %
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