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REZUMAT 

Guvernul, începînd cu luna septembrie 2009, şi-a intensificat eforturile referitor la 
reforma administraţiei publice centrale în vederea implementării noului cadru 
normativ în serviciul public, stabilit prin Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Hotărîrea Guvernului 
nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-
XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
Prezentul raport este primul document al Cancelariei de Stat care  reflectă realizările 
implementării noului cadru normativ în serviciul public, folosind statistici şi 
indicatori de monitorizare. Raportul pune în evidenţă progresul realizat în 
implementarea prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, cu referinţă la aplicarea noilor proceduri de personal în 
autorităţile administraţiei publice centrale. Credem că un astfel de document va 
deveni un instrument de formare a unei imagini realistice privind activitatea 
autorităţilor publice în domeniul managementului resurselor umane. 
Raportul  a fost elaborat cu contribuţia aparatelor centrale ale autorităţilor 
administraţiei publice centrale, precum şi în baza informaţiilor obţinute de Direcţia 
politica de cadre în timpul monitorizării ministerelor şi altor autorităţi 
administrative centrale. 
Progresul în implementarea prevederilor noului cadru normativ în serviciul public 
se manifestă prin modernizarea politicii de personal în administraţia publică, 
conform  bunelor practici ale Uniunii Europene. Astfel, în administraţia publică din 
Republica Moldova au început să fie aplicate proceduri moderne de personal, 
inclusiv:  

− angajarea în funcţia publică vacantă prin concurs; 

− organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă pentru funcţionarii publici 
debutanţi; 

− elaborarea fişelor de post pentru funcţiile publice, conform cerinţelor stabilite 
de cadrul metodologic; 

− stabilirea statutului funcţiilor din autorităţile publice prin avizarea statelor de 
personal; 

− desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public; 

− întocmirea angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în 
serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională; 

− evaluarea performanţelor individuale ale funcţionarilor publici. 
În ianuarie-martie 2010, autorităţile administraţiei publice centrale au înregistrat 
progrese în aplicarea noilor proceduri de personal în serviciul public, precum şi în 
dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici din serviciile resurse umane şi alte 
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subdiviziuni ale organelor centrale de specialitate. De menţionat că eforturi 
susţinute au fost depuse în dezvoltarea capacităţilor funcţionarilor publici prin 
instruirea acestora cu suportul Fondului fiduciar multidonator, format pentru 
implementarea reformei APC din resursele DFID, SIDA şi Guvernul Olandei şi 
gestionat de către Banca Mondială.  
În vederea asigurării durabilităţii progresului atins în implementarea noului cadru 
normativ în serviciul public, în anul 2010 Guvernul urmează să finalizeze 
elaborarea cadrului normativ necesar punerii în aplicare a Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public şi elaborarea SIA „Registrul funcţiilor 
publice şi al funcţionarilor publici”, implementarea căruia va permite de a genera 
statisticile pe toate organele centrale de specialitate şi instituţiile subordonate. De 
asemenea, în anii 2011-2012 urmează să se elaboreze şi să se introducă noul 
Clasificator al funcţiilor publice şi noul sistem de salarizare pentru funcţionarii 
publici. Aceste sarcini pot fi realizate doar cu suportul partenerilor de dezvoltare.  
Raportul include analiza managementului funcţiilor publice şi progresul atins în 
respectarea procedurilor de personal în autorităţile administraţiei publice centrale în 
ianuarie-martie 2010. În anexe este inclusă statistica referitor la funcţiile din 
autorităţi şi indicatorii de monitorizare a implementării noilor proceduri de personal 
în aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate în perioada de raportare. 

I. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI AL FUNCŢIONARULUI 
PUBLIC   

1.1. Competenţele în administrarea resurselor umane 

Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici reprezintă ansamblul 
activităţilor necesare implementării politicilor în domeniul resurselor umane şi 
procedurilor de personal în vederea realizării optime a misiunii şi obiectivelor 
strategice ale autorităţii publice. 
În conformitate cu cadrul legal în vigoare, managementul funcţiei publice şi al 
funcţionarului public este de competenţa Guvernului.  
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova asigură promovarea şi realizarea politicii 
statului în domeniul serviciului public, în special al managementului resurselor 
umane. În structura Cancelariei de Stat a fost creată Direcţia politica de cadre, care  
are atribuţiile de a monitoriza activităţile administraţiei publice referitor la funcţiile 
publice şi a controla implementarea prevederilor legislaţiei serviciului public. 
Administrarea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici se organizează şi se 
realizează de conducătorii autorităţii publice, prin intermediul serviciului resurse 
umane. În rezultatul realizării reformei administraţiei publice centrale, a fost 
optimizată structura ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale şi 
instituite direcţii / secţii sau servicii resurse umane (în continuare – servicii resurse 
umane), în funcţie de numărul efectivului de personal al autorităţii. Totodată, în 
rezultatul implementării reformei APC, capacitatea serviciilor resurse umane din 
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autorităţile publice din cadrul Executivului central se consolidează prin asistenţa 
metodologică acordată de Direcţia politica de cadre şi prin instruirea profesională.   

1.2. Funcţiile publice şi corpul de funcţionari publici 

Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, la etapa actuală se efectuează 
de către autoritatea publică prin administrarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor 
publici, în baza statelor de personal şi, respectiv, a schemelor de încadrare a 
personalului din autorităţile administraţiei publice. Conform legislaţiei în vigoare, 
evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici trebuie efectuată în baza 
registrului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, care la etapa actuală nu există 
(sistemul informaţional automatizat „Registrul funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici” urmează a fi elaborat în perioada ulterioară). Datele despre evidenţa 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici se transmit Guvernului/Cancelariei de 
Stat/Biroului Naţional de Statistică/ministerelor şi altor autorităţi publice, conform 
modului stabilit de cadrul normativ.  

1.2.1. Informaţia despre personalul angajat în administraţia publică  în anii 
2000-2009 

Numărul total de persoane angajate în administraţia publică a Republicii Moldova 
constituie 20836 persoane (fără anumite categorii de funcţii cu statut special), la 
sfîrşitul anului 2009, conform datelor Biroului Naţional de Statistică1. Circa 63% 
din personal este încadrat în administraţia publică centrală şi 37 % în administraţia 
publică locală. Ponderea personalului angajat în APC a  înregistrat o uşoară scădere, 
iar a personalului angajat în APL, respectiv, majorare  pe parcursul ultimilor zece 
ani (fig. 1-2).   

 Fig. 1. Ponderea personalului din APC 
şi APL în 2009, %

62,8%

37,2%

APC APL
 

Sursa: Elaborat în baza datelor BNS 

Fig. 2. Ponderea personalului din APC 
şi APL în 2000, %

65,0%

35,0%

APC APL
 

 
Evoluţia în anii 2000-2009 a ponderii personalului angajat în administraţia publică 
relevă majorarea în anii 2001-2003 a ponderii personalului încadrat în administraţia 
publică locală (fig. 3). Cauza principală a majorării acestui indicator constă în  
                                                 
1 În prezent, în Republica Moldova nu sînt statistici coerente referitor la funcţionarii publici şi persoanele angajate în 
administraţia publică. 
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modificarea organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova şi trecerea de 
la sistemul de judeţe la sistemul de raioane, în conformitate cu Legea nr.764-XV 
din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 
Moldova. 

Fig. 3. Evoluţia ponderii personalului în administraţia publică, %

62.8%66.0%64.5% 62.9%62.4%62.1%61.2%61.0%59.8%58.9%
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Sursa: Elaborat în baza datelor BNS 

Evoluţia numărului personalului angajat în administraţia publică denotă modificări 
substanţiale pe parcursul anilor 2000-2009. Personalul încadrat în administraţia 
publică a crescut permanent (începînd cu anul 2001 pînă la sfărşitul  anului 2008), 
majorîndu-se de circa 1.5 ori, datorită creşterii numărului de personal atît în APC, 
cît şi în APL. O uşoară reducere a personalului (cu 335 persoane) a fost înregistrată 
doar în anul 2009 (fig. 4). 

Fig. 4. Evoluţia personalului în administraţia publică la sfîrţitul anului, persoane
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Sursa: Elaborat în baza datelor BNS 

 
Numărul total de funcţionari în APC a înregistrat o creştere permanentă începînd cu 
anul  2001 pînă în anul 2006, cînd a atins valoarea maximă. Evoluţia numărului 
total de funcţionari în APL, de asemenea, a înregistrat o creştere permanentă, 
atingînd valoarea maximă în anul 2005. Astfel, în perioada de vîrf numărul 
personalului în administraţia publică centrală a fost mai mare de 1,42 ori sau cu 
3908 persoane, iar în administraţia publică locală – de 1,58 ori sau cu 2938 
persoane, comparativ cu anul 2000. Ulterior, numărul funcţionarilor a început lent 
să se micşoreze, înregistrînd în anul 2009 o uşoară reducere de 0,4% în APC şi de 
3,7% în APL, faţă de valoarea maximă a indicatorului. În anul 2009, numărul 
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persoanelor angajate în APC s-a redus cu 1,8% şi în APL – cu 1,3%, comparativ cu 
anul 2008. 

1.2.2. Informaţia despre personalul angajat în aparatele centrale ale organelor 
centrale de specialitate în perioada realizării reformei APC (anii 2004-2010) 

Evoluţia efectivului-limită de personal în aparatele centrale ale organelor centrale 
de specialitate în anii 2004-2010 (ianuarie-martie) denotă o micşorare 
semnificativă, obţinută în rezultatul realizării reformei administraţiei publice 
centrale (fig. 5).  
 

Fig. 5. Evoluţia efectivului de personal în aparatele centrale ale AAPC, unităţi
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Notă: Datele din anul 2010 includ personalul tehnic 

Sursa: Elaborat în baza cadrului normativ în vigoare 

Datele din figura 5 pun în evidenţă optimizarea efectivului de personal al aparatelor 
centrale ale organelor centrale de specialitate ca rezultat al reorganizărilor 
ministerelor şi autorităţilor administrative centrale, precum şi a modificării structurii 
Executivului. Astfel, în perioada 2004-2010 (ianuarie-martie), efectivul de personal 
a fost redus cu 1872 unităţi sau cu 45,4% în aparatele centrale ale ministerelor şi 
altor autorităţi administrative centrale.  
Guvernul instituit în septembrie 2009 a fortificat optimizarea numărului şi 
cheltuielilor de personal pe instituţii, inclusiv pe autorităţile publice centrale şi 
locale, finanţate de la bugetul de stat, prin limitarea acestora. Astfel, pentru prima 
dată în Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009 (art.7), 
pentru instituţiile centrale a fost stabilită limita numărului de personal de 92.832 
unităţi şi a cheltuielilor de personal în sumă de 3.530,6 milioane lei; pentru 
instituţiile locale – 139.168 unităţi şi 4.000,5 milioane lei. Pentru executarea 
prevederilor articolului 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2010, a fost aprobată 
Hotărîrea Guvernului nr.99 din 16.02.2010 „Cu privire la aprobarea limitelor 
numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar 
pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2010”, care a 
stabilit limitele menţionate pentru fiecare domeniu administrat de autoritatea 
publică centrală şi unitatea administrativ-teritorială. 
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1.2.3. Informaţia despre funcţiile publice în aparatele centrale ale organelor 
centrale de specialitate în ianuarie-martie 2010  

În conformitate cu Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public, Direcţia politica de cadre din cadrul Cancelariei de 
Stat a Republicii Moldova a demarat activităţile de monitorizare şi analiză a datelor 
referitor la funcţiile publice şi corpul de funcţionari publici în aparatele centrale ale 
ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale ale Executivului central, în 
comun cu serviciile resurse umane din aceste autorităţi. Concomitent cu elaborarea 
şi punerea în funcţiune a SIA „Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor 
publici”, evidenţa şi analiza funcţiilor publice treptat va fi extinsă pentru toate 
autorităţile administraţiei publice centrale, inclusiv aparatele centrale şi instituţiile 
subordonate care posedă funcţii publice.  
Efectivul-limită de personal în total pe aparatele centrale ale ministerelor şi 
autorităţilor administrative centrale la 1 aprilie 2010 constituie 2441 unităţi, 
conform cadrului normativ în vigoare. Structura efectivului de personal în total pe 
aparatele centrale ale acestor autorităţi din componenţa Executivului pe categorii de 
funcţii şi posturi, elaborată în baza Statelor de personal pentru anul 2010, avizate de 
Cancelaria de Stat, este prezentată în figura 6.  

 Fig. 6. Structura efectivului-limită de personal pe 
categorii de funcţii în aparatele centrale ale AAPC în 

2010, %

6.9%
29.0%

39.3%

19.8%
0.2%

2.5% 2.3%

fdp pcpfdp fpcns fpc fpe fpss pdtafap

Sursa: Elaborat în baza Statelor de personal  ale AAPC 

Analiza structurii efectivului 
total de personal pe categorii de 
funcţii relevă că în AAPC au 
ponderi mai mari patru categorii 
de funcţii: funcţiile publice de 
execuţie – 39.3%, funcţiile 
publice cu statut special – 29%,  
funcţiile publice de conducere – 
19.8%, posturile de deservire 
tehnică – 6.9%. Alte trei 
categorii de funcţii au  ponderi 
nesemnificative. 

Datele generalizate pe Statele de personal relevă un coraport mic între numărul 
funcţiilor publice de conducere şi de execuţie cu statut general. Astfel, în medie la o 
funcţie publică de conducere revin 2 funcţii publice de execuţie, respectiv, în 
aparatele centrale ale ministerelor – 1,9 şi în alte autorităţi administrative centrale – 
2.6. 
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Fig. 7. Compararea ponderii funcţiilor publice cu ponderea posturilor 
de suport în tr.1 2010

9,2%

2,5%

2,3%
6,9%

19,8%

29,0%

39,3%

fpc fpe fpss fdp pdtafap pcpfdp
 

Sursa: Elaborat în baza Statelor de personal ale AAPC 

Analiza efectuată relevă 
că funcţiile publice deţin 
90.8% în numărul total al 
funcţiilor din aparatele 
centrale ale autorităţilor 
menţionate, iar posturile 
de suport – 9.2%. Astfel, 
ponderea posturilor din 
cabinetul persoanei de 
demnitate publică  este 
2.3%, posturilor de 
deservire tehnică – 6.9% 
(fig. 7). 

Analiza relevă un înalt grad de ocupare a funcţiilor în aparatele centrale ale  
organelor centrale de specialitate (fig. 8). Astfel, din 2441 funcţii incluse în Statele 
de personal pentru anul 2010, funcţiile ocupate constituie 2161 funcţii sau 88.6%, 
la 1 aprilie 2010.  

 Fig. 8. Ponderea funcţiilor ocupate şi 
vacante în aparatele centrale ale AAPC în 

tr.1 2010

88.6%

11.4%

funcţii ocupate funcţii vacante

 
Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

 Fig. 9. Ponderea funcţiilor ocupate şi 
vacante în aparatele centrale ale 

ministerelor în tr.1 2010
86,2%

13,8%

funcţii ocupate funcţii vacante
 

Gradul de ocupare a funcţiilor este mai înalt în aparatele centrale ale autorităţilor 
administrative centrale, comparativ cu cel din ministere (fig.9-10).  

 Fig. 10. Ponderea funcţiilor ocupate şi vacante în 
aparatele centrale ale autorităţilor administrative 

centrale  în tr.1 2010

92.7%

7.3%

funcţii ocupate funcţii vacante

Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

Datele în total pe APC relevă un 
înalt grad de ocupare datorită 
situaţiei din cadrul Serviciului 
Grăniceri şi CCCEC. În acelaşi 
timp, nivelul funcţiilor vacante 
este înalt în autorităţile cu un 
efectiv mic de personal. Astfel, 
în Agenţia Turismului fiecare a 
doua funcţie, în Biroul Relaţii 
Interetnice şi Agenţia 
„Moldsilva” fiecare a treia 
funcţie a fost vacantă.       
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Structura funcţiilor publice ocupate şi vacante în aparatele centrale ale ministerelor 
şi autorităţilor administrative centrale pe categorii de funcţii la 1 aprilie 2010 este 
prezentată în figura 11.  

Fig. 11. Structura funcţiilor ocupate şi vacante pe categorii în tr.1 2010

100
80 75.4 89.0 87.6 90.2 86.9

0
24.620.0 11.0 12.4 13.19.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

fdp fpcns pcpfdp fpc fpe fpss pdtafap

Funcţii ocupate Funcţii vacante

Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC (din anexa nr.1) 

Analiza structurii funcţiilor publice ocupate şi vacante în aparatele centrale ale 
organelor centrale de specialitate relevă următoarele: 

− funcţiile de demnitate publică sînt ocupate integral; 

− gradul cel mai înalt de ocupare se atestă la funcţiile cu statut special (90.2%), 
la funcţiile publice de conducere (89%) şi de execuţie (87.6%), şi în posturile 
de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice (86,9%); 

− nivelul cel mai înalt de funcţii vacante se atestă pentru posturile din cabinetul 
persoanei de demnitate publică (aproape un sfert din funcţii). 

Numărul total de funcţii vacante în aparatele centrale ale organelor centrale de 
specialitate constituie 278 funcţii la 01.04.2010. Structura funcţiilor vacante pe 
categorii de funcţii este prezentată în figura 12. 

 Fig. 12. Structura  funcţiilor vacante pe 
categorii de funcţii în aparatele centrale ale 

AAPC în tr.1 2010
7.9%

24.8%

42.8%

19.1%
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Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

Funcţiile publice de execuţie au cea 
mai substanţială pondere (119 unităţi 
sau 42.8%) în structura funcţiilor 
vacante pe autorităţile analizate din 
cauza că numărul acestor funcţii 
deţine o pondere mai mare în 
numărul total de funcţii şi a 
fluctuaţiei mare a personalului 
angajat anume în această categorie 
de funcţii. O pondere importantă în 
structura funcţiilor vacante deţin 
funcţiile cu statut special (circa un 
sfert).  

Datele analizate denotă că nivelul funcţiilor publice vacante este mai mic la 
funcţiile de suport (posturile din cabinetul persoanei de demnitate publică şi 
posturile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii). Astfel, nivelul 
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funcţiilor publice vacante a înregistrat o pondere de 11.4% în total, comparativ cu 
ponderea medie de 9% a acestor două categorii de funcţii de suport.   

II. MONITORIZAREA RESPECTĂRII PROCEDURILOR DE PERSONAL 
ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ PREVĂZUTE DE NOUL 

CADRU LEGAL ÎN SERVICIUL PUBLIC 

Acest compartiment include rezultatele monitorizării activităţilor de management  
desfăşurate de către serviciile resurse umane din cadrul aparatelor centrale ale 
ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale referitor la implementarea 
noilor proceduri de personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 
martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 
2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.  

2.1. Completarea şi avizarea statului de personal 

Prin procedura de avizare a statului de personal se stabileşte statutul pentru fiecare 
poziţie din autoritatea publică, în baza prevederilor legale. În Republica Moldova, 
pentru prima dată această procedură a fost aplicată pentru anul 2010, astfel, 
realizîndu-se acţiunea de delimitare a statutului funcţiilor, stabilită în Programul de 
activitate a Guvernului  pentru anii 2009-2013 „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democraţie, Bunăstare”.  
În perioada de raportare, Cancelaria de Stat a avizat favorabil şi a înregistrat în 
Registrul statelor de personal 51 state de personal ale AAPC şi altor autorităţi 
publice, din care: 
− 5 ministere 

- Ministerul Mediului  
- Ministerul Afacerilor Interne şi subdiviziunile subordonate 
- Ministerul Finanţelor, inclusiv Trezoreria de Stat 
- Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
- Ministerul Apărării 

− 5 autorităţi administrative centrale 
- Agenţia Rezerve Materiale  
- Agenţia Turismului  
- Biroul Naţional de Statistică 
- Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi 

subdiviziunile teritoriale 
- Biroul Relaţii Interetnice 

− 35 instituţii subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale 
− 6 alte AAPC. 

La situaţia din 1 aprilie 2010, 15 (din 16) ministere şi 5 (din 8) autorităţi 
administrative centrale (aparatele centrale) au aprobat Statele de personal pentru 
anul 2010 şi le-au avizat la Cancelaria de Stat. Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţia „Moldsilva” şi 
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Serviciul Grăniceri nu au State de personal avizate de către Cancelaria de Stat 
pentru anul 2010. Statele de personal ale altor autorităţi ale administraţiei publice 
centrale urmează a fi completate şi avizate de Cancelaria de Stat, în perioada 
ulterioară. 

2.2. Elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului  

Conform datelor primite de la organele centrale de specialitate, procedura a fost 
implementată în toate AAPC. Astfel, organele centrale de specialitate au elaborat şi 
aprobat 2098 fişe de post sau 92% din totalul de funcţii ale aparatelor centrale ale 
acestor autorităţi (fig. 13). În perioada de raportare, 8 (din 16) ministere şi 3 (din 8) 
autorităţi administrative centrale au revizuit (perfectat sau elaborat din nou) fişele 
de post pentru 963 funcţii publice şi posturi sau 46% din totalul de fişe de post (fig. 
14).  

 Fig. 13. Ponderea funcţiilor care posedă 
fişe de post în aparatele centrale ale 

AAPC în tr.1 2010
92%

8%
Funcţii cu fişe de post
Funcţii fără fişe de post

 
Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

 Fig. 14. Ponderea funcţiilor pentru care au 
fost revizuite fişele de post în tr.1 2010

54% 46%

Fişe nerevizuite Fişe revizuite
 

 
 Cauzele  majore care au dus la revizuirea fişelor de post în perioada de raportare 
sînt următoarele: 

− aprobarea Statului de personal ale 10 (din 24) aparate centrale ale organelor 
centrale de specialitate; 

− aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale trei AAPC 
(Biroul Relaţii Interetnice, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi 
Corupţiei, Agenţia „Moldsilva”); 

− aprobarea unui nou Regulament-cadru al unităţilor de analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice în cadrul organelor centrale de specialitate ale 
administraţiei publice, care a dus la modificarea atribuţiilor de serviciu ale 
funcţionarilor publici din subdiviziunile de analiză, monitorizare şi evaluare a 
politicilor publice  din cadrul aparatelor centrale ale AAPC. 

Astfel, ministerele şi autorităţile administrative centrale au adus fişele de post în 
concordanţă cu cerinţele stabilite de această procedură de personal. 
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2.3. Ocuparea funcţiei publice vacante (inclusiv prin concurs) 

Conform informaţiei prezentate de AAPC, 15 (din 24) organe centrale de 
specialitate au aplicat procedura de ocupare a funcţiei publice prin concurs în 
ianuarie-martie 2010. Procedura de personal privind ocuparea funcţiei publice 
vacante prin concurs  nu a fost implementată în 6 autorităţi –  Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, Ministerul Apărării, Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul 
Relaţii Interetnice, Agenţia „Moldsilva” din motivul că structura acestora a fost în 
proces de modificare şi nu au fost efectuate angajări de personal în funcţiile vacante 
în perioada de raportare. Totodată, 2 ministere din cele menţionate (MAEIE şi 
MTIC) au iniţiat activităţi în vederea implementării procedurii de ocupare a funcţiei 
publice vacante prin concurs. 
Monitorizarea efectuată relevă că 13 (din 16) ministere şi 2 (din 8) autorităţi 
administrative centrale (aparatele centrale ale acestora), în perioada de raportare, au 
propus 181 funcţii publice vacante pentru concurs. Ponderea funcţiilor publice de 
conducere a constituit 27.6% şi a funcţiilor publice de execuţie – 72.4% din 
numărul de funcţii publice vacante propuse pentru concurs. 
23 de anunţuri privind ocuparea funcţiilor publice vacante prin concurs au fost 
publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe paginile web şi panourile 
informative ale autorităţilor. Ca urmare, aparatele centrale ale organelor centrale de 
specialitate au organizat 22 concursuri şi desfăşurat 20 concursuri de ocupare a 
funcţiilor publice vacante (2 concursuri sînt în curs de desfăşurare). În acest scop, 
persoanele antrenate în organizarea şi desfăşurarea concursurilor de angajare în 
funcţia publică vacantă au pregătit materialele necesare pentru desfăşurarea 
acestora: variantele de lucrări, grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru 
interviu.  
574 de persoane au depus dosare pentru participarea la concursurile de angajare în 
funcţiile publice vacante în aparatele centrale ale AAPC, în perioada ianuarie-
martie 2010. Astfel, 3.2 persoane au aplicat, în medie, pentru o funcţie publică 
vacantă propusă pentru concurs, inclusiv pentru funcţiile de conducere – 2.4 
persoane şi pentru funcţiile de execuţie – 3.4 persoane. Aceste date denotă un 
interes relativ mare al cetăţenilor faţă de încadrarea în funcţii publice.  
În rezultatul activităţilor desfăşurate, în perioada de raportare, AAPC au aplicat mai 
frecvent procedura de ocupare a funcţiilor publice vacante prin concurs, comparativ 
cu anii anteriori. Astfel, în ianuarie-martie 2010 au fost angajate prin concurs 100 
funcţionari publici sau circa 36% din persoanele angajate în total în aparatele 
centrale ale organelor centrale de specialitate, iar în ministere – circa 43%. De 
menţionat că prin concurs au fost angajate circa 30% din persoanele angajate în 
funcţia publică în ianuarie-septembrie 2009 şi 16% - în trimestrul IV al anului 2009. 
Remarcă: în trimestrul IV al anului 2009, ponderea persoanelor angajate prin 
concurs a înregistrat un nivel scăzut, dat fiind faptul că în această perioadă 
ministerele şi alte autorităţi administrative centrale au fost supuse reorganizărilor 
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şi procedura de transfer în funcţie a dominat în numărul total de angajări, conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare). În anul 2008 procedura prin concurs a fost 
aplicată pentru circa un sfert şi în anul 2007 – pentru o treime din personalul angajat 
(în aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate).    
Datorită respectării cadrului normativ în vigoare, în ianuarie-martie 2010 în 
aparatele centrale ale AAPC a fost atins cel mai înalt nivel de angajare prin 
concurs, comparativ cu anii 2007-2009. Trebuie de semnalat că, în perioada de 
raportare, în administraţia publică centrală încă se mai numesc persoane în funcţia 
publică temporar vacantă cu încălcarea prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 
2008 (fără a aplica una din cele trei proceduri de angajare: concurs, promovare şi 
transfer).  
Structura angajărilor pe categorii de funcţii în aparatele centrale ale organelor 
centrale de specialitate (în total) şi, în particular, în ministere este prezentată în 
figurile 15-16. 

 

 Fig. 15. Structura  angajărilor pe proceduri de 
angajare în aparatele centrale ale AAPC în tr.1 

2010

22.3%

38.5%

35.8%

3.3%

concurs promovare transfer altele
 

Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC (din anexa 
nr.2) 

În perioada de raportare, aplicarea 
procedurii prin transfer a avut o  
pondere înaltă (38.5%), fiind 
condiţionată de reorganizările unor 
AAPC. Procedura de promovare în 
funcţie publică deţine o pondere 
mică (3.3%), comparativ cu alte 
proceduri. Aplicarea procedurii de 
ocupare a funcţiei publice vacante 
prin concurs  a atins o pondere 
importantă în structura angajărilor 
(35.8%).  

 Fig. 16. Structura  angajărilor pe proceduri de 
angajare în aparatele centrale ale ministerelor, 

în tr.1 2010

19.2%

33.3%

43.0%
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Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

În perioada de raportare, ministerele 
au aplicat cel mai frecvent procedura 
de angajare prin concurs, care a  
înregistrat cea mai înaltă pondere 
(43%). În aparatele centrale ale 
ministerelor fiecare al treilea din cei 
angajaţi a fost angajat prin transfer. 
Ponderea aplicării procedurii de 
promovare deţine un nivel mic 
(4.2%), comparativ cu alte 
proceduri.  

Datorită implementării noului cadru normativ în serviciul public, pentru prima dată  
serviciile resurse umane din cadrul AAPC au intervenit cu schimbări în raporturile 
de serviciu ale funcţionarilor publici care au atins limita de vîrstă pentru 
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pensionare. În perioada de raportare, 50 funcţionari publici, care au atins vîrsta de 
pensionare menţionată din 13 (din 24) organe centrale de specialitate, au fost numiţi 
în funcţie pe o perioadă determinată. Aceşti funcţionari publici au fost numiţi în 
funcţiile pe care le deţin, dar pe o perioadă determinată, nu mai mare de 3 ani.   

2.4. Perioada de probă pentru funcţionarul public debutant 

Procedura privind „Perioada de probă pentru funcţionarul public debutant” a fost 
aplicată în 11 (din 16) ministere şi 3 (din 8) autorităţi administrative centrale care, 
aplicînd procedura de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs în trimestrul 1 
al anului 2010 sau în trimestrul IV al anului 2009, au angajat persoane ce activează 
pentru prima dată în serviciul public. Conform datelor prezentate de organele 
centrale de specialitate, în ianuarie-martie 2010 numărul de debutanţi a constituit 
115 persoane în  aparatele centrale ale acestora, comparativ cu 82 persoane în total 
pe anul 2009.   
Gradul de înnoire a corpului de funcţionari publici în aparatele centrale ale 
organelor centrale de specialitate în ianuarie-martie 2010 a atins 8%. 
Pentru aplicarea procedurii menţionate, AAPC au desfăşurat următoarele activităţi: 

− serviciile resurse umane au stabilit perioada de probă de 6 luni pentru 
funcţionarii publici debutanţi; 

− pentru fiecare funcţionar public debutant conducătorul nemijlocit al acestuia a 
elaborat Programul de desfăşurare a perioadei de probă; 

− conducerea AAPC, prin acte administrative, a numit mentorii care au acordat 
asistenţă funcţionarilor publici debutanţi;  

− 72% din numărul total al debutanţilor au fost instruiţi în cadrul cursurilor de  
perfecţionare (numărul debutanţilor instruiţi este prezentat în figura 17);  

− la expirarea perioadei de probă, activitatea funcţionarilor publici debutanţi a 
fost evaluată, în rezultat, ei au fost confirmaţi în funcţie publică, au primit 
gradul de calificare şi au depus jurămîntul funcţionarului public. 
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 Fig. 17. Numărul funcţionarilor publici debutanţi 
instruiţi  în tr.1 2010

Total debutanţi Debutanţi instruiţi
Instruire internă De către AAP

 
Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

Conform programului de 
instruire internă, funcţionarii 
publici debutanţi sînt instruiţi  
referitor la prevederile 
cadrului normnativ, 
organizarea şi funcţionarea 
autorităţii, proceduri şi 
metode de lucru etc. Totodată, 
în perioada de raportare 29 
debutanţi au fost instruiţi în 
cadrul a unui curs de instruire 
la AAP.   
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2.5. Desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public 

Conform informaţiei primite de la organele centrale de specialitate, 5 (din 16) 
ministere au relatat că 15 funcţionari publici din aparatele centrale ale acestora 
efectuează activitate didactică prin cumul. Serviciile resurse umane din ministere şi 
alte autorităţi administrative centrale nu deţin integral informaţia despre  
funcţionarii publici care desfăşoară munca prin cumul în orele de program. Din 
aceste considerente, autorităţile publice în perioada ulterioară a anului 2010 
urmează să desfăşoare activităţi pentru a introduce monitorizarea procedurii de 
personal menţionată.    

2.6. Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici din administraţia publică  

Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici se efectuează conform Planurilor 
de instruire a personalului pentru anul 2010. La situaţia din 1 aprilie 2010, 14 (din 
16) ministere şi 6 (din 8) autorităţi administrative centrale deţin Planuri de instruire 
a personalului autorităţii pentru anul 2010, aprobate de către conducere. Nu deţin 
Planuri de instruire a personalului pentru anul 2010, aprobat de conducerea 
autorităţilor, următoarele organe centrale de specialitate: Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Mediului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Agenţia „Moldsilva”.  
Acest compartiment include informaţia despre instruirea funcţionarilor publici,  
primite de la aparatele centrale ale ministerelor şi altor autorităţi administrative 
centrale, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii 
Moldova, precum şi informaţia privind instruirea desfăşurată cu suportul Fondului 
fiduciar multidonator, în perioada de raportare.   

2.6.1. Date generale despre dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici  

În ianuarie-martie 2010, au fost instruiţi 1185 funcţionari din aparatele centrale ale 
AAPC, care au beneficiat de 3448 zile2 de instruire în total. De asemenea, au fost  
instruiţi 127 funcţionari publici din instituţiile subordonate organelor centrale de 
specialitate, care au profitat de 478 zile de instruire în total, precum şi 265 
funcţionari publici din autorităţile administraţiei publice locale, care au profitat de 
1202 zile de instruire, cu asistenţa Fondului fiduciar multidonator şi în cadrul 
comenzii de stat. 
Capacitatea funcţionarilor publici din autorităţile publice a fost dezvoltată atît în 
cadrul activităţilor de instruire internă, cît şi a celor externe (fig. 18). Totuşi, trebuie 
de menţionat că autorităţile care au funcţionari cu statut special (MAI, CCCEC ş.a.), 
planifică normative pentru fondul anual de timp de instruire internă - 40 ore pentru 
funcţionarii publici şi 100 ore pentru funcţionarii cu statut special. Celelalte AAPC 
trebuie să se conformeze la prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008, care 
stabileşte normativul anual de 40 ore de instruire. Însă aceste autorităţi nu stabilesc 
                                                 
2 Numărul (total) de zile de instruire este un indicator de instruire, care se calculează ca produsul dintre numărul 
funcţionarilor publici instruiţi şi numărul zilelor de instruire pe o persoană.  
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normative de timp pentru instruirea internă a funcţionarilor publici. Astfel 
funcţionarii publici din aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate 
menţionate sînt instruiţi, preponderent, în cadrul formelor de instruire externă.  

 Fig. 18. Structura numărului de zile de instruire pe 
forme de instruire a funcionarilor publici  în aparatele 

centrale ale AAPC  în tr.1 2010

52.5%

47.5%

Instruire externă Instruire internă

 
Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

Cursurile de perfecţionare 
internă sînt de scurtă durată, 1-2 
ore (excepţie MAI şi CCCEC) şi 
au o mică contribuţie asupra 
formării abilităţilor profesionale  
ale funcţionarilor publici, în 
opinia acestora. În acelaşi timp, 
cursurile de perfecţionare 
externă şi vizitele de studii peste 
hotare sînt de durată mai mare 
(≥2-5 zile).           

În perioada de raportare, au fost instruiţi 55% din numărul funcţionarilor publici 
din aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate, 16% din funcţionarii 
publici au fost instruiţi cel puţin 40 ore, conform cerinţelor stabilite prin Legea cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  
Gradul de instruire a funcţionarilor publici din aparatele centrale ale ministerelor şi 
altor autorităţi administrative centrale (raportul dintre numărul persoanelor instruite 
către numărul funcţiilor ocupate) şi numărul de ore de instruire în medie pe o 
persoană instruită sînt prezentate în figurile 19-20. 

Fig. 19. Gradul de instruire a personalului în AAPC în tr.1 2010
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Sursa: Elaborat în baza datelor aparatelor centrale ale AAPC (din anexa nr.3) 

Datele din figura 19 relevă că gradul de instruire a funcţionarilor publici nu este 
omogen pe autorităţile centrale. Astfel, 11 (din 22) organe centrale de specialitate 
(aparatele centrale ale acestora) au raportat că fiecare al doilea funcţionar public 
deja a fost instruit, alte 6 (din 22) autorităţi – fiecare al treilea funcţionar public a 
fost instruit, în ianuarie-martie 2010. Totodată, gradul de instruire a personalului în 
celelalte 5 (din 22) autorităţi este foarte mic. 
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Fig. 20. Numărul orelor de instruire pe o persoană instruită în tr.1 2010
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Sursa: Elaborat în baza informaţiei aparatelor centrale ale AAPC 

Datele din figura 20 scot în evidenţă că instruirea funcţionarilor publici este 
neomogenă şi în cadrul aparatelor centrale ale organelor centrale de specialitate. 
Funcţionarii publici au fost instruiţi în cadrul cursurilor cu durata  mai mare de o 
săptămînă în circa un sfert (6 din 22) din autorităţi, cu durata de 3-4 zile – din 8 
autorităţi şi de 1-2 zile – din alte 8 autorităţi. Compararea datelor din figurile 19-20 
permite să concludem că în unele autorităţi unele şi aceleaşi persoane sînt 
delegate la formele de instruire externă, inclusiv vizitele de studii peste hotare. 
Realizarea reformei APC contribuie substanţial la dezvoltarea abilităţilor 
profesionale ale funcţionarilor publici din serviciile resurse umane şi alte 
subdiviziuni ale autorităţilor publice. În perioada de raportare, Direcţia politica de 
cadre a organizat şi coordonat 15 cursuri de instruire cu suportul financiar al 
Fondului fiduciar multidonator, în cadrul acestora în total au fost instruiţi 673 
funcţionari publici, care au profitat de 2445 zile de instruire. Structura numărului 
funcţionarilor publici instruiţi şi a zilelor de instruire divizată pe nivele de 
administrare relevă că asistenţa Fondului fiduciar, preponderent, se acordă instruirii 
funcţionarii publici din APC, după cum a şi fost preconizat (fig. 21-22).  

 Fig. 21. Structura funcţionarilor publici instruiţi cu 
suportul Fondului fiduciar pe nivele de 

administrare,  în tr.1 2010

6.1%

93.9%

APC APL

Sursa: Elaborat în baza datelor Direcţiei politica de cadre 

 

 Fig. 22. Structura numărului de zile de instruire a 
funcţionarilor publici cu suportul Fondului 

fiduciar pe nivele de administrare,  în tr.1 2010

3.4%

96.6%

APC APL
 

În structura pe domenii a numărului funcţionarilor publici instruiţi şi a numărului de 
zile de instruire, cursurile de studiere a limbii engleze deţin ponderea majoră, 
urmate de cursurile de perfecţionare, organizate de Direcţia politica de cadre, iar 
cursurile în domeniul Managementului financiar şi controlului au o pondere mai 
mică  (fig. 23-24).  
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 Fig. 23. Structura funcţionarilor publici 
instruiţi pe domenii cu suportul Fondului 

fiduciar,  în tr.1 2010
59.4%

28.4%

12.2%

Politica de cadre Management financiar Limba engleză

Sursa: Elaborat în baza datelor Direcţiei politica de cadre 

 Fig. 24. Structura numărului de zile de 
instruire a funcţionarilor publici pe domenii, 
cu suportul Fondului fiduciar,  în tr.1 2010

61.3% 21.9%

16.8%

Politica de cadre Management financiar Limba engleză
 

 
Astfel, în perioada de raportare, cu suportul Fondului fiduciar multidonator, 
Direcţia politica de cadre a organizat şi coordonat următoarele activităţi de instruire: 
− 11 cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii publici din APC, la care au 

participat 232 persoane (863 zile de instruire); 
− 3 cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii publici din APL, la care au 

participat 41 persoane (82 zile de instruire); 
− cursuri de studiere a limbii engleze pentru circa 400 funcţionari publici (1500 

zile de instruire). 
Adiţional, Direcţia politica de cadre a organizat şi desfăşurat 7 activităţi de 
informare pentru 279 funcţionari publici, inclusiv 6 întruniri pentru 182 participanţi 
din APC şi 1 întrunire pentru 97 participanţi din APL. 
În perioada de raportare, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova,  în cadrul comenzii de stat, a realizat 13 cursuri de instruire 
pentru 368 de funcţionari publici, inclusiv 5 cursuri pentru 144 participanţi din 
APC şi 8 cursuri pentru 224 participanţi din APL. Astfel, funcţionarii publici au 
beneficiat de 1778 zile de instruire în cadrul comenzii de stat. Eficienţa 
transferului de cunoştinţe  către participanţii la cursurile de perfecţionare în cadrul 
comenzii de stat a constituit 2,5 (din scorul maximal 3).  
Concomitent, AAP a desfăşurat în bază de contract, 14 cursuri de instruire pentru 
273 funcţionari publici din APC şi APL, cu suportul financiar al Fondului fiduciar, 
menţionate anterior. Eficienţa transferului de cunoştinţe fiind evaluată înalt de către 
participanţi (2,7 din scorul maximal 3). 
Direcţia politica de cadre a coordonat toate programele de instruire din cadrul 
comenzii de stat şi cu finanţare din Fondul fiduciar şi a delegat formatori la 17 
cursuri de instruire.  
Analiza comparativă a indicatorilor de instruire pe forme de finanţare – resursele 
bugetare pentru comanda de stat (realizată de către Academia de Administrare 
Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova) şi resursele donatorilor (Fondul 
fiduciar multidonator) este prezentată în figurile 25-26. 
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Fig. 25. Numărul funcţionarilor publici din APC şi APL 
instruiţi pe surse de finanţare în tr.1 2010
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Sursa: Elaborat în baza informaţiei Direcţiei politica de cadre şi AAP 

În cadrul comenzii de 
stat, realizată de AAP,  
cursurile de perfecţionare  
pentru funcţionarii publici 
din APL deţin o pondere 
substanţială în structura 
acestora pe nivele de 
administrare.    

 
Analiza comparativă denotă că numărul funcţionarilor publici instruiţi cu suportul 
Fondului fiduciar multidonator este substanţial mai mare (de 1.82 ori) decît numărul 
persoanelor instruite în cadrul comenzii de stat din mijloacele financiare ale 
bugetului de stat. 
 

Fig. 26. Indicatorii de instruire a funcţionarilor publici în tr.1 
2010
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Sursa: Elaborat în baza informaţiei Direcţiei politica de cadre şi AAP 

În cadrul comenzii de 
stat, realizată de AAP,  
cursurile de instruire au 
o durată mai mare (cel 
puţin 5 zile), comparativ 
cu durata cursurilor de 
instruire organizate cu 
suportul financiar al 
Fondului fiduciar.    

 
Analiza comparativă denotă că indicatorul de instruire, exprimat în numărul total 
de zile de instruire a funcţionarilor publici (calculat ca produsul dintre numărul de 
persoane instruite şi numărul de zile de instruire pe o persoană) cu suportul 
Fondului fiduciar multidonator este substanţial mai mare (de 1.4 ori), comparativ cu 
indicatorul respectiv pentru comanda de stat, realizată cu mijloacele financiare ale 
bugetului de stat. Aceasta relevă că suportul Fondului fiduciar multidonator are 
un rol decisiv în dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici din Republica 
Moldova. 

2.6.2. Întocmirea angajamentului scris al funcţionarului public privind 
activitatea în serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională 

În perioada de raportare, 4 autorităţi ale administraţiei publice centrale au întocmit  
şi semnat 11 angajamente scrise cu funcţionarii publici, care au fost delegaţi la 
activităţi de instruire a căror durată de dezvoltare profesională va depăşi 90 zile într-
un an calendaristic, inclusiv cu funcţionarii publici care studiază în cadrul 
programelor de masterat cu finanţare din surse bugetare (fig. 27). 
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 Fig. 27. Structura numărului angajamentelor scrise pe 
forme de instruire  în tr.1 2010

82.0%

18.0%

Studii masterat Cursuri de instruire peste hotare

 
Sursa: Elaborat în baza datelor primite de la AAPC 

Datele relevă că majoritatea 
angajamentelor scrise au fost 
semnate cu funcţionarii publici care 
studiază în cadrul programelor de 
masterat la AAP şi instituţiile 
superioare de învăţămînt (ASEM). 
Astfel, Biroul Naţional de Statistică 
a semnat 8 şi Ministerul Justiţiei un 
angajament scris cu funcţionarii 
publici care îţi fac studiile 
universitare la masterat cu finanţare 
bugetară.       

 
Alte organe centrale de specialitate, în perioada de raportare, nu deţin angajamente 
scrise cu funcţionarii publici privind activitatea acestora în serviciul public după 
absolvirea formelor de dezvoltare profesională. 

2.7. Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public 

Procedura de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici în anul 
2009 a fost aplicată pentru prima dată în administraţia publică din Republica 
Moldova. Astfel, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au demarat 
procedura de evaluare la 15 decembrie 2009 şi au finalizat-o în trimestrul I al anului 
2010.  
Conform datelor primite de către Cancelaria de Stat (Direcţia politica de cadre) de 
la autorităţile publice, performanţele profesionale ale funcţionarilor publici pentru 
anul 2009 au fost evaluate în 21 (din 24) organe centrale de specialitate şi 482 de 
instituţii subordonate / servicii desconcentrate ale acestora, precum şi în 33 
autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul II şi în 836 autorităţi ale 
administraţiei publice locale de nivelul I (primării). 
Astfel, conform datelor de care dispune Direcţia politica de cadre, procedura de 
evaluare a performanţelor profesionale a fost aplicată pentru un număr de 12946 
funcţionari publici, inclusiv 6843 funcţionari publici din APC şi 6103 persoane – 
din APL. Datele relevă un grad înalt de aplicare a procedurii de evaluare a 
performanţelor funcţionarilor publici, în particular, în aparatele centrale ale 
organelor centrale de specialitate (fig.28). 
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 Fig. 28. Evaluarea funcţionarilor publici în 
aparatele centrale ale AAPC pentru anul 2009
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14%

Evaluaţi Neevaluaţi

 
Sursa: Elaborat în baza datelor  primite de la AAPC 

Performanţele profesionale 
pentru anul 2009 au fost 
evaluate pentru 1001 
funcţionari publici din 
aparatele centrale ale 
organelor centrale de 
specialitate (care au 
prezentat informaţia) sau 
86% din numărul 
funcţionarilor publici de 
conducere şi de execuţie, 
cu excepţia funcţionarilor 
publici debutanţi.   

Concomitent cu aplicarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a 
funcţionarilor publici pentru anul 2009, au fost stabilite obiectivele individuale ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2010. Conform informaţiilor prezentate de 
organele centrale de specialitate, obiectivele au fost elaborate şi aprobate pentru 
funcţionarii publici din ministere şi în 3 (din 8) autorităţi administrative centrale, în 
corespundere cu obiectivele autorităţilor, stabilite în planurile anuale de activitate 
pentru anul 2010. Astfel, au fost elaborate obiectivele individuale pentru 1611 
persoane, ceea ce constituie 87% din funcţionarii publici din cadrul aparatelor 
centrale ale AAPC, care au raportat.  
De menţionat că Biroul Relaţii Interetnice, Agenţia „Moldsilva” şi Agenţia 
Turismului nu au stabilit obiectivele individuale pentru funcţionarii publici, dat 
fiind faptul că în perioada de raportare aceste autorităţi se aflau în proces de 
reorganizare. Obiectivele individuale ale funcţionarilor publici din autorităţile 
menţionate urmează a fi elaborate şi aprobate în trimestrul II al anului 2010.  
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III. CONCLUZII ŞI PRIORITĂŢI 

Concluzii: 
1. Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, la etapa actuală, se 

efectuează de către autorităţile administraţiei publice prin administrarea 
funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici în baza statelor de personal şi, 
respectiv, a schemelor de încadrare a personalului din autorităţile publice. 
Conform Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 
evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici trebuie efectuată în baza 
registrului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Acest registru urmează a 
fi elaborat şi implementat în perioada anilor 2010 şi 2011-2012, cu suportul 
Fondului fiduciar multidonator.  

2. Cancelaria de Stat (Direcţia politica de cadre) a demarat procesul de 
monitorizare a prevederilor legale cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, în baza informaţiei prezentate de aparatele centrale ale 
organelor centrale de specialitate. Astfel, pentru prima dată a început să fie 
efectuată evidenţa funcţiilor publice şi monitorizarea implementării procedurilor 
de personal în aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate, care 
urmează a fi extinsă pentru toate autorităţile, concomitent cu introducerea SIA 
„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”. 

3. Conform datelor primite, efectivul de personal în total pe aparatele centrale ale 
ministerelor şi autorităţilor administrative centrale constituie 2441 unităţi la 1 
aprilie 2010, stabilit de cadrul normativ în vigoare. Funcţiile publice deţin 
90.8% în numărul total de funcţii.  În medie la o funcţie publică de conducere 
revin 2 funcţii publice de execuţie cu statut general (un raport foarte mic), 
respectiv, în aparatele centrale ale ministerelor – 1,9 şi în alte autorităţi 
administrative centrale – 2.6. 

4. Gradul de ocupare a funcţiilor în organele centrale de specialitate (aparatele 
centrale) este înalt şi, la 1 aprilie 2010, constituie 88.6%, respectiv, funcţiile 
vacante - 11.4%. Gradul cel mai înalt de ocupare se atestă la funcţiile cu statut 
special (90.2%), la funcţiile publice de conducere (89%), de execuţie (87.4%) şi 
la posturile de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice 
(86.9%). Nivelul cel mai înalt de funcţii vacante este pentru posturile din 
cabinetul persoanei de demnitate publică (aproape un sfert din funcţii). De 
asemenea, nivelul funcţiilor vacante este înalt în autorităţile cu un efectiv mic de 
personal (Agenţia Turismului, Biroul Relaţii Interetnice şi Agenţia 
„Moldsilva”). 

5. În perioada de raportare autorităţile publice centrale şi locale au continuat 
implementarea noilor proceduri de personal, în conformitate cu prevederile 
cadrului normativ în serviciul public. Astfel, au fost implementate următoarele: 

− Pentru prima dată în AAPC au fost elaborate şi avizate de Cancelaria de Stat 
Statele de personal pentru anul 2010, în acest mod realizîndu-se acţiunea de 
delimitare a statutului funcţiilor, stabilită în Programul de activitate a 
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Guvernului pentru anii 2009-2013. În particular, Statele de personal pentru 
anul 2010 au fost avizate pentru 15 (din 16) ministere şi 5 (din 8) autorităţi 
administrative centrale ale Executivului central. 

− În rezultatul avizării Statelor de personal pentru anul 2010 ale AAPC, precum 
şi a modificărilor regulamentelor acestora, au fost revizuite (perfecţionate sau 
elaborate din nou) 46% din fişele de post pentru funcţiile publice, astfel, fişele 
de post au fost ajustate la regulamentul, structura şi efectivul-limită ale AAPC. 

− Procedura de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs a început să fie 
dominantă în angajarea funcţionarilor publici. De exemplu, în aparatele 
centrale ale ministerelor au fost angajate  prin concurs 43%, iar în total pe 
aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate – 36%, ceea ce este net 
superior, comparativ cu anii 2007-2009. Totodată, funcţiile publice devin mai 
atractive: 3.2 persoane au aplicat în medie pentru o funcţie publică vacantă 
propusă pentru concurs. 

− Gradul de înnoire a funcţionarilor publici a atins 8% în aparatele centrale 
ale organelor centrale de specialitate, fiind net superior comparativ cu anul 
anterior, datorită eforturilor susţinute prin ocuparea funcţiilor publice vacante 
prin concurs şi încetarea raporturilor de serviciu cu funcţionarii publici, care au 
atins limita de vîrstă pentru pensionare. 

− Autorităţile administraţiei publice, cu suportul comenzii de stat şi a 
donatorilor, au depus eforturi în dezvoltarea profesională a funcţionarilor 
publici. Gradul de instruire a personalului a înregistrat o pondere înaltă în 
aparatele centrale ale organelor centrale de specialitate. Au fost instruiţi 55% 
din numărul funcţionarilor publici ale acestor  autorităţi, iar 16% din 
funcţionarii publici au fost instruiţi cel puţin 40 ore, conform prevederilor 
legale. În autorităţi, cu suportul Direcţiei politica de cadre, continuă să fie 
introduse instrumente de monitorizare a formelor de instruire a funcţionarilor 
publici, inclusiv angajamentul scris privind activitatea în serviciul public 
după absolvirea formelor de dezvoltare profesională.  

− Pentru prima dată în serviciul public al Republicii Moldova au fost evaluate 
performanţele individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2009 şi 
stabilite obiectivele individuale pentru anul 2010, în baza obiectivelor din 
Planurile de activitate ale autorităţilor publice pentru anul 2010. 

6. Fondul fiduciar multidonator are o contribuţie decisivă în implementarea 
prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
Totodată, suportul Fondului fiduciar contribuie la dezvoltarea profesională a 
funcţionarilor publici din AAPC. Astfel, în perioada de raportare, cu acest 
suport, au fost instruiţi 673 funcţionari publici, care au profitat de 2445 zile de 
instruire, comparativ cu instruirea a 368 funcţionari publici (1778 zile de 
instruire) în cadrul comenzii de stat.   

7. Elaborarea sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi 
al funcţionarilor publici” este în permanentă întîrziere. 
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Priorităţi pentru anul 2010 şi anii 2011-2012 

• Continuarea activităţilor privind elaborarea/ajustarea, aprobarea şi 
implementarea cadrului normativ necesar punerii în aplicare a Legii nr.158-
XVI din 4 iulie 2008, inclusiv aprobarea prin hotărîre de Guvern a 
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 
funcţionarilor publici, precum şi aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 
publice din autorităţile publice.  

• Acordarea în continuare a asistenţei metodologice serviciilor resurse umane şi 
conducătorilor autorităţilor administraţiei publice în aplicarea noilor 
proceduri de personal.  

• Sporirea competenţelor profesionale ale personalului din administraţia 
publică. 

• Urgentarea elaborării în anul 2010 şi implementarea în anii 2011-2012 a SIA 
„Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”. 

• Elaborarea noii legi a salarizării funcţionarilor publici. 
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Anexa nr.1. Indicatorii privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din aparatele centrale ale organelor centrale 
de specialitate în ianuarie-martie  2010 

  Denumirea autorităţii Indicatorul 1. Efectivul-limită conform Statului de personal, unităţi 

    
Efectiv-

limită total 

funcţii de 
demnitate 
publică 

funcţii 
publice de 

conducere de 
nivel super. 

posturi  din cabinetul 
persoanei de demnitate  

publică 
funcţii publice de 

conducere 
funcţii publice de 

execuţie 
funcţii cu 

statut special 

posturi de deservire 
tehnică ce asigură 

funcţionarea 
autorităţii publice 

1 Ministerul Economiei 165 4  3 50 92  16 
2 Ministerul Finanţelor 208 4  5 77 122  0 
3 Ministerul Justiţiei 108 3  7 24 67  7 
4 Ministerul Afacerilor Interne 155 4  8 5 9 115 14 

5 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 157 3  3 59 84  8 

6 Ministerul Apărării 77 2  6 9 11 45 4 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 80 4  3 24 42  7 

8 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 99 4  3 27 61  4 

9 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 56 3  3 16 31  3 

10 Ministerul Mediului 51 3  1 14 30  3 
11 Ministerul Educaţiei 61 3  1 11 42  4 
12 Ministerul Culturii 38 2  2 12 21  1 

13 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei  111 4  3 30 67  7 

14 Ministerul Sănătăţii  95 4  3 26 46  16 
15 Ministerul Tineretului şi Sportului  41 3  1 12 20  5 

16 
Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor 45 4  2 13 23  3 

  Subtotal 1547 54 0 54 409 768 160 102 
  Pondere, % 100 3.5 0 3.5 26.4 49.6 10.3 6.6 
17 Biroul Naţional de Statistică  107 1 1 0 30 70   5 
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18 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  40 1 1 2 11 25   0 
19 Biroul Relaţii Interetnice  19 1 1 0 3 12  2 
20 Serviciul Grăniceri  150 0 0 0 1 3 146 0 
21 Agenţia “Moldsilva”  21 1 0 0 7 12  1 
22 Agenţia Rezerve Materiale  33 1 1 1 11 12  7 
23 Agenţia Turismului 22 1 1 0 7 11  2 

24 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei 502 0 0 0 5 47 401 49 

  Subtotal  894 6 5 3 75 192 547 66 
  Pondere, %  0.7 0.6 0.3 8.4 21.5 61.2 7.4 

  
Total organele centrale de 
specialitate 2441 60 5 57 484 960 707 168 

  Pondere, %  100 2.5 0.2 2.3 19.8 39.3 29 6.9 
25 Cancelaria de Stat 189 4    39 123    
26 CNAS 395 0 3   95 283    
27 Academia de Ştiinţe a Moldovei 77 6    13 43    

  Subtotal 661 10 3 0 147 449  0 
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Anexa 1 - continuare 
  

Denumirea autorităţii Indicator 2. Funcţii şi posturi ocupate, persoane     

  

Funcţii  şi 
posturi 

ocupate, 
total 

persoane în f. de 
demnitate 
publică 

persoane  în 
f. publică de 

cond. de 
nivel 

superior 

persoane în posturi  din 
cabinetul persoanei de 

demnitate  publică 
persoane  în funcţie 
publică conducere 

persoane  în 
funcţie publică 

execuţie 

Persoane în 
funcţie cu 

statut special 

persoane în posturi de 
deservire tehnică ce 
asigură funcţionarea 

autorităţii publice 

 Ministerul Economiei 158 4   3 48 87   16 
Ministerul Finanţelor 183 4   5 70 104   0 
Ministerul Justiţiei 99 3   4 20 65   7 
Ministerul Afacerilor Interne 141 4   5 5 9 113 5 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 125 3   3 50 62   7 
Ministerul Apărării 34 2   4 9 11 8 0 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 73 4   2 22 38   7 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 90 4   2 23 57   4 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 42 3   3 12 21   3 
Ministerul Mediului 31 3   1 8 18   1 
Ministerul Educaţiei 56 3   0 10 39   4 
Ministerul Culturii 37 2   2 12 20   1 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei  104 4   3 29 62   6 
Ministerul Sănătăţii  88 4   2 24 43   15 
Ministerul Tineretului şi Sportului  32 3   1 10 14   4 
Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor 41 4   2 11 23   1 
Subtotal 1334 54 0 42 363 673 121 81 
Pondere, % 86.2 4.0 0 3.1 27.2 50.4 9.1 6.1 
Biroul Naţional de Statistică  107 1 1 0 30 70   5 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  36 1 1 1 10 23   0 
Biroul Relaţii Interetnice  13 1 1 0 2 7   2 
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Serviciul Grăniceri  150 0 0 0 1 3 146 0 
Agenţia “Moldsilva”  14 1 0 0 6 7   0 
Agenţia Rezerve Materiale  27 1 0 0 10 9   7 
Agenţia Turismului 11 1 1 0 4 3   2 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei 471 0 0 0 5 46 371 49 
Subtotal 829 6 4 1 68 168 517 65 
Pondere, % 92.7 0.7 0.5 0.1 8.2 20.3 62.4 7.8 
Total organele centrale de 
specialitate 2163 60 4 43 431 841 638 146 
Pondere, % 88.6 2.8 0.2 2 19.9 38.9 29.5 6.7 
Cancelaria de Stat 147 4     28 100     
CNAS 366 0 3   90 230     
Academia de Ştiinţe a Moldovei 58 6     13 39     
Subtotal 571 10 3 0 131 369  0 
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Anexa 1 - continuare 
    Indicatorul 3. Funcţii vacante, unităţi 
    

Funcţii 
vacante, total 

funcţii de 
demnitate 
publică 

funcţii 
publice de 

conducere de  
nivel super. 

posturi  din cabinetul 
persoanei de demnitate  

publică 
funcţii publice de 

conducere 
funcţii publice de 

execuţie 
funcţii cu 

statut special 

posturi de deservire 
tehnică ce asigură 

funcţionarea 
autorităţii publice 

1 Ministerul Economiei 7 0 0 0 2 5 0 0 
2 Ministerul Finanţelor 25 0 0 0 7 18 0 0 
3 Ministerul Justiţiei 9 0 0 3 4 2 0 0 
4 Ministerul Afacerilor Interne 14 0 0 3 0 0 2 9 

5 
Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene 32 0 0 0 9 22 0 1 

6 Ministerul Apărării 43 0 0 2 0 0 37 4 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 7 0 0 1 2 4 0 0 

8 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 9 0 0 1 4 4 0 0 

9 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor 14 0 0 0 4 10 0 0 

10 Ministerul Mediului 20 0 0 0 6 12 0 2 
11 Ministerul Educaţiei 5 0 0 1 1 3 0 0 
12 Ministerul Culturii 1 0 0 0 0 1 0 0 

13 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei  7 0 0 0 1 5 0 1 

14 Ministerul Sănătăţii  7 0 0 1 2 3 0 1 
15 Ministerul Tineretului şi Sportului  9 0 0 0 2 6 0 1 

16 
Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi Comunicaţiilor 4 0 0 0 2 0 0 2 

  Subtotal 212 0 0 12 46 95 39 21 
  Pondere, % 13.8 0 0 5.6 21.6 44.6 18.3 9.9 
17 Biroul Naţional de Statistică  0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  4 0 0 1 1 2 0 0 
19 Biroul Relaţii Interetnice  6 0 0 0 1 5 0 0 
20 Serviciul Grăniceri  0 0 0 0 0 0 0 0 
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21 Agenţia “Moldsilva”  7 0 0 0 1 5 0 1 
22 Agenţia Rezerve Materiale  6 0 1 1 1 3 0 0 
23 Agenţia Turismului 11 0 0 0 3 8 0 0 

24 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei 31 0 0 0 0 1 30 0 

  Subtotal 65 0 1 2 7 24 30 1 
  Pondere, % 7.3 0 1.5 3.1 10.8 36.9 46.2 1.5 

  
Total organele centrale de 
specialitate 278 0 1 14 53 119 69 22 

  Pondere, % 11.4 0 0.4 5.0 19.1 42.8 24.8 7.9 
25 Cancelaria de Stat 42 0 0 0 11 23  0 
26 CNAS 29 0 0 0 5 53  0 
27 Academia  de Ştiinţe a Moldovei 19 0 0 0 0 4  0 
  Subtotal 90 0 0 0 16 80  0 
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Anexa nr.2. Indicatorii privind aplicarea procedurilor de personal în  aparatele centrale ale organelor centrale de 
specialitate în ianuarie-martie  2010 

  Denumirea autorităţii Indicatorul 1. Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 
    F.  propuse inclusiv Anunţuri Concurs Aplicaţii inclusiv Angajaţi 
      conduc. execuţie       conduc. exec.   
1 Ministerul Economiei 18 6 12 1 1 79 17 62 13 
2 Ministerul Finanţelor 8 1 7 5 6 34 5 29 7 
3 Ministerul Justiţiei 2 0 2 1 1 20 0 20 2 
4 Ministerul Afacerilor Interne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 
Europene 10 3 7 1 0 41 9 32 0 

6 Ministerul Apărării 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării 
Regionale 20 6 14 1 1 16 5 11 16 

8 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
Drumurilor 25 9 16 1 2 75 29 46 11 

10 Ministerul Mediului 9 5 4 1 1 29 13 16 3 
11 Ministerul Educaţiei 10 3 7         
12 Ministerul Culturii 3 0 3 1 1 6 0 6 3 

13 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei  12 1 11 3 1 73 1 72 10 

14 Ministerul Sănătăţii  23 4 19 2 2 24 4 20 18 
15 Ministerul Tineretului şi Sportului  21 6 15 1 1 97 17 80 10 

16 
Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 3 0 3 1 0 28 0 28 0 

17 Biroul Naţional de Statistică  6 2 4 3 2 13 5 8 3 
18 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 Biroul Relaţii Interetnice  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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20 Serviciul Grăniceri                   
21 Agenţia “Moldsilva”  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 Agenţia Rezerve Materiale  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Agenţia Turismului 11 4 7 1 1 39 16 13 4 

24 
Centrul pentru Combaterea Crimelor 
Economice şi Corupţiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Total organele centrale de 
specialitate 181 50 131 23 20 574 121 443 100 

  Pondere, %  27.6 72.4    3.2 2.4 3.4 55.2 
25 Cancelaria de Stat 9 1 8 4  65 3 62   
26 CNAS 17 2 15 17 6 52 4 48 17 
27 Academia Ştiinţe Moldovei 11 0 11 1 1 11 0 11 11 
  Total alte APC 37 3 34 22 7 128 7 121 28 
  Pondere, %           3.5     75.7 
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Anexa 2 - continuare 

  Denumirea autorităţii Ind. 2. Perioada de probă debutanţi Ind.3. Fişa postului 
Ind.4. Munca 
cumul 

Ind.5. Statul 
personal 

Ind.6. Angajament 
scris Ind.7. Evaluarea performanţelor 

    Debutanţi Confirmat Instruiţi Fişe total Revizuite F.p. prin cumul State avizate Întocmite 
F.p. cu 

obiective % în f.ocup. F.ocupate 

1 Ministerul Economiei 8 0 2 158 0 0 0 0 124 78.5 158 
2 Ministerul Finanţelor 23 0 23 208 60 0 1 0 160 87.4 183 
3 Ministerul Justiţiei 11 2 6 108 15 1 0 1 74 74.7 99 

4 
Ministerul Afacerilor 
Interne 1 1 1 141 141 0 1 0 14 100 14 

5 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 0 0 0 148 0 1 0 0 148 118.4 125 

6 Ministerul Apărării 0 0 0 25 0 0 0 1 22 64.7 34 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 7 0 3 73 0 0 0 0 60 82.2 73 

8 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 8 2 2 95 95 0 0 1 72 80 90 

9 
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor 7 0 6 54 54 0 0 0 20 47.6 42 

10 Ministerul Mediului 1 0 0 51 0 0 0 0 29 93.5 31 
11 Ministerul Educaţiei     58 0 10 0 0 47 83.9 56 
12 Ministerul Culturii 6 0 0 37 4 0 0 0 33 89.2 37 

13 

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei  17 0 23 99 0 1 0 0 99 95.2 104 

14 Ministerul Sănătăţii  11 0 10 95 82 0 0 0 56 63.6 88 

15 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului  6 0 4 17 17 2 0 0 5 16.7 30 

16 

Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 0 0 0 45 0 0 0 0 38 92.7 41 

17 
Biroul Naţional de 
Statistică  3 5 3 107 11 0 0 8 102 95.3 107 

18 
Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru  0 0 0 37 0 0 0 0 32 88.9 36 
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19 Biroul Relaţii Interetnice  0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 13 
20 Serviciul Grăniceri           4 100 4 
21 Agenţia “Moldsilva”  1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 14 
22 Agenţia Rezerve Materiale  0 0 0 31 31 0 1 0 19 70.4 27 
23 Agenţia Turismului 2 0 0 20 0 0 1 0 0 0 11 

24 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei 3 8 0 453 453 0 1 0 453 96.2 471 

  

Total organele 
centrale de 
specialitate 115 18 83 2098 963 15 5 11 1611 1888 

  Pondere, %   15.7 72.2 91.8 45.9     85.3 87.1  
25 Cancelaria de Stat 6 0 2 0 0 0 0 0 0     
26 CNAS 24 13 1 1111 0 1 0 0 1089     
27 Academia Ştiinţe Moldovei 10 11 0 67 67 0 1 0 67     
  Subtotal alte APC 40 24 3 1178 67 1 1 0 1156     
  Pondere, %         5.7       98.1     
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Anexa nr.3. Indicatorii privind dezvoltarea profesională (instruirea) a funcţionarilor publici din aparatele centrale ale organelor 
centrale de specialitate în ianuarie-martie  2010 

  Denumirea autorităţii Indicator 1 Indicator 2 Indicator 3 Indicator 4 Indicator 5 Indicator 6 Indicator 7 

    

Număr 
cursuri 

instruire 
Număr ore 
instruire 

instruire 
externă 

instruire 
internă 

Număr 
brut 

persoane 
instruite 

Număr net 
persoane 
instruite 

persoane 
în f.  

demnitate 
publică 

persoane 
în f. cond. 

nivel 
super. 

persoane 
în funcţie 

de 
conducere 

persoane 
în funcţie 

de 
execuţie 

Grad de 
instruire, 

% 

Persoane 
instruite ≥ 

40 ore 
Ore / pers 

insruit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Ministerul Economiei 12 702 702 0 37 35 0 0 15 20 22 6 20 
2 Ministerul Finanţelor 13 1137 740 397 195 132 2  58 72 72.1 15 9 
3 Ministerul Justiţiei 11 952 892 60 47 33 1 0 11 21 38.8 9 29 

4 
Ministerul Afacerilor 
Interne 10 3422 272 3150 134 126 4 0 50 72 89.4 1 27 

5 

Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării 
Europene 6 810 770 40 17 13 0 0 7 6 5 3 62 

6 Ministerul Apărării 4 930 904 26 30 16 0 0 2 3 26.7 2 58 

7 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 17 960 556 404 43 30 1 0 10 19 48.3 10 32 

8 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 8 611 467 144 19 16 1  6 3 13.6 4 38 

9 
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii Drumurilor 13 404 376 28 26 26 0 0 8 18 61 5 16 

10 Ministerul Mediului 16 559 559 0 25 25 0 0 9 16 37.93 0 22 
11 Ministerul Educaţiei 28 1810 1810 0 28 28 2 0 9 17 50 28 65 
12 Ministerul Culturii 6 264 84 180 75 37 1 0 10 26 97.4 1 7 

13 

Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi 
Familiei  17 1367 1367 0 56 38 1 0 6 26 41.8 12 36 

14 Ministerul Sănătăţii  25 2210 2162 48 91 54 3  22 28 70.1 16 41 

15 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului  5 358 358 0 14 13 1 0 6 6 59.09 2 28 
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16 

Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 16 488 88 400 46 41 1 0 11 26 100 41 12 

  Subtotal 207 16984 12107 4877 883 663 18 0 240 379   155 26 

17 
Biroul Naţional de 
Statistică  20 1352 995 375 64 46 1 1 8 36 43 14 29 

18 
Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru  8 345 156 189 22 18 0 1 5 17 50 2 19 

19 Biroul Relaţii Interetnice  5 228 156 72 16 10 1 1 1 7 62.5 1 23 
20 Serviciul Grăniceri  1 510 510  17 17          
21 Agenţia “Moldsilva”  3 30 30 0 3 3 0 0 1 2 21 0 10 
22 Agenţia Rezerve Materiale  0 60 60 0 2 2 0 0 0 0 0 0   
23 Agenţia Turismului 5 188 188 0 5 4 0 1 0 4 44.4 3 47 

24 

Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi 
Corupţiei 27 7884 288 7596 422 422 0 0 86 336 100 13 19 

  Subtotal 69 10597 2383 8232 551 522 2 4 101 402  33 20 

  

Total organele 
centrale de 
specialitate 276 27581 14490 13109 1434 1185 20 4 341 781 60.6 188 23 

3448
  Pondere, %  zile 52.5 47.5  54.8 1.7 0.3 28.8 65.9  15.9   
25 Cancelaria de Stat 6 1338 1338 0 38 36 1  6 27 24.49 4 37 
26 CNAS 8 766 766 0 22 22 0  14 8 8.27 15 35 
27 Academia Ştiinţe Moldovei 2 56 56 0 2 2 0  0 0 3.4 1 28 
  Subtotal 16 2160 2160 0 62 60 1 0 20 35  20 36 
  Total general 292 29741 16650 13109 1496 1245 21 4 361 816 57.7 208 24 
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