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SUMAR EXECUTIV  

Acest studiu a fost efectuat de compania Magenta Consulting pentru Asociația pentru Guvernare Eficientă și 

Responsabilă AGER.  

Cercetarea a fost realizată în contextul implementării proiectului „Grup de lucru comun al OSC-urilor din 

Republica Moldova și România pentru promovarea unei reforme a administrației publice transparente și 

durabile în vecinătatea UE”, susținut financiar de către Ambasada Olandei la București. 

Scopul studiului este de a identifica opiniile funcționarilor publici din administrația publică centrală cu 

referire la cariera profesională. 

La cercetare au participat 1895 de funcționari publici din 12 autorități ale administrației publice centrale și 

instituțiile din subordinea acestora. Sondajul a fost realizat prin metoda CAWI – interviu web asistat de 

calculator – respondenții au răspuns la chestionar prin accesarea unui link. Colectarea datelor a avut loc în 

perioada 26 martie – 3 iunie 2020. 

Datele socio-demografice despre participanții la sondaj sunt prezentate în introducerea raportului. 

În primul capitol sunt relatate opiniile funcționarilor publici cu privire la implementarea procedurilor de 

personal în administrația publică centrală. În particular sunt prezentate părerile respondenților despre – 

ocuparea funcțiilor publice, evaluarea performanțelor și monitorizarea obiectivelor, promovare, instruire, 

resurse și mediul de lucru.  

Cu privire la ocuparea funcțiilor publice în administrația publică centrală, s-a constat că, cel mai frecvent, 

factorii care i-au determinat pe respondenți să aleagă o carieră în administrația publică sunt: oportunitățile 

de dezvoltare profesională (56%), activitatea interesată (43%), siguranța postului (37%) și oportunitatea de 

a fi în serviciul societății (33%). Jumătate dintre funcționarii publici intervievați au ajuns în funcția publică 

prin concurs și în cazul a circa trei sferturi dintre acești respondenți s-au aplicat ca metode de selecție atât 

proba scrisă, cât și interviul (72%). Cel mai des, respondenții menționează că au aflat despre funcția lor 

actuală de la alte persoane (37%) sau prin intermediul anunțurilor de pe paginile web ale autorităților (29%). 

În opinia a circa jumătate dintre funcționarii participanți la sondaj, factorii care au fost importanți în 

obținerea postului actual sunt – experiența profesională anterioară și competențele specifice postului.  

În proporție de 90% respondenții au menționat că în ultimii doi ani, performanța lor a fost evaluată prin fișa 

anuală de evaluare a performanței. Dintre aceștia, circa 80% consideră că rezultatul evaluării reflectă corect 

performanța lor. Majoritatea respondenților au luat cunoștință de fișa de evaluare a performanței după ce 

aceasta a fost completată, iar circa 85-88% au discutat obiectivele de performanță înainte de ultima evaluare 

și au participat la interviul de evaluare.  

Potrivit respondenților, cel mai des, rezultatele evaluării performanței au fost utilizate pentru a-i ajuta să-și 

îmbunătățească performanța (48%), să-i motiveze să muncească cu devotament (34%) și să li se acorde un 

spor (31%). 

Circa jumătate dintre funcționarii de conducere nu sunt de acord cu afirmația că au instrumente pentru a 

gestiona slaba performanță în rândul angajaților, iar două treimi dintre aceștia simt presiunea de a oferi 

calificative înalte membrilor echipei lor, chiar dacă performanța lor este slabă. Principalul motivul pentru 

care respondenții simt această presiune este că atmosfera de muncă ar putea fi afectată negativ.  

Funcționarii publici au fost îndemnați să-și exprime părerea despre unele afirmații cu privire la 

monitorizarea obiectivelor. Astfel, în proporție de 64-67%, respondenții au fost în totalitate de acord că 

autoritățile în care activează au seturi clare de scopuri și obiective, și folosesc indicatori pentru a urmări 

performanța în raport cu obiectivele organizaționale. Cu afirmația – ”programul de lucru și obiectivele mele 

sunt stabilite în baza scopurilor și obiectivelor autorității mele” au fost total de acord 70% dintre participanții 

la sondaj. 

În cariera din administrația publică, circa 41% dintre funcționari nu au avansat niciodată într-un post mai 

bun. Pe de altă parte, aceeași pondere de respondenți au avansat într-o funcție mai bună, în ultimii cinci ani. 

Funcționarii publici intervievați au menționat că printre criteriile care au ajutat cel mai des la promovarea 
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angajaților din autoritățile lor sunt – performanța în activitate (74%), vechimea în serviciul public (44%) și 

calitatea relației cu superiorii (18%). Totodată, cunoștințele de specialitate (76%), munca în echipă (60%), 

orientarea spre rezultate (51%), gândirea strategică și planificare (49%) se regăsesc în topul competențelor, 

care în opinia respondenților, îi vor ajuta să avanseze în carieră. În ceea ce privește nivelul de încredere în 

faptul că vor fi promovați atunci când ating obiectivele profesionale, circa 37% se declară foarte sau oarecum 

încrezători.  

Cu referire la instruirea personalului în administrația publică centrală, trei pătrimi dintre respondenți au 

spus că în ultimele 12 luni au participat la un curs de instruire din partea autorității în care activează. Dintre 

aceștia, 28% nu cunosc din care fonduri a fost acoperită instruirea, 28% susțin că a fost finanțată din fonduri 

bugetare, iar în cazul a 18% dintre funcționari, cursurile de instruire au fost finanțate din fondul partenerilor 

de dezvoltare. Despre utilitatea acestor instruiri, 81% au relatat că nevoile de instruire identificate la ultima 

evaluare a performanței au fost acoperite parțial sau în întregime, iar circa 77% au spus că instruirile au fost 

foarte sau destul de utile pentru desfășurarea activității lor.  

Fiind întrebați despre principalele probleme legate de instruirea personalului în autoritățile lor, funcționarii 

publici intervievați au menționat - finanțarea insuficientă pentru instruire în afara autorității (30%) și 

asigurarea unui număr mic de cursuri de instruire din partea autorității (28%). 

Despre resursele disponibile și condițiile de muncă, cei mai mulți respondenți și-au declarat acordul că 

acestea sunt suficiente și le permit să realizeze bine activitatea. Toți funcționarii intervievați au afirmat că au 

acces permanent la un computer și circa 20% dispun de un telefon mobil de serviciu.  

Potrivit unei ponderi de 23%, în ultimii trei ani, în autoritatea lor au fost cazuri când anumiți funcționari au 

fost sancționați pentru încălcarea normelor de conduită profesională.  

Puțin peste jumătate dintre respondenți sunt de părerea că în Republica Moldova există corupție, dintre care 

44% cred că acest fenomen este general, are lor la toate nivelurile, iar 13% susțin că doar la niveluri înalte 

există corupție. Totodată, puțin peste o treime dintre participanții la sondaj consideră că atât corupția (36%), 

cât și conflictul de interese (39%) sunt foarte sau destul de răspândite în rândul funcționarilor publici din 

Republica Moldova. Circa 44-49% nu cunosc sau nu au răspuns la aceste întrebări. 

Nivelul scăzut de salarizare (54%), comportamentul cetățeanului față de funcționarul public (39%) și nivelul 

scăzut al moralității funcționarilor publici (25%) sunt percepute drept principalele obstacolele în respectarea 

normelor de conduită profesională a funcționarilor publici. 

În capitolul doi sunt relatate percepțiile funcționarilor publici cu referire la eficiența măsurilor de reformă în 

administrația publică centrală. La consultările organizate de Cancelaria de Stat pe tema ”Reforma 

administrației publice” au participat 14% dintre funcționarii publici intervievați, iar peste jumătate dintre ei 

nu au luat parte la consultări. Fiind îndemnați să evalueze măsura în care Strategia privind reforma 

administrației publice pentru anii 2016-2020 răspunde la rezolvarea problemelor identificate de ei mai 

devreme, 20% au răspuns ”în totalitate” sau ”în mare măsură”. În proporție de 54%, funcționarii nu au oferit 

un răspuns la această întrebare.  

Cei mai mulți respondenți consideră că cele mai importante componente din SRAP cu privire la resursele 

umane, care necesită soluționarea în următorii ani sunt: dezvoltarea competențelor profesionale (61%), 

perfecționarea sistemului de motivare financiară și nefinanciară (60%) și clarificarea rolurilor și 

responsabilităților fiecărei categorii de personal (41%). În același timp, în următorii cinci ani, circa jumătate 

dintre funcționarii publici intervievați se așteaptă la îmbunătățiri în domenii, precum sunt – modernizarea 

administrației publice (57%) și independența administrației față de influența politică (53%). 
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INTRODUCERE 

Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice 

București, implementează proiectul ,,Grup de lucru comun al OSC-urilor din Republica Moldova și România 

pentru promovarea unei reforme a administrației publice transparente și durabile în vecinătatea Uniunii 

Europene", susținut financiar de Ambasada Olandei la București, care are drept scop promovarea 

transparenței, responsabilității și implicarea cetățenilor la stabilirea priorităților reformei administrației 

publice. 

În cadrul acestui proiect, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și-a propus să realizeze 

un studiu sociologic care să sondeze opinia funcționarilor publici din administrația publică centrală asupra 

carierei profesionale, factorilor care le afectează deciziile - dacă există, obstacole percepute la avansarea în 

carieră, facilitatea accesului în funcția publică, transparența avansării și înlăturării din funcțiile publice, în 

cazul neîndeplinirii atribuțiilor profesionale la standardele corespunzătoare, etc. 

i.1 Scopul și obiectivele studiului 

Scopul studiului este de a identifica opiniile funcționarilor publici din administrația publică centrală despre 

cariera profesională. 

Obiectivele cercetării sunt: 

1. Determinarea percepției funcționarilor publici din administrația publică centrală asupra avantajelor 

și oportunităților profesionale pe care le oferă statutul de funcționar public; 

2. Studierea factorilor raportați de funcționarii publici din administrația publică centrală, de natură să 

le afecteze deciziile pe plan profesional; 

3. Analiza percepției funcționarilor publici din administrația publică centrală asupra transparenței 

proceselor de accedere și înlăturare din funcțiile publice în cazul neîndeplinirii atribuțiilor 

profesionale la standardele corespunzătoare; 

4. Analiza percepției funcționarilor publici din administrația publică centrală asupra obstacolelor la 

avansarea în funcțiile publice; 

5. Studierea percepției funcționarilor publici din administrația publică centrală asupra eficacității  

implementării reformei administrației publice; 

i.2 Metodologia aplicată 

Cercetarea a fost realizată sub aspect cantitativ și a inclus administrarea chestionarului în rândul 

funcționarilor publici de conducere și în rândul funcționarilor publici de execuție din administrația publică 

centrală. 

Mărimea eșantionului: 1895  

Tip eșantionare: proporțională 

Metoda de colectare a datelor: chestionar cu auto-completare - respondenții au răspuns la chestionar 

prin accesarea unui link.  

Chestionarul a inclus 59 de întrebări. 

Perioada de colectare a datelor: 26 martie – 3 iunie 2020. 
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Tabel 1. Eșantion reprezentativ la nivel de autoritate publică colectat, N=1895 

Nr. Autoritate  
Chestionare 

completate 

1 

Ministerul Economiei și Infrastructurii și autoritățile din subordine (Agenția pentru 

Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și Agenția pentru Supraveghere 

Tehnică) 

94 

2 
Ministerul Finanțelor și autoritățile din subordine (Serviciul Fiscal de Stat, Inspecția 

Financiară și Agenția Achiziții Publice) 
381 

3 

Ministerul Justiției și autoritățile din subordine (Inspectoratul Național de 

Probațiune, Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Agenția Resurse 

Informaționale Juridice, Agenția Națională a Arhivelor) 

55 

4 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și autoritățile din subordine 

(Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția ”Apele 

Moldovei”, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Agenția ”Moldsilva”) 

145 

5 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 35 

6 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile din subordine 

(Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspectoratul de Stat al Muncii, 

Agenția Națională Asistență Socială, Inspecția Socială) 

152 

7 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 81 

8 Agenția Relații Funciare și Cadastru 9 

9 Agenția Relații Interetnice 10 

10 Biroul Național de Statistică 182 

11 Casa Națională de Asigurări Sociale 673 

12 Cancelaria de Stat 78 

Total 1895 

Chestionar și pre-testare 

Chestionarul pus la dispoziție de către beneficiar a fost testat pe câțiva respondenți din segmentul-țintă. După 

fiecare testare, chestionarul a fost ajustat în funcție de rezultatele intervievării respondentului. Această etapă 

a permis identificarea întrebărilor care pot fi înțelese sau interpretate greșit de către respondenți. Prin 

urmare, chestionarul a fost îmbunătățit și adaptat populației țintă. Ulterior, chestionarul pre-testat și aprobat 

de beneficiar a fost programat pe un server securizat. Funcționarii publici au fost informați despre faptul că 

participarea la sondaj este anonimă, iar datele colectate vor fi depersonalizate și analizate în formă agregată, 

pentru a încuraja respondenții să ofere răspunsuri sincere în exprimare opiniilor lor.  

Colectarea datelor 

Pentru colectarea datelor în rândul funcționarilor publici din administrația publică centrală a fost aplicată 

următoarea abordare: 

 Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă a emis o scrisoare de informare cu privire la 

demararea studiului, în care a specificat detaliile cercetării. 

 Magenta Consulting a expediat în adresa conducerii fiecărei autorități și Departamentelor de Resurse 

Umane un email cu următoarele informații: a) copia scanată a scrisorii Asociației pentru Guvernare 

Eficientă și Responsabilă; b) link-ul spre completarea chestionarului de către toți funcționarii publici 

din cadrul autorității; c) termenul limită pentru completarea chestionarului; d) solicitarea de 

confirmare sau completare a datelor despre numărul de funcționari publici care activează în cadrul 

autorității, colectate de pe pagina web a autorității. Aceste informații au fost utilizate ca date de 

referință în scop statistic.  

 După aprobarea desfășurării sondajului în cadrul autorităților, Magenta Consulting a monitorizat 

participarea funcționarilor publici la cercetare și a organizat o linie telefonică pentru a răspunde la 

întrebările respondenților cu referire la sondaj.  
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 Magenta Consulting a revenit cu emailuri sau apeluri telefonice către reprezentanții Departamentelor 

de Resurse Umane din cadrul autorităților pentru a-i informa despre numărul de chestionare 

completate, pentru a le reaminti despre sondaj și pentru a încuraja completarea chestionarului de 

către toți funcționarii publici din cadrul autorităților publice. 

Analiza datelor 

Pentru analiza datelor colectate în rândul funcționarilor publici a fost utilizat software-ul statistic SPSS. Baza 

de date a fost ponderată cu scopul de a asigura un eșantion proporțional numărului de funcționari publici 

care activează în fiecare autoritate publică și în instituțiile din subordine la momentul desfășurării studiului. 

În corpul raportului sunt relatate rezultatele cercetării. Analiza încrucișată în funcție de datele socio-

demografice este prezentată în anexele raportului.   

i.3 Limitele și barierele cercetării 

La cercetare nu au participat funcționarii publici din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură 

– instituție din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ca urmare a limitării 

activității în contextul depistării cazurilor de Covid-19.  

Perioada de colectare a datelor a fost extinsă pe o durată de 10 săptămâni, ca urmare a coinciderii cu 

perioada stării de urgență și cu zilele de odihnă pentru unitățile din sectorul bugetar, declarate prin 

dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale. Invitația de participare și linkul către completarea 

chestionarului au fost expediate pe poșta electronică de serviciu, care putea fi accesată de către funcționarii 

publici doar odată cu revenirea la birou. Din acest motiv și întrucât revenirea la serviciu a funcționarilor 

publici a fost treptată, perioada de colectare a fost extinsă de mai multe ori pentru a asigura participarea la 

studiu a funcționarilor publici din toate autoritățile ale administrației publice centrale.  

Date socio-demografice despre participanții la sondaj 

Dintre funcționarii publici participanți la sondaj, 78% sunt femei și 22% bărbați. Circa 61% dintre 

respondenți au studii superioare de licență și o treime au studii superioare de masterat (34%).  

Figura 1. Nivelul de studii, vârsta și sexul participanților la sondaj, N=1895, %  

 

Ca urmare a absolvirii celui mai înalt nivel de studii, circa jumătate dintre funcționarii publici intervievați au 

obținut o specialitate în domeniul științelor economice (46%). Aproximativ 17% dintre respondenți sunt 

specializați în domeniul dreptului și câte 6-7% dintre funcționari au obținut specialități în domeniile – 

inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții; științe administrative și științe sociale și  

comportamentale. 
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Figura 2. Domeniile de formare profesională a participanților la sondaj, N=1895, %  

 

Aproximativ 41% dintre funcționarii publici, care au participat la sondaj, activează în cadrul Ministerului 

Finanțelor și în autoritățile din subordine. Circa 18% dintre respondenți sunt angajații Casei Naționale de 

Asigurări Sociale. Câte 8% dintre funcționari activează în cadrul Biroului Național de Statistică, la Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și autoritățile din subordine și la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului și în autoritățile din subordine. Ponderi mai mici de 5% activează în alte autorități ale 

administrației publice centrale. 

Figura 3. Autoritățile administrației publice centrale în care activează participanții la sondaj, N=1895, %  

 

Circa un sfert dintre respondenți dețin funcția de specialist principal (24%). Cote a câte 16% au funcții de – 

șef/ șef adjunct direcție și inspector principal. Câte 8% dintre funcționarii participanți la sondaj au funcții de 

– consultant principal și șef/ șef adjunct secție.  
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Figura 4. Titlurile funcțiilor publice ocupate de participanții la sondaj, N=1895, %  

 

Două treimi dintre participanții la sondaj dețin funcții publice de execuție (67%) și 30% ocupă funcții publice 

de conducere.   

Figura 5. Categoriile funcțiilor publice ocupate de participanții la sondaj, N=1895, %  

 

Puțin peste jumătate dintre respondenți lucrează în funcție publică de 10 ani și mai mult (54%). O pondere de 

44% dintre funcționarii publici participanți la sondaj activează în actuală autoritate publică mai mult de 10 

ani. Cei mai mulți funcționari ocupă funcția actuală de o perioadă mai mică de 5 ani (60%). 

Figura 6. Vechimea în muncă a participanților la sondaj, N=1895, %  

 

Trei sferturi dintre respondenți au avut un alt loc de muncă, înainte de a se angaja în autoritatea publică. 

Dintre aceștia, cei mai mulți funcționari au activat în trecut în sectorul public (63%) și sectorul privat (40%). 
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Figura 7. Experiența profesională anterioară, Q12. Înainte de a vă angaja în această autoritate publică, ați avut 

un alt loc de muncă?, N=1895, Q13. Alegeți din lista de mai jos în care sector/ sectoare ați mai lucrat în trecut?, 

% 
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CAPITOLUL I. OPINIILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA 

PROCEDURILOR DE PERSONAL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ 

În acest capitol sunt relatate părerile funcționarilor publici cu privire la ocuparea funcțiilor publice, evaluarea 

performanței și monitorizarea obiectivelor, resursele, mediul de lucru, instruirea și promovarea 

funcționarilor publici din administrația publică centrală.   

1.1. Ocuparea funcțiilor publice în administrația publică centrală 

Despre apartenența la un sindicat de profil au menționat circa 40% dintre respondenți. Majoritatea 

funcționarilor publici intervievați susțin că nu sunt membri ai unui partid politic (93%) sau a unei 

organizații non-guvernamentale (95%). 

Figura 8. Apartenența la alte organizații. Q14. Sunteți membru în vreuna dintre următoarele tipuri de 

organizații? Alegeți un răspuns pentru fiecare tip de organizație, N=1895 %  

 

Funcționarii publici au fost îndemnați să indice trei factori care i-au determinat să aleagă o carieră în 

administrația publică, începând cu cel mai important factor. Astfel, respondenții au numit, cel mai des, 

următorii factori: oportunitățile de dezvoltare profesională (56%), activitate interesantă (43%), siguranța 

postului (37%), oportunitatea de a fi în serviciul societății (33%) și oportunitățile de dezvoltare a carierei  

(26%).  

Figura 9. Factorii care i-au determinat pe respondenți să aleagă o carieră în administrația publică. Q15. Ce 

factori v-au atras cel mai mult să alegeți o carieră în administrația publică? Va rugăm să indicați trei factori, 

începând cu cel mai important, N=1895, % 

 

Jumătate dintre funcționarii publici care au participat la sondaj au ajuns în funcția actuală prin concurs, 

aproximativ un sfert au fost promovați (23%) și 19% au ocupat funcția publică actuală prin transfer.  
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Figura 10. Modalitatea de ocupare a funcției publici. Q16. Indicați modalitatea prin care ați ajuns în funcția 

actuală, N=1895, % 

 

Circa 44% dintre respondenți susțin că au fost promovați vreodată într-o funcție de conducere. 

Figura 11. Promovarea într-o funcție de conducere. Q17. Ați fost vreodată promovat/ă într-o funcție de 

conducere?, N=1895 %  

 

Fiind întrebați despre sursele de unde au aflat despre funcția actuală, cel mai des funcționații publici au 

menționat – de la alte persoane (37%) și anunțul de pe site-ul web al autorității (29%). 

Figura 12. Sursele de informare despre funcțiile actuale. Q18. Indicați sursele de unde ați aflat despre funcția 

dumneavoastră actuală, N=1895, % 

 

La întrebările 19 – 22 au răspuns doar funcționarii publici care au ajuns în funcțiile actuale prin concurs. 

În cazul a 72% dintre respondenții care au ocupat funcția publică prin concurs, au fost aplicate ca metode de 

selectare atât proba scrisă, cât și interviul. În proporție de 19%, funcționarii susțin că pentru funcția lor 

actuală a fost folosită doar proba scrisă.  
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Figura 13. Metodele de selectare folosite pentru funcțiile actuale. Q19. Care metode de selectare au fost folosite 

pentru funcția dumneavoastră actuală?, N=1000, %  

 

Cei mai mulți funcționari publici, care au ocupat funcția publică prin concurs, au afirmat că, atunci când au 

aplicat la funcția actuală, la concurs au participat și alți candidați (81%).  

Figura 14. Participarea altor candidați la concursurile de ocupare a funcțiilor publici. Q20. Când ați aplicat 

pentru funcția actuală, la concurs au participat și alți candidați?, N=1000, % 

 

În opinia funcționarilor publici, care au ocupat funcția publică prin concurs, următorii factori au fost cei 

importanți în obținerea postului actual – experiența profesională anterioară (55%), competențele specifice 

postului (51%), calificările academice (33%) și cunoștințele juridice (18%). 

Figura 15. Factorii care au fost importanți în obținerea posturilor actuale. Q21. În opinia dvs., care dintre 

următorii factori au fost importanți în obținerea postului dvs. actual?, N=1000, % 

 

Funcționarii publici, care au ocupat funcția publică prin concurs,  au fost rugați să indice măsura în care 

sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre ocuparea funcțiilor publice.  În general, majoritatea 

respondenților au fost total sau parțial de acord cu afirmațiile propuse.  În măsură mai mare, respondenții 

au fost total de acord cu afirmația – ”concursul pentru ocuparea funcției mele actuale a fost corect”  (79%).  
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Figura 16. Măsura în care respondenții sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre ocuparea 

funcțiilor publice. Q22. Indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații, 

N=1000, % 

 

Cel mai frecvent, funcționarii publici au menționat că printre factorii care influențează crearea unui post 

nou în autoritatea lor sunt – volumul mare de lucru (54%), restructurări în cadrul autorității (44%) și 

sarcini noi pentru care nu există funcții/ posturi (38%). 

Figura 17. Factorii care influențează crearea posturilor noi în autoritățile respondenților. Q23. Cum credeți ce 

factori influențează crearea unui post nou în autoritatea dumneavoastră?, N=1895, % 

 

1.2. Evaluarea performanței și monitorizarea obiectivelor 

90% dintre funcționari au afirmat că, în ultimii doi ani, performanța lor a fost evaluată prin fișa anuală de 

evaluare. 

Figura 18. Evaluarea performanței respondenților prin fișă anuală de evaluare. Q29. În ultimii doi ani, 

performanța dumneavoastră a fost evaluată prin fișa anuală de evaluare a performanței?, N=1895, % 

 

La următoarele cinci întrebări (figurile 19 – 22) au răspuns doar funcționarii publici care susțin că în 

ultimii doi ani, performanța lor a fost evaluată prin fișa anuală de evaluare a performanței. 

79

63

61

56

54

53

51

9

26

26

19

34

24

34

2

3

3

3

3

6

4

4

4

6

6

7

6

6

1

1

1

5

4

4

16

2

10

4

Concursul pentru ocuparea funcției mele actuale a fost corect

Competențele și cunoștințele care au fost testate la concurs se potrivesc cu cele de 
care am nevoie pentru a-mi desfășura activitatea

Fișele de post pentru posturile din autoritatea mea sunt clare

Funcțiile din autoritatea mea, pentru care se organizează concurs, sunt ocupate 
doar de candidații care obțin rezultate pozitive

Activitatea mea zilnică se potrivește cu descrierea din fișa postului pe care îl ocup

Autoritatea mea selectează candidați calificați și competenți  pentru funcțiile 
vacante

Fișa postului conținea suficiente informații privind funcția, activitățile pe care urma 
să le desfășor și măsura în care postul mi s-ar potrivi

Acord total Acord parțial Neutru Dezacord parțial/ total Nu se aplică NȘ/NR

54

44

38

10

1

10

Volumul mare de lucru

Restructurări în cadrul autorității

Sarcini noi pentru care nu există funcții/ posturi

Evenimentele politice (schimbarea conducerii, puterii, guvernului)

Alta

NȘ/NR

90

6 4

Da
Nu
Alta
Refuz să răspund



Capitolul I. Opiniile funcționarilor publici cu privire la implementarea procedurilor de personal în APC  19 

Dintre respondenții a căror performanță a fost evaluată prin fișa anuală de evaluare a performanței  în 

ultimii doi ani, 94% au indicat că au luat cunoștință de fișa de evaluare a performanței după ce aceasta a fot 

completată de evaluator, iar cu 6 p.p. mai puțini au discutat cu superior despre rezultatele evaluării.  

Figura 19. Etapele procesului de evaluare a performanței, % din respondenții care au spus că în ultimii doi 

ani, performanța lor a fost evaluată prin fișa anuală de evaluare a performanței, N=1702 

 

Faptul că rezultatul evaluării reflectă corect performanța lor a fost indicat de către 80% dintre funcționarii 

a căror performanță a fost evaluată în ultimii doi ani prin fișa de evaluare a performanței.  

Figura 20. Măsura în care rezultatul evaluării reflectă performanța respondenților. Q33. Cum credeți, în ce 

măsură rezultatul evaluării reflectă performanța dumneavoastră?, N=1702, % 

 

Trei sferturi dintre respondenții, a căror performanță a fost evaluată în ultimii doi ani, susțin că 

evaluatorul are suficiente informații despre performanța lor pentru a-i evalua, iar cu 4 p.p. mai puțini au 

declarat că sunt total de acord cu afirmația că superiorul i-a evaluat corect.  

Figura 21. Măsura în care respondenții sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre evaluarea 

performanței. Q34. Indicați în ce măsură sunteți sau nu sunteți de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații, 

N=1702, %  

 

Aproximativ fiecare al doilea funcționar public a cărui performanță a fost evaluată în ultimii doi ani , a 

afirmat că rezultatul evaluării performanței i-a ajutat să-și îmbunătățească performanța, iar fiecare al 

treilea – că i-a motivat să muncească cu devotament. 31% au comunicat că rezultatele evaluării au fost 

folosite pentru a li se acorda un spor. 
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Figura 22. Modurile în care au fost folosite rezultatele evaluării performanței. Q35. Indicați în care dintre 

următoarele moduri au fost folosite rezultatele evaluării performanței dvs., N=1702, % 

 

La întrebările 36 și 37 au răspuns doar funcționarii publici  de conducere. 

Majoritatea funcționarilor de conducere susține că este în general de acord cu afirmația că evaluarea 

performanței este luată în serios. În același timp, aproximativ fiecare al doilea respondent a menționat că 

nu are instrumente pentru a gestiona slaba performanța în rândul angajaților. Faptul că simt presiunea de 

a oferi calificative înalte angajaților, chiar dacă performanța lor este slabă, a fost remarcat de către 65% 

(33% - acord total și 32% - parțial). 

Figura 23. Măsura în care funcționarii de conducere sunt de acord cu unele afirmații despre evaluarea 

performanței. Q36. Indicați în ce măsură sunteți sau nu sunteți de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații, 

N=619, % 

 

Motivul pentru care respondenții simt presiunea de a oferi calificative înalte nemeritate membrilor echipei 

este că atmosfera de muncă ar putea fi afectată negativ.  

Figura 24. Motivele pentru care respondenții simt presiunea de a oferi calificative înalte membrilor echipei, 

chiar dacă performanța lor este slabă. Q37. Din ce motive simțiți presiunea de a oferi calificative înalte 

membrilor echipei, chiar dacă performanța lor este slabă?, N=175, % 
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Respondenților le-au fost propuse trei afirmații despre monitorizarea obiectivelor pentru a determina 

măsură în care sunt sau nu sunt de acord cu ele. Astfel, 70% sunt total de acord cu afirmația că programul 

de lucru și obiectivele lor sunt stabilite în baza scopurilor autorităților lor. Aproximativ două treimi și-au 

exprimat în totalitate acordul cu afirmațiile precum că autoritățile lor au seturi clare de scopuri și 

obiective, și folosesc indicatorii pentru a urmări performanța în raport cu obiectivele o rganizaționale. 

Figura 25. Măsura în care respondenții sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre monitorizarea 

obiectivelor. Q38. Indicați în ce măsură sunteți sau nu sunteți de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații. 

(un răspuns posibil pe rând), N=1895, % 

 

1.3.  Promovarea funcționarilor publici din administrația publică centrală  

41% dintre funcționari au avansat în ultimii cinci ani  într-un post mai bun – fie cu salariu mai mare, fie cu 

mai multe responsabilități, iar 11% au fost avansați în ultimul an. În același timp, 41% dintre respondenți 

nu au avansat încă într-un post mai bun în cariera din administrația publică. 

Figura 26. Durata de timp de când respondenții au avansat ultima dată. Q24. În cariera din administrația 

publică, cu câți ani în urmă ați avansat ultima dată într-un post mai bun – fie cu un salariu mai mare, fie cu mai 

multe responsabilități?, N=1895, % 

 

74% au menționat că performanța în activitate a fost criteriul care a ajutat cel mai des la promovarea 

angajaților în autoritatea lor. 44% sunt de părerea că vechimea în serviciul public este un criteriu care 

contribuie la promovare.  
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Figura 27. Criteriile care au ajutat la promovarea angajaților din autoritățile respondenților. Q25. În opinia 

dumneavoastră, care dintre următoarele criterii au ajutat, cel mai des, la promovarea angajaților din 

autoritatea dvs.?, N=1895, % 

 

Cunoștințe de specialitate, munca în echipă și orientare spre rezultate sunt criteriile pe care funcționarii 

intervievați le percep ca cele mai de ajutor în avansarea în carieră.  

Figura 28. Competențele care vor ajuta cel mai mult respondenții să avanseze în carieră. Q26. Cum credeți care 

dintre următoarele competențe vă vor ajuta cel mai mult să avansați în carieră?, N=1895, % 

 

Unul din patru funcționari a aplicat cel puțin o dată la un concurs de promovare. 

Figura 29. Aplicarea la concursuri de promovare în cariera de funcționar public. Q27. În cariera dvs. de 

funcționar public, ați aplicat la vreun concurs de promovare?, N=1895, % 

 

37% dintre respondenți sunt, în general, încrezători că vor fi promovați atunci când realizează bine 

activitatea. Circa unul din zece dintre funcționarii intervievați a declarat că nu este interesat în a fi 

promovat.  
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Figura 30. Nivelul de încredere al respondenților în faptul că vor fi promovați atunci când ating obiectivele 

profesionale/ realizează bine activitatea. Q28. Atunci când atingeți obiectivele dvs. profesionale sau realizați 

bine activitatea, cât de încrezător/ încrezătoare sunteți că veți fi promovat/ ă?, N=1895, % 

 

1.4. Instruirea funcționarilor publici din administrația publică centrală 

Circa un sfert dintre respondenți cunosc trei și mai multe limbi străine, 44% cunosc alte două limbi în afara 

de limba maternă, iar 30% cunosc o singură limbă străină. Majoritatea (94%) funcționarilor intervievați 

cunoaște limba rusă în afară de limba maternă, iar 43% au afirmat că ei cunosc engleza.  

Figura 31. Limbile cunoscute de către respondenți. Q39. În afară de limba dvs. maternă, ce alte limbi cunoașteți 

suficient de bine ca să luați parte la o conversație, N=1895, % 

 

65% dintre respondenți au menționat că nivelul lor de utilizare a computerului este mai sus de mediu 

(60% - nivel avansat și 5% - expert).   

Figura 32. Nivelul de utilizare a computerului. Q40. Care este nivelul dvs. de utilizare a computerului?, N=1895, 

% 

 

Aproximativ trei din patru funcționari au participat la cursuri de instruire în ultimele 12 luni. 18% au 

indicat că participarea la instruire a fost finanțată din fondurile partenerilor de dezvoltare, iar 28% - că 

instruirea era finanțată din fonduri bugetare.   
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Figura 33. Participarea la cursuri de instruire din partea autorităților în ultimele 12 luni. Q44. În ultimele 12 

luni, ați participat la vreun curs de instruire din partea autorității (sau plătit de către aceasta)? , N=1895, % 

 

Dintre funcționarii care au participat, în ultimele 12 luni, la cursuri din partea autorităților  30% susțin că 

nevoile lor de instruire au fost acoperite în întregime, iar jumătate a spus că instruirea a acoperit parțial 

necesitățile identificate la ultima evaluare a performanței. 

Figura 34. Măsura în care cursurile de instruire au acoperit nevoile de instruire identificate la ultima evaluare 

a performanței. Q45. În ce măsură cursurile de instruire au acoperit nevoile de instruire identificate la ultima 

evaluare a performanței?, N=1219, % 

 

Circa 77% au apreciat instruirea la care au participat ca fiind foarte sau destul de utilă pentru desfășurarea 

activităților lor. 

Figura 35. Utilitatea instruirii la care respondenții au participat în ultimele 12 luni. Q46. Cât de utilă a fost 

instruirea la care ați participat în ultimele 12 luni, pentru desfășurarea activităților dvs.?, N=1219, % 

 

Fiind întrebați despre cursurile pe care ar dori să le urmeze în cadrul unui program de pregătire 

profesională, cel mai des, funcționarii publici au menționat următoarele: cursuri de studiere/ 

perfecționarea a limbilor străine (17%), aplicarea cadrului legal aferent domeniului de activitate/ 

cunoștințe juridice (16%), management în administrația publică (14%), evidența contabilă și sta ndardele 

naționale de contabilitate (13%), dezvoltarea cunoștințelor specifice domeniului de activitatea (11%), 

utilizarea avansată a calculatorului și a tehnologiilor informaționale (10%), cursuri de utilizare a 

pachetului Microsoft Office (9%) și dezvoltarea abilităților de comunicare și negociere (9%).  
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Figura 36. Trei cursuri pe care respondenții ar dori să le urmeze în cadrul unui program de pregătire 

profesională. Q47. Indicați 3 cursuri pe care ați dori să le urmați în cadrul unui program de pregătire 

profesională. (răspuns liber), N=1895, % 

 

Funcționarii intervievați susțin că principalele două probleme legate de instruirea personalului din 

autoritățile lor sunt finanțarea insuficientă pentru instruiri în afara autorității (30%) și autoritatea asigur ă 

prea puține cursuri de instruire (28%).  

Figura 37. Principalele probleme legate de instruirea personalului în autoritățile respondenților. Q48. Cum 

credeți, care sunt principalele probleme cu referire la instruirea personalului în autoritatea dumneavoastră? , 

N=1895, % 
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1.5. Resursele și mediul de lucru în administrația publică centrală 

Toți funcționarii publici care au participat la sondaj au acces permanent la un computer la locul de muncă. 

Totodată, fiecare al patrulea dispune de laptop în activitatea curentă  și circa 20% au telefon mobil de 

serviciu. 

Figura 38. Resursele materiale puse la dispoziția respondenților, N=1895, %  

 

68% au declarat că au suficient timp în programul normal de lucru pentru a îndeplini toate sarcinile, așa 

cum se așteaptă de la ei.  

Figura 39. Suficiența timpului pentru a realiza toate sarcinile în cadrul programului normal de lucru. Q43. În 

timpul programului normal de lucru, aveți suficient timp pentru a îndeplini toate sarcinile, așa cum se așteaptă 

de la dumneavoastră?, N=1895, % 

 

84% au afirmat că sunt total sau parțial de acord cu afirmația că condițiile de muncă permit realizarea 

bună a activității lor la locul de muncă. Cu 5 p.p. mai puțini respondenți au remarcat că sunt în general de 

acord că au resurse suficiente pentru a-și realiza bine activitatea. 

Figura 40. Măsura în care respondenții sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre resurse și condiții 

de muncă. Q49. Indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații, N=1895, 

% 

 

Majoritatea (circa 93%) este, în general, de acord că oamenii cu care lucrează cooperează pentru a realiza 

sarcinile de lucru și că comunicarea în cadrul echipei este bună.  
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Figura 41. Măsura în care respondenții sunt sau nu sunt de acord cu unele afirmații despre echipa în care 

activează. Q50. Indicați în ce măsură sunteți sau nu de acord cu fiecare dintre următoarele afirmații, N=1895. % 

 

Circa o pătrime din intervievați a menționat că au existat cazuri când persoanele din autoritatea lor au fost 

sancționate pentru încălcarea normelor de conduită profesională.  

Figura 42. Existența cazurilor de sancționare a funcționarilor publici din autoritățile respondenților. Q51. În 

ultimii trei ani, în autoritatea dvs. au existat cazuri când anumiți funcționari au fost sancționați pentru ...? , 

N=1895, % 
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CAPITOLUL II. PERCEPȚIILE FUNCȚIONARILOR PUBLICI CU REFERIRE LA EFICIENȚA 
MĂSURILOR DE REFORMĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ 

În acest capitol sunt prezentate opiniile funcționarilor publici intervievați cu privire la eficiența măsurilor 
de reformă în administrația publică centrală. 

Circa 58% dintre funcționarii publici intervievați consideră că în Republica Moldova există corupție. Dintre 
aceștia - 44% sunt de părerea că corupția are loc la toate nivelurile.  

Figura 43. Nivelurile la care există sau nu există corupție în Republica Moldova, în opinia respondenților. Q52. 
În opinia dvs. în Republica Moldova...?, N=1895, % 

 

Mai mult de o treime dintre respondenți consideră că atât corupția (36%), cât și conflictul de interese 
(39%) sunt foarte sau destul de răspândite în rândul funcționarilor publici  din Republica Moldova. 

Figura 44. Măsura în care corupția și conflictul de interese sunt răspândite în rândul funcționarilor publici, în 
opinia respondenților. Q53. După părerea dvs. ...?, N=1895, % 

 

Fiind întrebați despre principalele obstacole în respectarea normelor de conduită profesională a 
funcționarilor publici, respondenții au menționat, cel mai des, despre – nivelul scăzut de salarizare (54%), 
comportamentul cetățeanului față de funcționarul public  (39%) și nivelul scăzut al moralității 
funcționarilor publici (25%). 

Figura 45. Principalele obstacole în respectarea normelor de conduită profesională a funcționarilor publici. 
Q54. Cum credeți care sunt cele mai mari obstacole în respectarea normelor de conduită profesională a 
funcționarilor publici?, N=1895, % 
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O pondere de 14% dintre intervievați au specificat că ei sau colegii din subdiviziunile lor au participat la 
consultările organizate de Cancelaria de Stat pe tema ”Reforma administrației publice”. 

Figura 46. Participarea respondenților sau colegilor din subdiviziunile lor la consultări pe tema ”Reforma 
administrației publice”. Q55. Dvs. sau colegii din subdiviziunea dvs. ați participat la consultări organizate de 
Cancelaria de Stat pe tema ”Reforma administrației publice”?, N=1895, % 

 

Respondenții au fost îndemnați să evalueze măsura în care SRAP răspunde la rezolvarea problemelor 
identificate de ei, mai devreme. Astfel, în opinia a circa 20% dintre funcționarii publici intervievați, SRAP 
răspunde în totalitate sau în mare măsură la problemele identificate. Totodată, circa jumătate dintre 
respondenți nu au avut o părere despre acest subiect.  

Figura 47. Măsura în care SRAP răspunde la rezolvarea problemelor identificate de respondenți. Q56. După 
părerea dvs., în ce măsură Strategia privind reforma administrației publice pentru anii 2016 – 2020 (SRAP) 
răspunde la rezolvarea problemelor identificate de către dvs. mai devreme?, N=1895, % 

 

Funcționarii publici care au avut o părere despre măsura în care SRAP răspunde la rezolvarea problemelor 

identificate de ei mai devreme, au fost îndemnați să-și argumenteze opiniile. Astfel, dintre respondenții 

care consideră că SRAP răspunde în totalitate sau în mare măsură la soluționarea problemelor, au explicat, 

cel mai des, opiniile lor prin următoarele: măsurile adoptate sunt binevenite și necesare (15%), reforma va 

îmbunătăți calitatea serviciilor publice (5%) și reforma eficientizează activitatea și  asigură continuitatea 

procesului decizional (5%).  

Funcționarii publici care cred că SRAP răspunde la soluționarea problemelor în mică măsură sau deloc, au 

numit următoarele argumente: reforma este ineficientă, nu corespunde realității și este aplicată parțial 

(19%), reducerea personalului a sporit volumul de lucru și a redus calitatea serviciilor (7%), remunerarea 

financiară a funcționarilor este mică și neechitabilă (4%) și comasarea unor instituții/ atribuții nu a fost 

eficientă (3%). 
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Figura 48. Argumentarea opiniei cu privire la măsura în care SRAP răspunde la rezolvarea problemelor 
identificate de respondenți. Q57. Vă rugăm să argumentați părerea dvs., N=875, % 

 

Fiind întrebați despre componentele din SRAP cu privire la resursele umane care sunt cele mai importante 
de soluționat în următorii ani, funcționarii publici au indicat cel mai des – dezvoltarea competențelor 
profesionale (61%), perfecționarea sistemului de motivare financiară și nefinanciară (60%) și clarificarea 
rolurilor și responsabilităților fiecărei categorii de personal (41%).  

Figura 49. Opinia respondenților cu privire la cele mai importante componente din SRAP ce se referă la 
resurse umane care necesită rezolvare în următorii ani. Q58. În opinia dvs., care dintre componentele din SRAP 
(Strategia privind reforma administrației publice) cu privire la resurse umane sunt cele mai importante de 
rezolvat în următorii ani? Vă rugăm să alegeți trei acțiuni, începând cu cea mai importantă, N=1895, % 

 

Cei mai mulți respondenți (57%) se așteaptă la îmbunătățiri în modernizarea administrației publice în 
următorii 5 ani. Cu 4 p.p. mai puțini funcționari au afirmat că independența administrației față de influența 
politică constituie domeniul care ar trebui îmbunătățit în următoarea perioadă.  
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Figura 50. Domeniile în care respondenții se așteaptă la îmbunătățiri în următorii 5 ani. Q59. În care dintre 
următoarele domenii vă așteptați să apară îmbunătățiri în următorii 5 ani?, N=1895, % 
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CONCLUZII 

Particularitățile funcționarilor publici care au participat la studiu 

La sondaj au participat 1895 de funcționari publici cu funcții de conducere și funcții de execuție, din 12 

autorități ale administrației publice centrale și din instituțiile din subordinea acestora. Majoritatea 

respondenților au studii superioare și circa jumătate dintre ei au obținut o specialitate în domeniul științelor 

economice. După vârstă, la studiu au participat aproximativ câte o treime din reprezentanții următoarelor 

categorii de vârstă - ”22-34 de ani”, ”34-44 de ani” și ”peste 45 de ani”. Jumătate dintre respondenți activează 

în funcție publică de o perioadă mai mare de 10 ani și cei mai mulți au avut un alt loc de muncă înainte de a se 

angaja în actuala autoritate publică. Majoritatea funcționarilor publici nu sunt membri ai unui partid politic 

sau a unei organizații non-guvernamentale, iar circa 40% fac parte dintr-un sindicat de profil. 

Ocuparea funcțiilor publice în administrația publică centrală 

Oportunitățile de dezvoltare profesională, activitatea interesantă, siguranța postului și oportunitatea de a fi în 

serviciul societății sunt principalii factori care i-au determinat pe respondenți să aleagă o carieră în 

administrația publică. Jumătate dintre funcționari publici au ocupat postul actual prin concurs, iar circa un 

sfert au fost promovați. Cei care au ajuns în funcție prin concurs au aflat despre posturile ocupate în prezent 

de la alte persoane și din anunțurile de pe paginile web ale autorităților. În cazul celor mai mulți respondenți, 

la concursurile de ocupare a funcțiilor publice actuale au participat și alți candidați, și ca metode de selectare 

s-a aplicat atât proba scrisă, cât și interviul.  

În opinia funcționarilor care au fost angajați prin concurs, cei mai importați factori în obținerea posturilor 

actuale sunt: experiența profesională anterioară, competențele specifice postului și calificările academice. 

Volumul mare de lucru, restructurările în cadrul autorității și sarcinile noi pentru care nu există funcții sunt 

factorii care influențează crearea unui post nou în autoritățile respondenților. 

Evaluarea performanței și monitorizarea obiectivelor 

Nouă din zece funcționari au menționat că performanța lor a fost evaluată prin fișa anuală de evaluare . 

Dintre aceștia, majoritatea a discutat obiectivele de performanță stabilite înainte de ultima evaluare, a luat 

cunoștință de fișa de evaluare, după ce aceasta a fost completată și a discutat cu superiorul/ evaluatorul 

despre rezultatele evaluării. Cei mai mulți funcționari consideră că rezultatele evaluării reflectă corect 

performanța lor. 

Cel mai des, rezultatele evaluării performanței au fost folosite pentru îmbunătățirea performanței, sporirea 

motivației de a munci și acordarea unui spor.  

Funcționarii de conducere consideră că nu au instrumente pentru a gestiona slaba performanță în rândul 

angajaților. Mai mult de jumătate dintre ei simt presiunea să ofere calificative înalte membrilor echipei, 

chiar dacă performanța lor este slabă, motivul principal pentru aceasta fiind că atmosfera de lucru ar putea 

fi afectată negativ.  

Promovarea funcționarilor publici din administrația publică centrală 

În cariera lor din administrația publică, 41% dintre funcționari nu au avansat niciodată într -un post mai 

bun – fie cu salariu mai mare, fie cu mai multe responsabilități. Aceeași pondere de respondenți au avansat 

într-un post mai bun în ultimii cinci ani. Unul din zece funcționari nu este interesat în a fi promovat, iar un 

sfert dintre respondenți a aplicat cel puțin o dată la un concurs de promovare.   

Performanța în activitate și vechimea în serviciul public sunt criteriile care au ajutat cel mai des la 

promovarea angajaților din autoritățile publice centrale. Totodată, competențele care, în opinia 

respondenților, îi vor ajuta cel mai mult să avanseze în carieră sunt: cunoștințe de specialitate, expertiză, 

munca în echipă, orientare spre rezultate și gândirea strategică și planificare. O treime dintre funcționarii 

publici sunt încrezători că vor fi promovați atunci când ating obiectivele profesionale sau realizează bine 

activitatea.  
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Instruirea funcționarilor publici din administrația publică centrală 

Despre cunoașterea cel puțin a unei limbi străine au declarat majoritatea respondenților, iar un sfert 

susține că poate lua parte la o conversație în alte trei și mai multe limbi străine. O pondere majoritară 

dintre funcționari cunosc limba rusă pe lângă limba maternă și mai puțin de jumătate vorbesc limba 

engleză suficient de bine. 

În ultimele 12 luni, circa două treimi dintre funcționari au participat la un curs de instruire din partea 

autorității. În cazul celor mai mulți respondenți, aceste cursuri au acoperit necesitățile de instruire 

identificate la ultima evaluare a performanței și au fost utile pentru desfășurarea activității profesionale.  

Funcționarii sunt de părerea că finanțarea insuficientă și faptul că autoritatea asigură prea puține cursuri 

de instruire sunt principalele probleme cu referire la instruirea personalului din autoritățile lor. 

Resursele și mediul de lucru în administrația publică centrală  

Toți respondenții au acces permanent la un computer la locul de muncă, iar peste jumătate au evaluat 

nivelul lor de utilizare a computerului ca fiind avansat. Mai puțini funcționari publici dispun în activitatea 

curentă de resurse ca – telefon mobil de serviciu (20%), laptop (27%) sau autoturism de serviciu (14%). 

Aproximativ două treimi dintre respondenți afirmă că au suficient timp pentru a realiza toate sarcinile 

necesare în program normal de lucru, iar resursele disponibile și condițiile de muncă le permit realizarea 

bună a activității lor. Peste jumătate dintre funcționari sunt de părere că oamenii cu care lucrează 

cooperează și comunică eficient în cadrul echipei.  

În ultimii trei ani, încălcarea normelor de conduită profesională a fost principalul motiv pentru 

sancționarea funcționarilor publici din autoritățile respondenților.  

Percepțiile funcționarilor publici asupra eficienței măsurilor de reformă în APC  

Circa jumătate dintre funcționari consideră că în Republica Moldova există corupție, iar mai puțini de  cred 

că acest fenomen este general și are loc la toate nivelurilor . Fiecare al treilea participant la sondaj a afirmat 

că atât corupția, cât și conflictul de interese sunt răspândite în rândul funcționarilor publici. Nivelul scăzut 

de salarizare, comportamentul cetățeanului față de funcționarul public și nivelul scăzut al moralității au 

fost menționate ca principale obstacole în respectarea normelor de conduită profesională a funcționarilor 

publici 

La consultări pe tema ”Reforma administrației publice”, organizate de Cancelaria de Stat, a participat unul 

din zece respondenți. Fiecare al cincilea este de părerea că Strategia privind reforma administrației publice 

răspunde la rezolvarea problemelor identificate mai devreme. Dezvoltarea competențelor profesionale, 

perfecționarea sistemului de motivare financiară și nefinanciară  sunt cele mai importante componente din 

SRAP cu privire la resurse umane, care necesită soluționare în următorii ani. Totodată, dezvoltarea 

competențelor profesionale și de expertiză este  în topul tematicilor cursurilor la care respondenții ar dori 

să participe în cadrul unui program de pregătire profesională. 

În următorii cinci ani, funcționarii se așteaptă să apară îmbunătăți în următoarele domenii : modernizarea 

administrației publice și independența administrației față de influența politică . 

 


