
 
H O T Ă R Î R E  

privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI  
din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  

funcţionarului public  
  

nr. 201  din  11.03.2009 
  

Monitorul Oficial nr.55-56/249 din 17.03.2009 
  

* * * 
În scopul executării prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 
nr.230-232, art.840), Guvernul  

HOTĂRĂŞTE:  
1. Se aprobă:  
Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, conform 

anexei nr.1;  
Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant, 

conform anexei nr.2.  
Structura-tip a fişei postului şi Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi 

aprobarea fişei postului, conform anexei nr.3; 
Regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public, conform 

anexei nr.4; 
Formularul-tip al statului de personal şi Metodologia cu privire la completarea şi 

avizarea statului de personal, conform anexei nr.5; 
Modul de întocmire a angajamentului scris al funcţionarului public privind activitatea în 

serviciul public după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, conform anexei nr.6. 
[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.822 din 14.12.2009, în vigoare 18.12.2009] 
[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.518 din 17.08.2009, în vigoare 28.08.2009]  
[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.512 din 17.08.2009, în vigoare 21.08.2009]  
[Pct.1 completat prin Hot.Guv. nr.386 din 25.06.2009, în vigoare 03.07.2009]  
  
2. Aparatul Guvernului (Direcţia politica de cadre) va acorda asistenţă metodologică 

autorităţilor publice în aplicarea prevederilor cadrului normativ respectiv.  
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.192 din 1 martie 2004 “Despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.326). 

  
PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI  
 
Contrasemnează:   

Ministrul administraţiei publice locale Valentin Guznac  
Ministrul justiţiei Vitalie Pîrlog 
 
Chişinău, 11 martie 2009.  

Nr.201.  



  
Anexa nr.1  

la Hotărîrea Guvernului  
nr.201 din 11 martie 2009  

  
REGULAMENT  

cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs 
  

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs (în 

continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.29 alin.(4) al Legii 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  

2. Prezentul Regulament stabileşte:  
a) procedura de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante (în continuare – concurs);  
b) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a concursului;  
c) modul de constituire şi componenţa comisiilor de concurs.  
3. Concursul se efectuează în scopul atragerii în autoritatea publică a candidaţilor la 

ocuparea funcţiei publice vacante şi selectării din rîndul acestora a celui mai potrivit candidat.  
4. Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc condiţiile de bază 

prevăzute de lege pentru a candida la o funcţie publică vacantă şi cerinţele specifice stabilite 
pentru ocuparea acesteia.  

5. Concursul este organizat de autoritatea publică în subordinea căreia se află funcţia 
publică vacantă prin intermediul serviciului resurse umane şi este desfăşurat de comisia de 
concurs.  

6. Concursul se organizează şi se desfăşoară în baza următoarelor principii:  
competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante, asigurarea 

accesului liber de participare la concurs pentru ca orice cetăţean şă-şi poată realiza dreptul la 
ocuparea unei funcţii publice;  

competenţă şi merit profesional – selectarea celor mai competente persoane în baza 
unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;  

egalitate a accesului la funcţia publică – asigurarea accesului la funcţia publică a 
oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de lege, fără discriminare pe motive de 
sex, vîrstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică etc.;  

transparenţă – prezentarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi 
desfăşurare a concursului tuturor persoanelor interesate. 

  
II. ORGANIZAREA CONCURSULUI 

7. Autoritatea publică organizatoare a concursului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice 
înainte de data desfăşurării concursului, asigură publicarea în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova a unui anunţ succint privind denumirea autorităţii publice, a funcţiei/funcţiilor 
publice vacante şi sursa de obţinere a informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a 
concursului.  

8. Concomitent cu publicarea anunţului, autoritatea publică asigură expunerea 
informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului pe pagina sa web şi pe panoul 
informaţional la sediul autorităţii publice, într-un loc vizibil. Dacă autoritatea publică nu are 
pagină web, informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului poate fi publicată într-
un ziar de largă circulaţie. În situaţia în care autorităţile publice consideră necesar, ele asigură 
diseminarea informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului şi prin alte forme de 
publicitate.  



9. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului conţine în mod obligatoriu:  
a) denumirea şi sediul autorităţii publice organizatoare a concursului;  
b) denumirea funcţiei publice vacante;  
c) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului;  
d) condiţiile de participare la concurs;  
e) documentele ce urmează a fi prezentate;  
f) bibliografia concursului;  
g) data-limită de depunere a documentelor;  
h) modalitatea de depunere a documentelor;  
i) numărul de telefon, adresa electronică şi poştală, persoana responsabilă de oferirea 

informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor.  
10. În condiţiile de participare la concurs se indică condiţiile de bază pentru a candida la 

o funcţie publică vacantă conform legii, precum şi cerinţele specifice pentru ocuparea 
acesteia.  

11. Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a 
concursului, depun personal /prin poştă /prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:  

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;  
b) copia buletinului de identitate;  
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de 

perfecţionare profesională şi/sau de specializare;  
d) copia carnetului de muncă;  
e) certificatul medical, după caz;  
f) cazierul judiciar.  
12. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă 

împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.  
13. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile 

pct.12 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii 
dosarului de concurs.  

14. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, 
candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în 
termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub 
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  

15. Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de informare, 
relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă 
şi interviu.  

16. Termenul de depunere a documentelor nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice 
din ziua publicării anunţului. 

  
III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

17. În 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea documentelor, 
comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea lor 
la concurs.  

Secretarul comisiei de concurs plasează lista candidaţilor admişi la concurs pe panoul 
informaţional de la sediul autorităţii şi pe pagina web a autorităţii publice, precum şi 
comunică candidaţilor neadmişi la concurs motivul respingerii dosarului.  

18. Concursul include proba scrisă şi interviul.  
19. Comisia de concurs stabileşte data, ora, locul desfăşurării probei scrise, informaţie 

care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, se plasează pe 
pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul acesteia. Concomitent, 



candidaţii sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării probei scrise prin e-mail 
/telefon /înştiinţare scrisă contra semnătură.  

20. Proba scrisă are drept scop testarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei publice vacante.  

Comisia de concurs, în baza bibliografiei, elaborează cel puţin trei variante de lucrări.  
Fiecare variantă de lucrare include:  
a) un test/test-grilă care conţine 4-6 subiecte, dintre care 2-3 – din domeniul specific 

funcţiei publice vacante şi 2-3 – din domeniul cadrului normativ ce reglementează activitatea 
administraţiei publice şi a funcţionarilor publici;  

b) 2-3 însărcinări practice pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior şi 
pentru cele de conducere (planificarea unei sarcini concrete, pregătirea unei şedinţe cu un 
anumit subiect, elaborarea unui proiect de decizie etc.); 2-3 însărcinări practice pentru 
funcţiile publice de execuţie (întocmirea şi/sau redactarea diferitelor tipuri de scrisori, 
indicaţii, proiecte de rapoarte, de decizii etc.).  

Pentru fiecare variantă de lucrare se elaborează şi grila de evaluare.  
Fiecare variantă de lucrare se sigilează în plicuri separate.  
21. La ora stabilită, proba scrisă începe cu extragerea unei variante de lucrări de către 

unul dintre candidaţi.  
Toţi candidaţii la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii publice vacante îndeplinesc aceeaşi 

variantă de lucrare.  
22. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs, în funcţie de gradul de 

dificultate şi complexitate al însărcinărilor, dar nu poate depăşi trei ore astronomice.  
23. Proba scrisă se efectuează în prezenţa membrilor comisiei de concurs. Se recomandă 

ca unele însărcinări practice să fie efectuate pe calculator.  
24. După comunicarea variantei de lucrare, în încăperea unde se desfăşoară proba scrisă 

este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs şi a 
persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.  

25. Pe parcursul desfăşurării probei scrise candidaţilor le este interzisă deţinerea şi 
folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea 
prevederilor menţionate atrage după sine eliminarea candidatului din concurs, cu notarea 
înscrierii “anulat” pe lucrare şi consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.  

26. Lucrările se scriu doar pe seturile de hîrtie special pregătite de autoritatea publică 
organizatoare a concursului. La începutul probei scrise, în colţul din dreapta pe prima filă se 
înscrie numele şi prenumele candidatului. După ce înscrierea se lipeşte astfel încît datele 
înscrise să nu poată fi identificate, lucrările se codifică şi se aplică ştampila autorităţii publice 
organizatoare a concursului.  

La expirarea timpului destinat probei scrise, candidaţii prezintă lucrările secretarului 
comisiei de concurs, semnînd în lista special întocmită în acest scop.  

27. Lucrările scrise se verifică codificate şi se decodifică numai după evaluarea lor.  
28. Evaluarea probei scrise se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de către 

fiecare membru al comisiei de concurs, şi se consemnează într-un proces-verbal. Media 
aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota finală 
pentru proba scrisă.  

29. Candidaţii care au obţinut la proba scrisă nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din 
concurs.  

30. În cazul în care proba scrisă a fost promovată doar de un singur candidat, concursul 
continuă.  

31. Interviul se susţine nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei 
scrise. Lista candidaţilor admişi la interviu, data şi ora desfăşurării interviului se plasează pe 
pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la sediul autorităţii publice. 



Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre data, ora, locul desfăşurării interviului 
prin e-mail /telefon/ înştiinţare scrisă contra semnătură.  

32. Durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs.  
33. Întrebările de bază servesc pentru obţinerea informaţiei cu privire la:  
a) calităţile profesionale şi personale aferente funcţiei;  
b) factorii care motivează şi demotivează candidatul;  
c) comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în situaţii de criză etc.  
34. Pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior şi pentru cele de conducere 

întrebările se referă şi la stilurile de conducere, motivarea subalternilor, lucrul în echipă etc.  
35. În cadrul interviului, membrii comisiei de concurs adresează unele şi aceleaşi 

întrebări de bază fiecărui candidat la ocuparea uneia şi aceleiaşi funcţii publice vacante. Se va 
asigura ca nici un candidat să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi.  

36. Nu pot fi adresate întrebări referitoare la opţiunea politică a candidatului, religie, 
etnie, stare materială, origine socială sau întrebări care pot fi considerate discriminatorii pe 
criterii de sex.  

37. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, 
separat de fiecare membru al comisiei de concurs şi se consemnează într-un proces-verbal. 
Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota 
finală pentru interviu.  

Candidaţii care au obţinut la interviu nota finală mai jos de 6, sînt excluşi din concurs.  
38. Media aritmetică a notelor finale obţinute la proba scrisă şi la interviu se consideră 

nota finală la concurs.  
39. Comisia de concurs întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, în 

funcţie de nota finală obţinută, în ordine descrescătoare.  
Candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală se consideră învingător al 

concursului.  
În cazul obţinerii unor note finale egale, comisia de concurs departajează candidaţii 

conform gradului de corespundere condiţiilor de participare la concurs, în baza documentelor 
din dosarul de concurs.  

40. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal care, în termen de 2 
zile lucrătoare după promovarea concursului, se prezintă persoanei/organului care are 
competenţa legală de numire în funcţie.  

41. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale şi alte documente privind 
activitatea comisiei. Fiecare membru are dreptul să anexeze la procesul-verbal opinia sa 
separată.  

42. Şedinţa comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 
din membri.  

43. Rezultatele concursului, în termen de 3 zile lucrătoare de la promovarea 
concursului, sînt plasate pe pagina web a autorităţii publice şi pe panoul informaţional de la 
sediul autorităţii publice. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal despre rezultatele 
concursului prin e-mail /telefon /înştiinţare scrisă, luată la cunoştinţă contra semnătură.  

44. Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie, prin act 
administrativ, numeşte candidatul învingător al concursului în funcţia publică pentru care s-a 
organizat concursul.  

45. În cazul neprezentării candidatului învingător al concursului, din motive 
neîntemeiate, în vederea numirii în funcţia publică sau a refuzului în scris de a fi numit în 
funcţia publică, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie desemnează 
următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.  

46. Autoritatea publică prelungeşte concursul în cazul în care:  
a) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;  



b) a depus dosarul doar un singur candidat;  
c) după examinarea dosarelor, la concurs poate fi admis doar un singur candidat;  
d) nici-un candidat nu a obţinut nota minimă de promovare a concursului.  
Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a 

documentelor din informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, fără a plasa anunţ 
repetat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

47. Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost 
admis iarăşi un singur candidat, concursul se desfăşoară conform procedurii stabilite de 
prezentul Regulament. 

  
IV. ATRIBUŢIILE FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN PROCESUL 

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 
48. Persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie are următoarele 

atribuţii principale:  
a) emite actul administrativ de constituire a comisiei de concurs, inclusiv de desemnare 

a preşedintelui şi a secretarului acesteia;  
b) aprobă textul anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile de desfăşurare a 

concursului;  
c) asigură disponibilitatea membrilor comisiei de concurs de a-şi exercita atribuţiile care 

le revin;  
d) asigură activitatea comisiei de concurs (birou, echipament tehnic, mijloace de 

comunicare, materiale necesare, consumabile etc.);  
e) emite actul administrativ cu privire la numirea candidatului învingător al concursului 

în funcţia publică.  
49. Atribuţiile specificate în pct.48 lit.b)-d) pot fi delegate, de către organul care are 

competenţa legală de numire în funcţie, conducătorului executiv al autorităţii publice în 
cauză, prin adoptarea unui act administrativ în acest sens.  

50. Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:  
a) elaborează variantele lucrărilor scrise, grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază 

pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora;  
b) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs;  
c) stabileşte locul, data şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;  
d) realizează desfăşurarea probei scrise şi a interviului;  
e) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care 

au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.  
51. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:  
a) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul 

Regulament;  
b) prezidează şedinţele comisiei de concurs;  
c) atrage, în caz de necesitate, în activitatea comisiei experţi independenţi şi funcţionari 

publici specialişti în domeniu pentru a examina probele scrise ale candidaţilor şi a prezenta 
comentarii asupra lor, care servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii 
comisiei.  

52. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:  
a) supraveghează respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;  
b) pune la dispoziţia candidaţilor formularele de participare la concurs;  
c) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs, inclusiv copiile documentelor ce 

urmează a fi prezentate, controlează veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea 
documentelor primite cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a 
concursului;  



d) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor, probei scrise, interviului, 
precum şi rezultatele finale ale concursului;  

e) comunică candidaţilor data, locul şi ora desfăşurării probei scrise şi a interviului;  
f) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor;  
g) perfectează procesele-verbale şi alte documente privind activitatea comisiei;  
h) la finalizarea concursului, transmite serviciului resurse umane, prin act de predare-

primire, toate documentele comisiei de concurs;  
i) îndeplineşte alte atribuţii pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.  
53. Serviciul resurse umane din cadrul autorităţii publice are următoarele atribuţii 

principale:  
a) întocmeşte anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului, 

le prezintă spre aprobare persoanei/organului care are competenţa legală de numire în funcţie;  
b) stabileşte bibliografia concursului;  
c) realizează publicitatea funcţiilor publice vacante;  
d) primeşte, la finalizarea concursului, prin act de predare-primire, toate documentele 

comisiei de concurs şi le păstrează timp de un an;  
e) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului 

învingător al concursului;  
f) organizează procedura de integrare a funcţionarului public numit în autoritatea 

publică. 
  

V. CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA COMISIILOR DE CONCURS 
54. Pentru desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, se 

constituie comisii de concurs:  
1) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior de 

conducători şi adjuncţi ai conducătorului aparatului autorităţii publice (Parlamentul, 
Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, 
Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi), instituită de autorităţile 
publice respective;  

2) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere de nivel superior de 
conducător şi adjunct al conducătorului Aparatului Guvernului, viceministru, adjunct al 
conducătorului autorităţii administrative centrale, compusă din specialişti notorii în 
administraţia publică, desemnaţi de Guvern;  

3) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul 
autorităţilor publice care cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public, instituită de conducătorul autorităţii 
respective, în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă, de regulă, 
din unul din conducătorii adjuncţi ai autorităţii publice respective, 4-6 funcţionari publici din 
aparat/autoritate, dintre care 2-3 funcţionari publici de conducere;  

4) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, instituită de consiliul 
raional/municipal sau de preşedintele raionului /primarul general, în corespundere cu 
subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă, de regulă, din vicepreşedinte al raionului 
sau viceprimar general al municipiului, 2-3 consilieri ai consiliului raional sau municipal, 2-3 
funcţionari publici din aparat/primărie şi/sau din serviciile descentralizate;  

5) comisia de concurs pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituită de consiliul local /primar, 
în corespundere cu subordonarea funcţiilor publice vacante, compusă, de regulă, din 
viceprimar, 2-3 consilieri ai consiliului local, 1-2 funcţionari publici din primărie şi un 
reprezentant al preşedintelui raionului.  



55. La solicitarea serviciilor desconcentrate din subordinea ministerelor, altor autorităţi 
administrative centrale şi autorităţilor administrative autonome, la şedinţele comisiei de 
concurs pentru selectarea candidaţilor la funcţiile publice de conducere vacante din cadrul 
acestora poate fi invitat un reprezentant din cadrul aparatului preşedintelui raionului 
/primarului general.  

56. La solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum 
şi a serviciilor descentralizate din subordinea acestora, la şedinţele comisiilor de concurs 
pentru selectarea candidaţilor la funcţiile publice de conducere vacante din serviciile 
descentralizate poate fi invitat şi un reprezentant al autorităţii administraţiei publice centrale 
de specialitate care coordonează metodologic activitatea serviciului descentralizat respectiv.  

57. Comisiile de concurs se constituie pe o perioadă nu mai mare de 4 ani, din 5-7 
membri, inclusiv preşedinte şi secretar, precum şi din 2 membri supleanţi, desemnaţi prin 
actul administrativ emis/adoptat de persoana/organul care are competenţa legală de numire în 
funcţie.  

58. Secretarul comisiei de concurs, specificate în pct.54 subpct.2), este un funcţionar al 
serviciului resurse umane al Aparatului Guvernului. Desemnarea secretarului se face prin 
ordinul şefului Aparatului Guvernului. Prin derogare de la prevederile pct.57, secretarul nu 
este membru al comisiei respective.  

59. Secretarul comisiilor de concurs, specificate în pct.54 subpct.3)-5), este un 
funcţionar al serviciului resurse umane al autorităţii publice respective sau, după caz, un 
funcţionar public cu atribuţii în acest domeniu. Secretarul este membru al comisiei respective.  

60. În calitate de membru al comisiei de concurs poate fi desemnată persoana care:  
a) are cunoştinţe şi experienţă în domeniul administraţiei publice, managementului, în 

alte domenii relevante;  
b) are studii superioare;  
c) are o înaltă competenţă profesională.  
În calitate de membru al comisiei de concurs, specificată în pct.54 subpct.2), nu poate fi 

desemnată persoana care este numită sau aleasă într-o funcţie de demnitate publică.  
Condiţiile specificate în alineatul unu nu se aplică la desemnarea consilierilor raionali şi 

locali în calitate de membri ai comisiilor de concurs.  
61. Membrul comisiei de concurs se află în conflict de interese dacă este în una din 

următoarele situaţii:  
a) este candidat la ocuparea unei funcţii publice vacante, avînd calitatea de membru al 

comisiei de concurs;  
b) are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, 

frate şi soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi;  
c) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau cu soţul/soţia 

acestuia.  
62. În cazul existenţei unui conflict de interese de tipul celui specificat în pct.61, 

membrul comisiei de concurs îl va informa imediat despre aceasta pe preşedintele comisiei, 
care îi va suspenda participarea la activitatea comisiei, înlocuindu-l cu un membru supleant.  

În cazul în care preşedintele comisiei de concurs se află în această situaţie, comisia de 
concurs va desemna un preşedinte interimar pentru concursul respectiv.  

63. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată, din momentul 
iniţierii procesului de organizare a concursului.  

64. În situaţia în care membrul comisiei de concurs aflat în conflict de interese nu şi-a 
îndeplinit obligaţia prevăzută în pct.62, persoana/organul care are competenţa legală de 
numire în funcţie dispune, prin act administrativ, încetarea calităţii de membru al comisiei de 
concurs.  



65. În cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării probei scrise 
sau a interviului, rezultatele se recalculează prin excluderea notelor membrului comisiei aflat 
în conflict de interese. În situaţia în care nu este asigurată majoritatea simplă a numărului 
membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei de concurs invită un membru supleant 
al comisiei de concurs, care va examina dosarele candidaţilor, va evalua probele scrise şi 
răspunsurile la interviu.  

66. Încălcarea dispoziţiilor pct.61 şi pct.62 poate atrage răspunderea disciplinară, 
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

  
VI. DISPOZIŢII FINALE 

67. Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului (publicarea anunţului, a 
informaţiei privind condiţiile de desfăşurare a concursului, multiplicarea formularelor de 
participare, serviciile poştale etc.) sînt suportate de autoritatea publică care organizează 
concursul.  

Cheltuielile pentru participarea la concurs (deplasarea la locul de desfăşurare a 
concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe 
documente etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.  

68. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ 
competentă.  

  
Anexă 

la Regulamentul cu privire la ocuparea 
funcţiei publice vacante prin concurs 

   
Formular  

de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  
   
Autoritatea publică _______________________________________________________________________  
   
Funcţia publică solicitată__________________________________________________________________  
   
I. Date generale 
  

Nume  Prenume  
Data naşterii  Domiciliu  
Cetăţenia (inclusiv a 
altor state) 

  
  
  

Telefon  serv. –  
domic. –  
mobil – 

E-mail  
Adresa poştală  

   
  

II. Educaţie  
  
Studii de bază: 
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, localizarea, facultatea  Specialitatea obţinută. 
Diplomă/certificat 

     
     
     
  

Studii postuniversitare/universitare (ciclul II):  



  
Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa, facultatea Specialitatea, titlul obţinut. 
Diplomă/certificat 

     
     
     

   
Cursuri de perfecţionare/specializare în ultimii 4 ani:  
  

Nr. 
crt. 

Perioada Instituţia, adresa Denumirea cursului Diplomă/certificat 

      
      
      

   
Titluri ştiinţifice   

  
  

Lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie, publicaţii etc.   
  
  

   
   

III. Experienţa de muncă  
  

Vechimea în serviciul public  
Vechimea în domeniul aferent funcţiei publice solicitate  

   
Experienţa de muncă aferentă funcţiei publice solicitate (începînd cu cea recentă)  
  

Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 
  

  
  
  

  

  
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
  
  
  

  

  
Perioada Organizaţia, adresa. Postul deţinut Atribuţiile şi responsabilităţile de bază 

  
  
  
  

  

   
  

IV. Calităţi profesionale (autoevaluare)  
  

Calităţi Nivel de dezvoltare şi manifestare 
înalt mediu 



    
    
    
    
  

  
V. Calităţi personale (autoevaluare) 
  

Calităţi  Nivel de dezvoltare şi manifestare 
înalt mediu 

    
    
    
    

   
   

VI. Nivel de cunoaştere a limbilor  
  

Denumirea limbii Calificativ de cunoaştere 
cunoştinţe  

de bază 
bine foarte  

bine 
     
     
     
     

   
  

VII. Abilităţi de operare pe calculator 
  

Programe  Nivel de utilizare 
   
   
   
   

   
   

VIII. Relaţii de rudenie 
  

Relaţii de rudenie cu funcţionarii 
autorităţilor publice organizatoare a 
concursului 

  
  
  
  

   
  

IX. Recomandări 
  

Nr. Nume, prenume Organizaţia, postul deţinut Tel., e-mail 
1.    
2.    
3.    

   
Declar, pe propria răspundere, că datele înscrise în acest formular sînt veridice. Accept dreptul 

autorităţii publice de a verifica datele din formular şi din documentele prezentate. 



   
Data completării formularului 

   
Semnătura 

  
  

Anexa nr.2 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11 martie 2009 
  

REGULAMENT  
cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant 

  
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru funcţionarul public debutant (în 
continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.31 alin.(7) al Legii 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  

2. Prezentul Regulament stabileşte:  
a) modul de organizare şi desfăşurare a perioadei de probă pentru funcţionarul public 

debutant;  
b) procedura de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant;  
c) atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi desfăşurare a perioadei de 

probă.  
3. Perioada de probă are drept scop integrarea funcţionarului public debutant în 

autoritatea publică, formarea profesională practică, cunoaşterea specificului şi a exigenţelor 
administraţiei publice, precum şi verificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor 
profesionale în îndeplinirea funcţiei publice.  

4. Perioada de probă se aplică funcţionarilor publici debutanţi – persoanelor care 
exercită o funcţie publică pentru prima dată, cu excepţia persoanelor numite în funcţii publice 
de conducere de nivel superior.  

5. Perioada de probă este de 6 luni, cuprinsă între data numirii ca funcţionar public 
debutant, în urma declarării acestuia învingător al concursului de ocupare a funcţiei publice 
vacante, şi data confirmării în funcţia publică. 

  
II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PERIOADEI DE PROBĂ 

6. Perioada de probă este organizată de serviciul resurse umane împreună cu 
conducătorul direct al funcţionarului public debutant.  

7. Perioada de probă se desfăşoară în baza unui program individual, elaborat de 
serviciul resurse umane împreună cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant şi 
mentorul său şi aprobat de conducătorul autorităţii publice. Programul de desfăşurare a 
perioadei de probă se aprobă concomitent cu actul de numire în funcţie a funcţionarului public 
debutant.  

8. Programul de desfăşurare a perioadei de probă a funcţionarului public debutant 
prevede:  

a) familiarizarea cu conţinutul Ghidului noului angajat;  
b) examinarea fişei postului şi clarificarea tuturor aspectelor aferente acesteia;  
c) stabilirea obiectivelor de dezvoltare profesională, elaborarea şi realizarea unui plan de 

instruire internă, inclusiv la locul de muncă, şi de instruire externă, cu durata de cel puţin 10 
zile;  

d) planificarea activităţilor specifice postului care urmează să fie desfăşurate pe 
parcursul perioadei de probă.  

9. Ghidul noului angajat, de regulă, conţine următoarele informaţii:  



a) descrierea succintă a autorităţii publice, modul de organizare şi funcţionare a 
acesteia;  

b) orarul de muncă, procedurile disciplinare şi de soluţionare a petiţiilor;  
c) facilităţile prevăzute de contractul colectiv de muncă, în cazul în care un asemenea 

contract a fost încheiat;  
d) procedurile de evaluare a performanţelor, de promovare, de dezvoltare profesională, 

de motivare (financiare şi nonfinanciare) etc.  
10. Pentru cunoaşterea specificului activităţii autorităţii publice, funcţionarul public 

debutant are posibilitatea să asiste la procesul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de 
serviciu de către funcţionarii publici din cadrul altor subdiviziuni interioare.  

11. Pe parcursul perioadei de probă, activitatea funcţionarului public debutant se 
desfăşoară sub îndrumarea unui mentor. În calitate de mentor pentru funcţionarul public 
debutant în funcţie de execuţie este desemnat, de regulă, un funcţionar public din cadrul 
aceleiaşi subdiviziuni interioare, iar pentru funcţionarul public debutant în funcţia de 
conducere – un conducător ierarhic superior.  

În cazul în care nu există posibilitatea de a desemna un mentor din cadrul subdiviziunii 
interioare, în calitate de mentor se numeşte conducătorul subdiviziunii.  

12. Mentorul este numit prin actul administrativ al conducătorului autorităţii publice, de 
regulă, în ziua numirii funcţionarului public debutant, la propunerea conducătorului direct al 
acestuia, în comun cu serviciul resurse umane.  

În calitate de mentor poate fi numită persoana care manifestă o înaltă competenţă 
profesională.  

Nu poate fi numită mentor persoana care are calitatea de rudă directă (părinte, frate, 
soră, fiu, fiică) sau de rudă prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate şi soră a soţului/soţiei).  

13. Conducerea autorităţii publice, serviciul resurse umane, în comun cu conducătorul 
direct şi mentorul funcţionarului public debutant, vor asigura condiţii pentru desfăşurarea 
eficientă a perioadei de probă, realizarea drepturilor specifice ale acestuia:  

a) să fie asistat şi îndrumat în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;  
b) să-i fie delegate însărcinări cu un nivel de dificultate şi complexitate care să crească 

gradual;  
c) să i se ofere timp necesar instruirii, inclusiv pregătirii individuale, în scopul obţinerii 

cunoştinţelor teoretice şi a experienţei practice necesare exercitării funcţiei publice, cu 
acordarea zilnică pînă la două ore din durata normală a timpului de muncă;  

d) să i se asigure accesul la sursele de informare necesare;  
e) să participe la activităţile de instruire internă şi externă, organizate pentru funcţionarii 

publici debutanţi. 
  

III. EVALUAREA ACTIVITĂŢII FUNCŢIONARULUI PUBLIC DEBUTANT 
14. Cu cel puţin 18 zile lucrătoare înainte de expirarea perioadei de probă, se iniţiază 

procesul de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant, care constă în evaluarea 
nivelului de cunoaştere a specificului şi exigenţelor administraţiei publice, a cunoştinţelor 
teoretice şi a experienţei practice obţinute, a comportamentului manifestat în îndeplinirea 
sarcinilor şi atribuţiilor specificate în fişa postului.  

15. Evaluarea activităţii se face de mentorul şi conducătorul direct al funcţionarului 
public debutant.  

16. În procesul de evaluare:  
a) funcţionarul public debutant întocmeşte raportul privind activitatea realizată în 

perioada de probă, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;  
b) mentorul întocmeşte fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public 

debutant, realizată în perioada de probă, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;  



c) conducătorul direct completează fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public 
debutant, realizată în perioada de probă, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.  

17. În cazul în care conducătorul direct este şi mentor, acesta întocmeşte fişa de 
referinţă şi completează fişa de evaluare.  

18. În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al mentorului, 
precum şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute 
în art.58 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public, acesta întocmeşte fişa de referinţă pentru perioada de probă parcursă de 
funcţionarul public debutant pînă în acel moment. În situaţia respectivă, conducătorul 
autorităţii publice numeşte un alt funcţionar public în calitate de mentor pentru perioada de 
probă rămasă neefectuată.  

19. Raportul privind activitatea realizată în perioada de probă (în continuare – raport) 
conţine descrierea activităţii funcţionarului public debutant şi autoevaluarea rezultatelor 
obţinute.  

20. Fişa de referinţă privind activitatea funcţionarului public debutant realizată în 
perioada de probă (în continuare – fişa de referinţă) conţine aprecierea de către mentor a 
activităţii funcţionarului public debutant, concluziile cu privire la desfăşurarea perioadei de 
probă şi recomandările respective.  

21. Fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant realizată în perioada de 
probă (în continuare – fişa de evaluare) conţine aprecierea criteriilor de evaluare, calificativul 
obţinut şi propunerile respective.  

Fiecare criteriu de evaluare se apreciază cu puncte, de la 1 la 10.  
Media aritmetică a punctelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare se consideră 

nota finală.  
22. Calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută:  
“nesatisfăcător” – între 1,00 şi 5,00;  
“satisfăcător” – între 5,01 şi 7,00;  
“bine” – între 7,01 şi 9,00;  
“foarte bine” – între 9,01 şi 10,00.  
“ În funcţie de calificativul obţinut, se face propunerea:  
a) de confirmare în funcţia publică, în cazul în care funcţionarul public debutant a 

obţinut, cel puţin, calificativul “satisfăcător”;  
b) de eliberare din funcţia publică, în cazul în care funcţionarul public debutant a 

obţinut calificativul “nesatisfăcător”.  
24. Conţinutul fişei de referinţă se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant, 

contra semnătură, în cel mult 4 zile lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.  
În cazul în care funcţionarul public debutant nu este de acord cu aprecierea activităţii 

sale de către mentor, el îşi expune opinia în scris în fişa de referinţă.  
25. Raportul şi fişa de referinţă se prezintă conducătorului direct în cel mult 5 zile 

lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.  
26. Conţinutul fişei de evaluare se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant, 

contra semnătură, în cel mult 8 zile lucrătoare de la iniţierea procesului de evaluare.  
În cazul în care funcţionarul public debutant nu este de acord cu aprecierea activităţii 

sale, el îşi expune opinia în scris în fişa de evaluare.  
27. Fişa de evaluare, fişa de referinţă şi raportul se prezintă conducătorului direct al 

funcţionarului public debutant, iar, în lipsa acestuia – conducătorului autorităţii publice, nu 
mai tîrziu de 10 zile lucrătoare pînă la finalizarea perioadei de probă.  

28. În caz de dezacord cu conţinutul fişei de evaluare, funcţionarul public debutant 
poate adresa, în termen de o zi lucrătoare de la semnarea fişei de evaluare, o contestaţie 
conducătorului autorităţii publice.  



29. Conducătorul autorităţii publice, cu implicarea serviciului resurse umane, analizează 
fişa de evaluare, fişa de referinţă şi raportul.  

30. Fişa de evaluare poate fi modificată conform deciziei motivate a conducătorului 
autorităţii publice în situaţia în care acesta constată că aprecierile consemnate nu corespund 
realităţii.  

31. Fişa de evaluare modificată sau, după caz, menţinută în forma întocmită de 
conducătorul direct, este adusă la cunoştinţă funcţionarului public debutant în termen de 3 zile 
lucrătoare de la depunerea contestaţiei.  

32. Funcţionarul public debutant care nu este de acord cu rezultatul contestaţiei se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.  

33. Persoana/organul care are competenţa de numire în funcţia publică emite actul 
administrativ cu privire la confirmarea în/sau eliberarea din funcţia publică a funcţionarului 
public debutant potrivit calificativului obţinut la evaluare, în condiţiile Legii cu privire la 
funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  

34. Toate documentele de evaluare (raportul, fişa de referinţă, fişa de evaluare etc.) se 
includ în dosarul personal al funcţionarului public. 

  
IV. ATRIBUŢIILE FACTORILOR IMPLICAŢI ÎN ORGANIZAREA 

ŞI DESFĂŞURAREA PERIOADEI DE PROBĂ 
35. Funcţionarul public debutant:  
a) realizează activităţile specifice postului deţinut;  
b) îşi perfecţionează pregătirea teoretică şi acumulează experienţa practică necesară 

exercitării funcţiei publice;  
c) participă la activităţile de instruire internă şi externă organizate pentru funcţionarii 

publici debutanţi;  
d) ţine evidenţa activităţii realizate, inclusiv a activităţii de instruire şi a impactului 

acesteia;  
e) se consultă cu mentorul în procesul realizării dispoziţiilor conducătorului direct şi/sau 

ale conducătorilor ierarhic superiori.  
36. Mentorul:  
a) ghidează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de probă;  
b) familiarizează funcţionarul public debutant cu cultura organizaţională a autorităţii 

publice;  
c) oferă informaţiile necesare privind exercitarea funcţiei deţinute;  
d) acordă ajutor funcţionarului public debutant în identificarea celor mai eficiente 

modalităţi de realizare a sarcinilor, precum şi de soluţionare a problemelor apărute;  
e) supraveghează modul de realizare a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu de către 

funcţionarul public debutant;  
f) identifică lacunele profesionale ale funcţionarului public debutant şi propune 

conducătorului direct şi serviciului resurse umane subiectele pentru instruirea internă şi 
externă a acestuia.  

37. Conducătorul direct al funcţionarului public debutant:  
a) întocmeşte, în comun cu serviciul resurse umane, programul de desfăşurare a 

perioadei de probă;  
b) prezintă funcţionarului public debutant locul de muncă, îl prezintă colegilor şi 

mentorului;  
c) explică în detalii fişa postului funcţionarului public debutant, drepturile şi obligaţiile 

acestuia;  
d) stabileşte funcţionarului public debutant obiectivele de dezvoltare a cunoştinţelor şi 

abilităţilor necesare pentru realizarea atribuţiilor de funcţie;  



e) coordonează activitatea funcţionarului public debutant;  
f) acordă timp pentru instruirea funcţionarului public, pentru oferirea informaţiilor 

necesare pentru realizarea sarcinilor, pentru explicarea modului în care acestea trebuie 
îndeplinite;  

g)monitorizează şi evaluează activitatea funcţionarului public debutant, îi recomandă 
modalităţi de îmbunătăţire a acesteia.  

38. Serviciul resurse umane:  
a) întocmeşte documentaţia necesară pentru a permite funcţionarului public debutant 

accesul în autoritatea publică;  
b) întocmeşte, în comun cu conducătorul direct, programul de desfăşurare a perioadei de 

probă;  
c) familiarizează funcţionarul public debutant cu conţinutul Ghidului noului angajat;  
d) planifică, în comun cu conducătorul direct, participarea funcţionarului public 

debutant la activităţile de instruire internă şi externă;  
e) familiarizează funcţionarul public debutant cu structura organizatorică a autorităţii 

publice, locul subdiviziunii în care va activa acesta; istoricul autorităţii publice, misiunea şi 
obiectivele strategice ale acesteia; sistemul de motivare şi recompensare a personalului etc.;  

f) monitorizează procesul de desfăşurare a perioadei de probă.  
39. Conducătorul autorităţii publice:  
a) aprobă programul de desfăşurare a perioadei de probă elaborat de serviciul resurse 

umane în comun cu conducătorul direct al funcţionarului public debutant;  
b) consultă, în caz de necesitate, funcţionarul public debutant;  
c) analizează fişa de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant realizate în 

perioada de probă şi examinează contestaţia funcţionarului public debutant, în cazul depunerii 
acesteia;  

d) ia decizia cu privire la rezultatele perioadei de probă;  
e) emite actul de confirmare în sau de eliberare din funcţia publică a funcţionarului 

public debutant. 
  

V. DISPOZIŢII FINALE 
40. Pe durata perioadei de probă, raportul de serviciu al funcţionarului public debutant 

poate fi modificat doar prin transfer, efectuat în condiţiile legii.  
41. Perioada de probă se întrerupe în situaţia suspendării raportului de serviciu al 

funcţionarului public debutant, în condiţiile legii. Durata suspendării raportului de serviciu nu 
se ia în considerare la calcularea perioadei de probă. După reîncadrarea în funcţia publică 
exercitată anterior suspendării, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea pînă la 
atingerea integrală a termenului de 6 luni.  

42. Perioada de probă se întrerupe în cazul reîncadrării funcţionarului public titular al 
funcţiei publice ocupate de funcţionarul public debutant înainte de expirarea perioadei pentru 
care a fost aprobată suspendarea raportului de serviciu. În cazul numirii într-o altă funcţie 
publică, perioada de probă continuă pînă la atingerea integrală a termenului prevăzut de 6 
luni.  

43. Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, va 
fi audiat, în mod obligatoriu, şi mentorul acestuia. 

  
Anexa nr.1 

la Regulamentul cu privire la perioada 
de probă pentru funcţionarul public debutant 

  
Raport 



privind activitatea realizată în perioada de probă 
(se completează de funcţionarul public debutant) 

  
Autoritatea publică 

  
  
Subdiviziunea 

  
  
Funcţia publică 

  
  
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant 

  
  
Perioada de probă: de la _________________________________________ pînă la 
__________________________ 

  
  
Activităţile de instruire (internă – la locul de muncă, la nivel de autoritate publică, cursuri de instruire 
externă) şi impactul acestora 

  
  
  

  
Activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute 

  
  
  

  
Dificultăţi întîmpinate pe parcursul perioadei de probă 

  
  
  

  
Data completării 

  
  
Semnătura 

  
  
  

Anexa nr.2 
la Regulamentul cu privire la perioada 

de probă pentru funcţionarul public debutant 
  

Fişa de referinţă  
privind activitatea funcţionarului public debutant 

(se completează de mentor) 
  

Autoritatea publică 
  

  
Subdiviziunea 

  
  



Funcţia publică 
  

  
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant 

  
  
Perioada de probă: de la _________________________________________ pînă la 
__________________________ 

  
  
Numele şi prenumele mentorului 

  
  
Funcţia deţinută de mentor 

  
  
Impactul activităţilor de instruire la care a participat funcţionarul public debutant asupra activităţii acestuia 

  
  
  

  
Activitatea desfăşurată de funcţionarul public debutant şi rezultatele obţinute 

  
  
  

  
Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile manifestate de funcţionarul public debutant 

  
  
  

  
Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului 

  
  
  

  
Concluzii cu privire la perioada de probă 

  
  
  

  
Recomandări 

  
  
  

  
Data completării 

  
  
Semnătura mentorului 

  
  
Comentariile funcţionarului public debutant 

  
  
  



  
Data luării la cunoştinţă 

  
  
Semnătura funcţionarului public debutant 

  
  
  

Anexa nr.3 
la Regulamentul cu privire la perioada 

de probă pentru funcţionarul public debutant 
  

Fişa de evaluare  
a activităţii funcţionarului public debutant 

(se completează de conducătorul direct al funcţionarului public debutant) 
  

Autoritatea publică 
  

  
Subdiviziunea 

  
  
Funcţia publică 

  
  
Numele şi prenumele funcţionarului public debutant 

  
  
Perioada de probă: de la _________________________________________ pînă la 
__________________________ 

  
  
Numele şi prenumele conducătorului 

  
  
Funcţia deţinută de conducător 

  
  
Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant  

  
Criteriile Nota1 Nota2 

• Capacitatea de realizare a sarcinilor de serviciu (conform fişei postului)   
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
• Cunoaşterea specificului şi exigenţelor administraţiei publice   
• Capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţi în activitate   
• Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei acumulate   
• Capacitatea de comunicare (verbal şi în scris)   
• Capacitatea de a lucra în echipă   
• Abilităţi în utilizarea calculatorului   



• Conduita în timpul serviciului   
•   
•   
•   
Media aritmetică   
  

1 evaluarea conducătorului direct 
2 în caz de modificare 
  

Calificativul de evaluare 
  

  
Propuneri 

  
  
Data completării  

  
  
Semnătura conducătorului 

  
  
Comentariile funcţionarului public debutant 

  
  
  

  
Data luării la cunoştinţă 

  
  
Semnătura funcţionarului public debutant 

  
  
Modificările introduse în fişa de evaluare (după clarificarea divergenţelor): 

  
  
Calificativul 

  
  
Propuneri 

  
  
Numele, prenumele persoanei care a operat modificările 

  
  
Funcţia 

  
  
Data operării modificărilor 

  
  
Semnătura 

  
  
Comentariile funcţionarului public debutant 



  
  
  

  
Data luării la cunoştinţă a modificărilor operate 

  
  
Semnătura funcţionarului public debutant 

  
  

Anexa nr.3  
la Hotărîrea Guvernului  

nr.201 din 11 martie 2009  
   

STRUCTURA-TIP  
a fişei postului  

  
APROBAT  

__________________________  
(semnătura)  

_________________________ ,  
(numele, prenumele)  

__________________________  
(funcţia conducătorului autorităţii)  

  
L.Ş. “___”_____________ _____  

   
Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  
1. Autoritatea publică  
2. Compartimentul  
3. Adresa  
4. Denumirea funcţiei  
5. Nivelul funcţiei  
6. Nivelul de salarizare  
  

Capitolul II  
DESCRIEREA FUNCŢIEI  

7. Scopul general al funcţiei  
8. Sarcinile de bază  
9. Atribuţiile de serviciu  
10. Responsabilităţile  
11. Împuternicirile  
12. Ponderea ierarhică  
13. Cui îi raportează titularul funcţiei  
14. Cine îi raportează titularului funcţiei  
15. Pe cine îl substituie  
16. Cine îl substituie  
17. Relaţiile de colaborare:  

internă  
externă  



18. Mijloacele de lucru / echipamentul utilizat  
19. Condiţiile de muncă  
  

Capitolul III  
CERINŢELE FUNCŢIEI FAŢĂ DE PERSOANĂ  

20. Studii  
21. Experienţă profesională  
22. Cunoştinţe  
23. Abilităţi  
24. Atitudini / comportamente  
   
   
Întocmită de:  
Nume, prenume _________________________________________________ 
Funcţia ________________________________________________________ 
Semnătura _____________________________________________________ 
Data întocmirii ___________________________________________________ 
   
Vizată de:  
Nume, prenume _________________________________________________ 
Serviciul resurse umane / funcţia publică _______________________________ 
Semnătura _____________________________________________________ 
Data __________________________________________________________ 
   
Luată la cunoştinţă de către titularul funcţiei:  
Nume, prenume _________________________________________________  
Semnătura _____________________________________________________  
Data __________________________________________________________  
  
   

METODOLOGIA  
cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului  

  
I. DISPOZIŢII GENERALE  

1. Fişa postului este actul juridic în care se stipulează scopul general, sarcinile de bază, 
atribuţiile de serviciu, împuternicirile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice, precum şi 
cerinţele faţă de titularul acestei funcţii.  

2. Fişa postului reprezintă instrumentul de informare a titularului funcţiei publice 
privind sarcinile şi atribuţiile pe care trebuie să le realizeze, precum şi un instrument de 
control din partea autorităţii publice angajatoare privind activitatea titularului funcţiei publice, 
inclusiv privind executarea sarcinilor şi atribuţiilor stabilite.  

3. Fişa postului se elaborează pentru fiecare funcţie publică, poartă un caracter 
nonpersonal şi se aduce la cunoştinţa titularului funcţiei publice la data numirii în funcţia 
publică.  

4. Fişa postului are următoarele scopuri:  
a) instituirea unui sistem organizatorico-juridic pentru activitatea funcţionarului public;  
b) facilitarea recrutării corecte a personalului pentru funcţiile publice vacante;  
c) delimitarea raţională a muncii în cadrul autorităţii publice, inclusiv stabilirea 

nivelurilor de ierarhizare în cadrul autorităţii publice;  



d) asigurarea obiectivităţii în procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale 
funcţionarului public;  

e) corectitudinea dezvoltării carierei şi managementului resurselor umane în autoritatea 
publică;  

f) soluţionarea eventualelor conflicte de muncă.  
5. În fişa postului se includ sarcinile şi atribuţiile care conduc la realizarea obiectivelor 

subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă, precum şi a obiectivelor 
autorităţii publice.  

6. Introducerea în fişa postului a sarcinilor şi atribuţiilor care nu ţin de specificul 
autorităţii publice şi/sau a subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică 
respectivă este interzisă.  

  
II. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL FIŞEI POSTULUI  

7. Fişa postului este alcătuită din 3 capitole distincte:  
a) Capitolul I “Dispoziţii generale”;  
b) Capitolul II “Descrierea funcţiei”;  
c) Capitolul III “Cerinţele funcţiei”.  
8. Capitolul I “Dispoziţii generale” conţine informaţia despre componentele 

“Autoritatea publică”, “Compartimentul”, “Adresa”, “Denumirea funcţiei”, “Nivelul funcţiei” 
şi “Nivelul de salarizare”.  

1) Componenta “Autoritatea publică” conţine informaţia privind denumirea autorităţii 
publice din care face parte funcţia publică.  

2) Componenta “Compartimentul” cuprinde date despre subdiviziunea interioară a 
autorităţii publice din care face parte funcţia publică, indicîndu-se, după caz, direcţia generală, 
direcţia, secţia, serviciul sau oricare altă subdiviziune interioară existentă.  

3) Componenta “Adresa” conţine informaţia privind adresa autorităţii publice sau, după 
caz, a subdiviziunii interioare a autorităţii publice (în cazul în care adresa autorităţii publice şi 
cea a subdiviziunii sînt diferite) din care face parte funcţia publică.  

4) Componenta “Denumirea funcţiei” indică denumirea completă a funcţiei publice 
conform statului de personal al autorităţii publice.  

5) Componenta “Nivelul funcţiei” indică categoria funcţiei publice respective (funcţie 
publică de conducere de nivel superior, funcţie publică de conducere sau funcţie publică de 
execuţie).  

6) Componenta “Nivelul de salarizare” indică salariul de funcţie pentru funcţia publică 
respectivă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

9. Capitolul II “Descrierea funcţiei” conţine componentele “Scopul general al funcţiei”, 
“Sarcinile de bază”, “Atribuţiile de serviciu”, “Responsabilităţile”, “Împuternicirile”, 
“Ponderea ierarhică”, “Cui îi raportează titularul funcţiei publice”, “Cine îi raportează 
titularului funcţiei publice”, “Pe cine îl substituie”, “Cine îl substituie”, “Relaţiile de 
colaborare”, “Mijloacele de lucru /echipamentul utilizat” şi “Condiţiile de muncă”.  

1) Componenta “Scopul general al funcţiei” indică direcţiile principale de activitate în 
corespundere cu misiunea autorităţii publice şi direcţiile de activitate ale subdiviziunii 
interioare din care face parte funcţia publică respectivă, formulate succint, de regulă în 2-3 
propoziţii.  

2) Componenta “Sarcinile de bază” arată domeniile principale de activitate în 
corespundere cu scopul general al funcţiei publice, derivate din funcţiile subdiviziunii 
interioare din care face parte funcţia publică respectivă.  

Sarcinile de bază se stabilesc reieşind din activităţile care presupun exercitarea 
prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice respective şi 
sînt formulate într-un mod general, succint şi clar.  



Fişa postului trebuie să cuprindă un număr rezonabil de sarcini pentru a putea fi 
realizate de titular, de regulă între 5 şi 7.  

Nu se admite expunerea vagă şi fără sens a sarcinilor, precum şi folosirea unor expresii 
de tipul “exercită şi alte sarcini stabilite de conducătorul subdiviziunii interioare sau al 
autorităţii publice”.  

3) Componenta “Atribuţiile de serviciu” indică în mod concret activităţile exercitate 
pentru realizarea sarcinilor de bază ale funcţiei publice (cîte 3-5 atribuţii pentru fiecare sarcină 
stabilită).  

Atribuţiile de serviciu trebuie să fie realizabile, rezonabile, să aibă o finalitate şi un 
rezultat măsurabil.  

Pentru specificarea atribuţiilor se utilizează următoarele cuvinte: “efectuează”, 
“analizează”, “participă”, “exercită”, “stabileşte”, “asigură”, “urmăreşte”, “acordă”, 
“repartizează”, “realizează” etc.  

4) Componenta “Responsabilităţile” conţine informaţia cu privire la modul de exercitare 
a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.  

Pentru specificarea responsabilităţilor se utilizează următoarele cuvinte: “răspunde de”, 
“are obligaţia de a ...”.  

5) Componenta “Împuternicirile” conţine informaţia cu privire la:  
a) limitele drepturilor titularului funcţiei publice în procesul decizional al autorităţii 

publice;  
b) dreptul la obţinerea informaţiei necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor sale, 

inclusiv a celei cu caracter secret;  
c) chestiunile şi acţiunile pe care titularul funcţiei publice are dreptul să le controleze 

/monitorizeze pe baza mandatului din partea conducătorului sau în lipsa acestuia;  
d) dreptul de a da indicaţii şi dispoziţii, precum şi de a controla realizarea acestora;  
e) dreptul de a viza, coordona şi aproba anumite documente.  
Componenta “Împuternicirile” specifică, de asemenea, dreptul titularului funcţiei 

publice de a înainta propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii autorităţii sau subdiviziunii 
interioare în legătură cu realizarea sarcinilor şi atribuţiilor sale, eficientizarea realizării 
funcţiilor autorităţii publice, precum şi dreptul de a face parte din componenţa grupurilor de 
lucru pentru elaborarea anumitor documente.  

Pentru specificarea împuternicirilor se utilizează următoarele cuvinte: “decide”, 
“hotărăşte”, “dispune”, “face propuneri”, “dă avize”, “ia măsuri”, “expune”.  

6) Componenta “Ponderea ierarhică” conţine informaţia privind toate funcţiile publice 
subordonate funcţiei publice respective şi se completează numai pentru funcţiile publice de 
conducere de nivel superior şi funcţiile publice de conducere.  

7) Componenta “Cui îi raportează titularul funcţiei publice” prevede sub conducerea 
directă a cui se află titularul funcţiei publice, inclusiv sub conducerea directă a cui se va afla 
titularul funcţiei publice în cazul absenţei conducătorului direct. În situaţia în care titularul 
funcţiei publice are mai mulţi conducători în cadrul autorităţii, se specifică toate aceste funcţii 
publice.  

8) Componenta “Cine îi raportează titularului funcţiei publice” prevede care dintre 
funcţiile publice din cadrul autorităţii sau, după caz, din alte autorităţi şi instituţii publice se 
află în subordinea sau coordonarea titularului funcţiei publice.  

9) Componenta “Pe cine îl substituie” indică pe titularul cărei funcţii îl înlocuieşte 
titularul funcţiei publice respective în cazul absenţei acestuia de la serviciu, inclusiv 
mecanismul de delegare a sarcinilor şi atribuţiilor între aceştia.  

10) Componenta “Cine îl substituie” indică cine îl înlocuieşte pe titularul funcţiei 
publice în cazul absenţei acestuia de la serviciu, inclusiv mecanismul de delegare a sarcinilor 
şi atribuţiilor între aceştia.  



11) Componenta “Relaţiile de colaborare” indică:  
a) posturile şi subdiviziunile din cadrul autorităţii publice cu care titularul funcţiei 

publice colaborează în procesul exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;  
b) alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii şi instituţii de drept privat, organizaţii 

internaţionale şi persoane din exteriorul autorităţii publice cu care titularul funcţiei publice 
colaborează în procesul exercitării sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.  

12) Componenta “Mijloacele de lucru /echipamentul utilizat” indică materialele de lucru 
(culegeri de acte normative, literatură de specialitate etc.), precum şi echipamentul necesar 
titularului funcţiei publice pentru exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu.  

13) Componenta “Condiţiile de muncă” indică condiţiile în care va activa titularul 
funcţiei publice (programul de muncă, activitate statică, de birou, care implică deplasări 
frecvente, prin ţară sau peste hotare, în alte autorităţi sau instituţii publice, detaşări, 
disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii etc.).  

10. Capitolul III “Cerinţele funcţiei faţă de persoană” conţine componentele “Studii”, 
“Experienţă profesională”, “Cunoştinţe”, “Abilităţi” şi “Atitudini /comportamente”.  

Componentele capitolului “Cerinţele funcţiei faţă de persoană” se completează cu 
informaţiile corespunzătoare condiţiilor prevăzute de cadrul normativ şi stabilite la nivelul 
autorităţii publice pentru ocuparea funcţiei publice.  

1) Componenta “Studii” conţine informaţia despre studiile minime pe care trebuie să le 
deţină titularul funcţiei publice (superioare sau, în condiţiile legii, medii speciale), precum şi 
titlul necesar (licenţă sau echivalentă, master, doctor) exercitării eficiente a scopului, 
sarcinilor şi atribuţiilor funcţiei respective. În cazul în care funcţia publică solicită titularului 
pregătire specială, se indică specialitatea (drept, economie etc.) şi specializarea necesară 
(drept economic, drept public, drept internaţional etc.), precum şi, după caz, cursurile de 
perfecţionare profesională.  

2) Componenta “Experienţă profesională” indică experienţa minimă pe care trebuie să o 
deţină titularul funcţiei publice în specialitatea /profilul funcţiei publice respective, în 
serviciul public sau, după caz, în funcţii publice de conducere.  

3) Componenta “Cunoştinţe” stabileşte domeniile principale pe care titularul funcţiei 
publice trebuie să le cunoască, şi anume: legislaţia dintr-un anumit domeniu, limbii străine, 
inclusiv nivelul de cunoaştere, cunoştinţe de operare /programare la calculator etc.  

4) Componenta “Abilităţi” stabileşte abilităţile pe care trebuie să le posede titularul 
funcţiei publice, cum ar fi: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, gestionare a 
resurselor umane, lucrul cu informaţia, comunicare eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, 
negociere, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou etc.  

5) Componenta “Atitudini /comportamente” stabileşte atitudinile pe care trebuie să le 
manifeste titularul funcţiei publice, cum ar fi: responsabilitate, respect faţă de oameni, 
receptivitate la idei noi, obiectivitate, loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă 
etc.  

  
III. ELABORAREA, COORDONAREA ŞI APROBAREA FIŞEI POSTULUI  
11. Fişa postului se elaborează de către funcţionarul public de conducere pentru 

funcţiile publice din subordinea directă a acestuia.  
12. Prin derogare de la prevederile pct.11, fişa postului se elaborează de către:  
a) serviciul resurse umane sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul gestionării 

resurselor umane (în continuare – serviciul resurse umane) în comun cu persoana care exercită 
funcţia de demnitate publică pentru funcţiile publice din subordinea sau autoritatea directă a 
acestuia;  

b) serviciul resurse umane, în comun cu funcţionarul public de conducere de nivel 
superior sau de conducere, în cazul în care acesta are calitatea de conducător al autorităţii 



publice, pentru funcţia publică respectivă, precum şi pentru funcţiile publice din subordinea 
directă a acestuia.  

13. La elaborarea fişei postului se porneşte de la regulamentul de organizare şi 
funcţionare a subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică, care constituie 
suportul delimitării şi dimensionării sarcinilor şi atribuţiilor specifice fiecărei funcţii publice 
din cadrul autorităţii. La elaborarea fişei postului se utilizează şi alte documente, inclusiv 
regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, planul de dezvoltare 
instituţională, actele administrative ale conducătorului cu privire la repartizarea atribuţiilor.  

14. Serviciul resurse umane oferă persoanelor specificate în pct.11 indicaţiile 
metodologice de rigoare şi le acordă asistenţă informaţională şi metodologică privind 
elaborarea proiectelor fişei postului.  

15. Proiectul fişei postului se prezintă serviciului resurse umane din cadrul autorităţii 
pentru consultarea opiniei şi vizare.  

16. Serviciul resurse umane se expune, în principal, asupra respectării structurii, 
corectitudinii completării componentelor structurale ale fişei postului, precum şi distribuirii 
sarcinilor şi atribuţiilor pentru funcţiile publice, inclusiv din alte subdiviziuni interioare ale 
autorităţii, în scopul neadmiterii dublării acestora.  

17. După finalizarea acţiunilor specificate în pct.11-16, fişa postului, semnată de 
responsabilul de elaborarea fişei postului şi vizată de serviciul resurse umane, se transmite 
conducătorului autorităţii publice pentru aprobare.  

La solicitarea conducătorului autorităţii, fişa postului se vizează, anterior aprobării, şi de 
către funcţionarul public de conducere de nivel superior care coordonează activitatea 
subdiviziunii interioare din care face parte funcţia publică respectivă.  

18. După aprobare, fişa postului se sigilează cu ştampila autorităţii publice respective.  
19. Originalul fişei postului se anexează la actul administrativ de numire în funcţie a 

titularului, iar cîte o copie a acesteia se transmite titularului funcţiei publice, conducătorului 
subdiviziunii interioare în care îşi desfăşoară activitatea titularul funcţiei respective, precum şi 
se plasează în dosarul personal al funcţionarului public.  

20. Modificarea şi/sau completarea fişei postului survine ca urmare a unor schimbări 
structurale şi/sau funcţionale în autoritatea publică. În cazul în care modificările şi/sau 
completările au fost efectuate în mai mult de o treime din componentele fişei postului sau una 
dintre componentele specificate în pct.9 subpct.1)-5) a fost modificată şi/sau completată 
substanţial, se elaborează o nouă fişă a postului. Odată cu aprobarea unei noi fişe a postului, 
fişa postului anterioară se abrogă de drept.  

  
IV. DISPOZIŢII FINALE  

21. Serviciul resurse umane, în corespundere cu statul de personal, numerotează fişele 
postului şi le înregistrează într-un registru special, indicînd numărul fişei postului, denumirea 
funcţiei publice, precum şi denumirea subdiviziunii interioare.  

22. Toate modificările şi/sau completările fişei postului se aduc la cunoştinţa titularului 
funcţiei publice respective contra semnătură în cel mult 5 zile de la data aprobării acestora.  

23. Serviciul resurse umane din cadrul autorităţii publice monitorizează realizarea 
prezentei Metodologii şi, după caz, propune modificarea şi/sau completarea fişelor postului 
pentru funcţiile publice.  

   
[Anexa nr.3 introdusă prin Hot.Guv. nr.386 din 25.06.2009, în vigoare 03.07.2009]  
  
  

 
 
 



 
Anexa nr.4  

la Hotărîrea Guvernului  
nr.201 din 11 martie 2009  

  
REGULILE 

privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public 
  
1. Munca prin cumul a funcţionarului public reprezintă îndeplinirea de către acesta, pe 

lîngă activitatea de bază în funcţia publică, a unei alte munci, permanente sau temporare, în 
afara orelor de program, cu excepţia situaţiei specificate la pct.6 al prezentelor Reguli.  

2. Munca prin cumul a funcţionarului public se realizează în temeiul unui contract 
individual de muncă distinct, cu excepţia situaţiei specificate la pct.8 al prezentelor Reguli.  

3. Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul cu o altă unitate nu se 
cere acordul conducătorului autorităţii publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară 
activitatea de bază, cu excepţia situaţiei specificate la pct.6 al prezentelor Reguli.  

4. Munca prin cumul poate fi desfăşurată de funcţionarul public în cadrul societăţilor 
comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor 
necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate nu este controlată, subordonată 
sau nu ţine, în anumite privinţe, de competenţa autorităţii publice în care este angajat.  

5. În unităţile specificate la pct.4 al prezentelor Reguli, a căror activitate este controlată, 
subordonată sau ţine de competenţa autorităţii în care este angajat funcţionarul public, acesta 
poate desfăşura doar activităţi ştiinţifice, didactice, de creaţie şi de reprezentare a statului în 
societăţile economice.  

6. Cu acordul scris al conducătorului autorităţii publice, activitatea didactică poate fi 
desfăşurată de funcţionarul public şi în orele de program, în limitele a 6 ore săptămînal, în 
instituţiile din învăţămîntul liceal, secundar general, secundar profesional, mediu de 
specialitate, superior, postuniversitar, precum şi în instituţiile de perfecţionare şi recalificare a 
cadrelor. Decizia privind oportunitatea desfăşurării de către funcţionarul public a activităţii 
didactice în orele de program va fi luată de conducător, ţinîndu-se cont de circumstanţele 
concrete existente în autoritatea publică la momentul solicitării, inclusiv volumul de lucru şi 
gradul de asigurare cu personal.   

7. În cazul în care conducătorul autorităţii publice nu şi-a dat acordul pentru 
desfăşurarea activităţii didactice în orele de program, această activitate poate fi desfăşurată de 
funcţionarul public în afara programului de muncă în funcţia publică. În acest caz, limitele de 
6 ore săptămînal nu se aplică.  

8. Reprezentarea statului în societăţile economice se realizează în cazurile prevăzute de 
lege, în temeiul unui act administrativ emis de autoritatea publică competentă privind 
desemnarea funcţionarului public în calitate de reprezentant al statului în societatea 
economică în al cărei capital social statul deţine cote de participaţie.  

9. Funcţionarul public poate fi concomitent membru al cel mult 4 consilii de 
administraţie ale întreprinderilor de stat şi al cel mult unui consiliu al unei societăţi pe acţiuni.  

10. Funcţionarul public care se angajează prin cumul la o altă unitate este obligat să 
prezinte angajatorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate.  

11. La angajarea prin cumul la o altă unitate într-o funcţie sau profesie care necesită 
cunoştinţe speciale, angajatorul are dreptul să solicite de la funcţionarul public prezentarea 
diplomei sau a altui document ce atestă studiile ori pregătirea profesională.  

12. În cazul în care pentru exercitarea funcţiei cumulate sînt stabilite cerinţe speciale de 
sănătate, funcţionarul public va prezenta certificatul medical eliberat de instituţia medicală 
abilitată.  



13. Responsabilitatea pentru respectarea prezentelor Reguli o poartă conducătorul 
unităţii care angajează funcţionarul public la muncă prin cumul, precum şi – în partea ce ţine 
de desfăşurarea activităţii didactice în orele de program şi reprezentarea statului în societăţile 
economice – de conducătorul autorităţii publice unde funcţionarul public îşi desfăşoară 
activitatea de bază.  

14. Prezentele Reguli se extind şi asupra activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie 
desfăşurate de către funcţionarul public, în baza contractelor cu caracter civil în cadrul 
societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al 
organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, 
subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat. 

  
[Anexa nr.4 introdusă prin Hot.Guv. nr.512 din 17.08.2009, în vigoare 21.08.2009]  
  
  
  
  

Anexa nr.5 
la Hotărîrea Guvernului 

nr.201 din 11 martie 2009 
   

FORMULARUL-TIP 
al statului de personal  

   
AVIZAT  

___________________________________  
(semnătura)  

___________________________________,  
(numele, prenumele)  

___________________________________  
(şeful Aparatului Guvernului)  

  
L.Ş. nr.___  “____”______________ _____  
   

APROBAT  
_______________________________  

(semnătura)  
_______________________________,  

(numele, prenumele)  
_______________________________  

(funcţia conducătorului autorităţii publice)  
   
L.Ş. “_____”_________________ ___  

   
Statul de personal 

al _______________________________________________  
(denumirea autorităţii publice)  

  
Denumirea funcţiei 
publice/ postului 

Sarcinile de bază ale funcţiei 
publice/ postului 

Categoria funcţiei 
publice/ postului 

Numărul de funcţii publice/ 
posturi 

01 03 04 05 
Denumirea subdiviziunii interioare 

     
     
     

   
TOTAL:  
a) “fdp” – __________  
b) “pcpfdp” – _______  
c) “fpcns” – ________  
d) “fpc” – __________  
e) “fpe” – __________  
f) “pdtafap” – _______  
   
Notă:  



La nivelul autorităţii publice sînt aprobate _______ funcţii cu statut special.  
   
  
Conducătorul serviciului resurse umane 
_________________________________________ 

(numele, prenumele)  
  
Conducătorul serviciului contabil 
_________________________________________ 

(numele, prenumele)  

  
  

_______________________  
(semnătura)  

  
  

_______________________ 
(semnătura)  

  
METODOLOGIA  

cu privire la completarea şi avizarea statului de personal 
   

I. DISPOZIŢII GENERALE 
1. Statul de personal reprezintă documentul tabelar în care sînt specificate subdiviziunile 

interioare, denumirea funcţiilor publice sau posturilor, sarcinile de bază ale funcţiilor publice 
sau posturilor, precum şi categoriile funcţiilor publice sau posturilor din cadrul autorităţii 
publice.  

2. Completarea statului de personal se efectuează în corespundere cu structura şi 
efectivul-limită ale autorităţii publice, aprobate în modul stabilit.  

3. Pentru completarea şi avizarea statului de personal, autorităţile publice se vor 
conduce de formularul-tip al statului de personal. 

  
II. COMPLETAREA STATULUI DE PERSONAL 

4. Statul de personal se completează de către serviciul resurse umane sau, după caz, de 
către persoana cu atribuţii în domeniul gestionării resurselor umane (în continuare – serviciul 
resurse umane) şi serviciul contabil din cadrul autorităţii publice. La elaborarea lui se poate 
solicita suportul serviciului juridic din cadrul autorităţii publice şi al conducătorului 
subdiviziunii interioare pentru care se completează statul de personal.  

5. În titlul statului de personal se indică denumirea completă a autorităţii publice.  
6. În coloniţa “Denumirea funcţiei publice/ postului” se indică denumirea concretă a 

funcţiei publice sau postului. Denumirea funcţiei publice se va specifica în conformitate cu 
prevederile Clasificatorului unic al funcţiilor publice.  

7. În coloniţa “Sarcinile de bază ale funcţiei publice/ postului” se indică sarcinile care 
sînt stabilite pentru funcţia publică sau postul respectiv. Sarcinile se specifică pornind de la 
dispoziţiile fişei postului pentru funcţia publică respectivă sau, după caz, dispoziţiile 
contractului individual de muncă pentru postul respectiv.  

8. În coloniţa “Categoria funcţiei publice/ postului” se indică categoria funcţiei publice 
respective sau, după caz, a postului, abreviat, după cum urmează: “fdp” – funcţie de demnitate 
publică, “pcpfdp” – post din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de demnitate 
publică, “fpcns” – funcţie publică de conducere de nivel superior, “fpc” – funcţie publică de 
conducere, “fpe” – funcţie publică de execuţie, “pdtafap” – post de deservire tehnică ce 
asigură funcţionarea autorităţilor publice.  

9. În coloniţa “Numărul de funcţii publice/ posturi” se indică numărul funcţiilor publice 
sau posturilor de acelaşi fel din aceeaşi subdiviziune interioară a autorităţii publice, în cazul în 
care sarcinile aferente funcţiei publice sau postului sînt similare.  

10. În rîndul “Denumirea subdiviziunii interioare” se indică subdiviziunea interioară a 
autorităţii publice din care face parte funcţia publică sau postul respectiv (se indică, după caz, 
direcţia generală, direcţia, secţia, serviciul sau o altă subdiviziune interioară existentă), care 
derivă din structura autorităţii publice aprobate în modul stabilit.  



11. În categoria de “funcţie de demnitate publică” se includ funcţiile ce se ocupă prin 
mandat obţinut direct în urma alegerilor organizate sau indirect prin numire în condiţiile legii, 
specificate în anexa nr.2 la Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public.  

12. În categoria de “post din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de 
demnitate publică” se includ posturile de şef de cabinet, consilier, asistent, secretar din cadrul 
cabinetului propriu al Primului-ministru, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor, 
miniştrilor şi directorilor generali ai autorităţilor administrative.  

13. În categoria de “funcţie publică de conducere de nivel superior” se includ funcţiile 
publice de:  

a) conducător şi adjunct al conducătorului Aparatului Guvernului;  
b) viceministru;  
c) adjunct al conducătorului autorităţii administrative.  
14. În categoria de “funcţie publică de conducere” se includ funcţiile publice de:  
a) conducător şi adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor şi altor 

autorităţi administrative;  
b) conducător şi adjunct al conducătorului subdiviziunii interioare a autorităţii publice;  
c) conducător şi adjunct al conducătorului serviciului desconcentrat al autorităţii 

publice;  
d) vicepreşedinte al raionului;  
e) viceprimar al municipiului;  
f) viceprimar al satului (comunei), sectorului, oraşului;  
g) conducător şi adjunct al conducătorului serviciului descentralizat, organizat în 

unitatea administrativ-teritorială şi în unitatea teritorială autonomă cu statut special;  
h) secretar al consiliului satului (comunei), sectorului, oraşului (municipiului), 

raionului;  
i) pretor şi vicepretor al sectorului municipiului Chişinău.  
15. În categoria de “funcţie publică de execuţie” se includ alte funcţii publice decît cele 

specificate în pct.13 şi 14.  
16. Funcţiile specificate în pct.14 şi 15 se includ în categoria de “funcţie publică de 

conducere” şi “funcţie publică de execuţie” dacă:  
a) sarcinile aferente acestora se realizează prin activităţi care presupun exercitarea 

prerogativelor de putere publică, indicate în art.3 din Legea cu privire la funcţia publică şi 
statutul funcţionarului public;  

b) autorităţile publice în care sînt instituite acestea sînt incluse în anexa nr.1 la Legea 
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi 
Clasificatorul unic al funcţiilor publice.  

17. În categoria de “post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor 
publice” intră posturile ale căror sarcini presupun desfăşurarea activităţilor auxiliare de 
secretariat, protocol şi administrative (pază, întreţinere-reparaţii, gospodărire şi deservire) 
(posturile specificate în anexa nr.8 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 privind 
sistemul de salarizare în sectorul bugetar, precum şi posturile de muncitori: paznic, măturător, 
garderobier, îngrijitor încăperi de serviciu, telefonist, lemnar, electrician, lăcătuş şi alte 
posturi de muncitor), de administrare a sistemelor informaţionale, inclusiv de introducere şi 
prelucrare a informaţiei ce asigură funcţionarea autorităţii publice. În această categorie se 
includ şi posturile de conducere care coordonează desfăşurarea activităţilor auxiliare 
respective.  

18. În rîndul “Total” se evidenţiază:  
a) numărul total de funcţii de demnitate publică;  



b) numărul total de posturi din cadrul cabinetului persoanei ce exercită funcţie de 
demnitate publică;  

c) numărul total de funcţii publice de conducere de nivel superior;  
d) numărul total de funcţii publice de conducere;  
e) numărul total de funcţii publice de execuţie;  
f) numărul total de posturi de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor 

publice.  
În cazul în care în autoritatea publică există funcţii cu statut special (funcţii din serviciul 

diplomatic, serviciul vamal, organele apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice ale căror 
activitate este reglementată de legi speciale), la sfîrşitul rîndului “Total” se include o notă în 
care se specifică numărul total de funcţii de acest fel.  

19. După completare, statul de personal se semnează de către conducătorul serviciului 
resurse umane şi al serviciului contabil din cadrul autorităţii publice.  

20. Statul de personal se aprobă ulterior de către conducătorul autorităţii publice, 
aplicîndu-i-se ştampila autorităţii în partea dreaptă. 

  
III. AVIZAREA FORMULARULUI-TIP AL STATULUI DE PERSONAL 

21. După completare, statul de personal se expediază, pe suport de hîrtie, pentru avizare 
Aparatului Guvernului (Direcţia politica de cadre).  

22. În termen de 30 zile lucrătoare de la primire, Aparatul Guvernului examinează 
documentele solicitate, fiind în drept să solicite prezentarea fişelor postului pentru anumite 
funcţii publice din cadrul autorităţii publice. Pentru examinarea documentelor, Aparatul 
Guvernului instituie o comisie compusă din reprezentanţii Ministerului Economiei şi 
Comerţului şi ai Ministerului Finanţelor.  

23. Ca urmare a examinării, Aparatul Guvernului poate acorda:  
a) aviz favorabil, în cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu 

respectarea dispoziţiilor prezentei Metodologii;  
b) aviz nefavorabil, în cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu 

încălcarea dispoziţiilor prezentei Metodologii.  
24. Dacă avizul este favorabil, conducătorul Aparatului Guvernului aplică semnătura în 

partea stîngă a statului de personal şi ştampila, înregistrîndu-l într-un registru special. Statul 
de personal este valabil după avizarea şi, respectiv, înregistrarea la Aparatul Guvernului.  

25. Dacă avizul este nefavorabil, Aparatul Guvernului prezintă în scris observaţiile sale 
autorităţii publice emitente, aceasta fiind obligată să definitiveze statul de personal în termen 
de 5 zile lucrătoare, în corespundere cu observaţiile prezentate.  

26. După definitivare, statul de personal se expediază Aparatului Guvernului pentru o 
nouă avizare, fiind aplicabile corespunzător dispoziţiile pct.21-25 din prezenta Metodologie. 

  
IV. DISPOZIŢII FINALE 

27. Statul de personal se completează şi se avizează anterior elaborării şi aprobării 
schemelor de încadrare. Ministerul Finanţelor va înregistra schemele de încadrare doar după 
prezentarea copiei statului de personal valabil al autorităţii publice respective.  

28. Modificarea statului de personal al autorităţii publice se efectuează în ordinea 
stabilită de prezenta Metodologie în cazul majorării sau micşorării efectivului-limită al 
autorităţii publice respective, reorganizării autorităţii publice sau redistribuirii sarcinilor şi 
atribuţiilor între funcţiile publice din cadrul autorităţii publice. În acest caz se completează şi 
se avizează un nou stat de personal, cel anterior fiind considerat abrogat de drept.  

  
[Anexa nr.5 introdusă prin Hot.Guv. nr.518 din 17.08.2009, în vigoare 28.08.2009]  
  
  



Anexa nr.6  
la Hotărîrea Guvernului  

nr.201 din 11 martie 2009  
  

MODUL DE ÎNTOCMIRE 
a angajamentului scris al funcţionarului public privind  

activitatea în serviciul public după absolvirea  
formelor de dezvoltare profesională  

  
1. Angajamentul scris al funcţionarului public privind activitatea în serviciul public 

după absolvirea formelor de dezvoltare profesională (în continuare – angajament) reprezintă 
actul juridic unilateral prin care funcţionarul public îşi asumă obligaţia de a activa în serviciul 
public după absolvirea cursurilor sau programelor de dezvoltare profesională, inclusiv 
studiilor de masterat, în ţară sau în străinătate.  

2. Angajamentul este semnat de către funcţionarul public înaintea emiterii actului 
administrativ de delegare la instruire, în caz contrar actul administrativ nu se emite.  

3. Angajamentul se întocmeşte în cazul în care durata formei sau durata cumulativă a 
formelor de dezvoltare profesională la care este delegat funcţionarul depăşeşte 90 de zile într-
un an calendaristic.  

În cazul în care formele de dezvoltare profesională sînt divizate în mai multe părţi, 
angajamentul se întocmeşte înaintea delegării la ultima formă de dezvoltare profesională prin 
care se depăşeşte durata specificată în alineatul întîi.  

4. Angajamentul nu se întocmeşte în cazul în care funcţionarul public participă la forme 
de dezvoltare profesională din cont propriu.  

5. Angajamentul conţine următoarea informaţie:  
1) numele, prenumele funcţionarului public, funcţia deţinută, subdiviziunea şi 

autoritatea publică în care activează, precum şi date din buletinul de identitate;  
2) perioada pentru care îşi asumă obligaţia de a activa în serviciul public după 

absolvirea formelor de dezvoltare profesională, calculată în conformitate cu prevederile pct.6 
al prezentei anexe;  

3) obligaţia de a restitui integral autorităţii publice cheltuielile suportate pentru 
dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire, calculate 
în condiţiile legii;  

4) semnătura funcţionarului public, data, luna şi anul semnării angajamentului.  
6. După absolvirea formelor de dezvoltare profesională funcţionarul public are obligaţia 

să activeze în serviciul public:  
1) de la 2 la 3 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată de la 

90 pînă la 120 de zile;  
2) de la 3 la 4 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată de la 

121 pînă la 150 de zile;  
3) de la 4 la 5 ani – în cazul în care formele de dezvoltare profesională au o durată mai 

mare de 150 de zile.  
7. Odată cu semnarea unui nou angajament în perioada de valabilitate a angajamentului 

semnat anterior, ultimul se abrogă de drept.  
8. Funcţionarul public va restitui integral autorităţii publice cheltuielile suportate pentru 

dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe perioada aflării la instruire, calculate 
în condiţiile legii, în următoarele cazuri:  

1) nu a absolvit din vina sa formele de dezvoltare profesională;  
2) nu a activat în serviciul public, după absolvirea formelor de dezvoltare profesională, 

întreaga perioadă specificată în angajament.  



9. Funcţionarul public nu va restitui autorităţii publice cheltuielile pentru dezvoltarea 
profesională în următoarele cazuri:  

1) nu deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia;  
2) nu a absolvit formele de dezvoltare profesională din motive întemeiate şi justificate 

prin documente corespunzătoare.  
10. Cheltuielile suportate pentru dezvoltarea sa profesională, inclusiv salariul încasat pe 

perioada aflării la instruire se restituie autorităţii publice de către funcţionarul public, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data survenirii condiţiilor specificate la pct.8.  

11. Angajamentul semnat de către funcţionarul public se păstrează, împreună cu actul 
administrativ de delegare la instruire, în dosarul personal al acestuia.  

12. În cazul promovării sau transferului funcţionarului public într-o altă autoritate 
publică, odată cu dosarul personal se transmite şi angajamentul.  

13. Serviciul resurse umane ţine evidenţa formelor de dezvoltare profesională şi a 
duratei acestora, monitorizează respectarea prevederilor angajamentelor şi, în caz de 
necesitate, comunică conducătorului autorităţii publice şi funcţionarilor publici despre 
nerespectarea obligaţiilor asumate.  

14. În cazul refuzului funcţionarului public de a achita autorităţii publice cheltuielile 
suportate pentru dezvoltarea sa profesională, acestea se încasează în baza hotărîrii 
judecătoreşti la cererea autorităţii publice respective. 

  
[Anexa nr.6 introdusă prin Hot.Guv. nr.822 din 14.12.2009, în vigoare 18.12.2009] 
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