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Nota tehnică nr.2  

Privind angajările şi cheltuielile de personal în sectorul public  

 Introducere 

       Cheltuielile de personal, care includ salariile, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele 

de asigurare obligatorie medicală, reprezintă una din principalele categorii economice de cheltuieli ale 

bugetului public naţional. În pofida faptului că, ponderea acestor cheltuieli în volumul total al cheltuielilor 

bugetului public pe parcursul anilor 2000-2005 a constituit în mediu 25 la sută, nivelul salariilor în sectorul 

bugetar sînt destul de mici comparativ cu sectorul privat, motiv din care angajarea cadrelor calificate în 

sectorul public constituie o problemă stringentă.  În această notă tehnică este  expusa analiza sumară a 

tendinţelor recente ale angajărilor şi remunerării muncii în sectorul public, in special a situaţiei in acest 

domeniu pe anul 2005 precum şi obiectivele principale pentru anii 2007-2009. 

Tendinţe recente  

Angajarea în sectorul public  

        Conform datelor Biroului Naţional de Statistică pe parcursul anilor 1998-2005 în general pe republică 

numărul salariaţilor s-a redus şi continuă să se reducă, crescând în acelaşi timp numărul celor nesalariaţi. În 

anul 2005 salariaţii au constituit 63% din total, numărul lor micşorându-se cu 1% faţă de anul 2004 şi cu 4,5% 

în comparaţie cu anul 2003.  

     Repartizarea populaţiei pe forme de proprietate evidenţiază, că 69,6% din totalul persoanelor ocupate 

activează în sectorul privat, şi 25,6% în sectorul public, dintre care 83,5 % sunt angajaţi ai sferei bugetare. Din 

numărul total al angajaţilor sectorului bugetar,  peste 70% activează in sectorul educaţional. (Tabel 1). Între 

anii 1998 şi 2005, nivelul de angajare în sectorul bugetar s-a redus cu aproximativ 37%, de la 280,9 mii 

persoane până la 176,9 mii persoane. În organele administraţiei publice centrale şi locale activează 17100,5 

persoane, sau 9,7 la sută din numărul total al angajaţilor din sectorul bugetar. În aparatele centrale ale 

ministerelor şi autorităţilor administrative centrale activează 1728 persoane sau 0,9 la sută din numărul total al 

angajaţilor sectorului bugetar. . 

La etapa actuala a reformei administraţiei publice centrale (RAPC), eforturile de optimizare a structurii 

Guvernului şi de reducere cu 70 la sută a personalului autorităţilor administraţiei publice centrale s-au soldat 

deja cu unele rezultate. Astfel, de la 16 ministere şi 14 departamente, executivul central a ajuns la 15 ministere 

şi 13 agenţii, servicii şi birouri naţionale. Totodată, activităţile din cadrul RAPC nu au cuprins încă, restul  

instituţiilor publice cărora le revine cota preponderentă angajărilor în sectorul bugetar, în special cele din sfera 

socială, iar personalul din organele administraţiei publice centrale constituie doar unu la sută din personalul 

total încadrat în sectorul bugetar. De exemplu, în sectorul educaţional, căruia îi revine 70 la sută din 

personalului sectorului bugetar, personalul din organele de conducere reprezintă doar 0,5 la sută pe cînd 99,5 la 
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sută reprezintă personalul instituţiilor de învăţământ. Anume din aceste considerente şi apare necesitatea 

reformării întregului sector public, dar nu numai a administraţiei publice centrale. 

Tendinţele generale ale angajărilor în sectorul bugetar pe ramuri, prezentate în tabelul 1, denotă faptul că, 

comparativ cu anul 2000 numărul angajaţilor în anul 2005 în mediu s-a redus cu mai mult de 26 la sută, 

constituind în anul 2005 – 176,9 mii persoane. În general, pe toate sectoarele sa înregistrat o tendinţă de 

reducere a numărului de personal, preponderent în sectorul ocrotirii sănătăţii.  Această reducere  se datorează în 

mare parte reformelor din sectorul ocrotirii sănătăţii. Odată cu implementarea asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală, majoritatea instituţiilor medicale activează în condiţii de autonomie financiară. Paralel cu 

aceste reduceri de personal în sectorul asistenţei sociale, în această perioada s-a înregistrat o tendinţă de 

majorare a numărului de personal, astfel în anul 2005 comparativ cu anul 2000, numărul de personal din acest 

sector s-a majorat cu mai mult de 25 la sută. Aceasta majorare a fost condiţionată de creşterea solicitanţilor 

pentru a fi deserviţi la domiciliu şi crearea instituţiilor noi de asistenţă socială pentru persoanele în vîrstă, 

invalizi copii şi persoane fără adăpost.  

Tabelul  nr. 1  Distribuţia forţei de muncă în sectorul bugetar pe ramuri în anii  2000-2005 

Numarul 
angajaţilor % din total

Numarul 
angajaţilor % din total

Numarul 
angajaţilor % din total

Numarul 
angajaţilor % din total

Numarul 
angajaţilor % din total

Numarul 
angajaţilor % din total

Servicii generale de stat 15503 6,5% 16763,5 7,0% 16880,5 7,1% 15596,4 6,6% 14093 7,9% 14141,1 8,0%
Activitatea externă 299 0,1% 288,5 0,1% 304 0,1% 323,3 0,1% 350,5 0,2% 335,5 0,2%
Sistemul judiciar 3064,5 1,3% 3194 1,3% 3140 1,3% 3018,5 1,3% 3160,9 1,8% 3344,5 1,9%
Învăţămînt 126646 52,9% 124738,5 52,1% 123383,6 52,2% 125277 53,1% 125941 70,9% 126213,9 71,3%
Ştiinţă şi inovare 4214,5 1,8% 3460,4 1,4% 3494,8 1,5% 3166 1,3% 3130,4 1,8% 3576,5 2,0%
Cultură, artă, sport şi tineret 9896 4,1% 9951,5 4,2% 10009 4,2% 10273,5 4,4% 10406,5 5,9% 9669,4 5,5%
Ocrotirea sănătăţii 67108 28,0% 66143,3 27,6% 65073,6 27,5% 64584,5 27,4% 5040 2,8% 4698,3 2,7%
Asistenţa şi asigurarea socială 4309 1,8% 4278 1,8% 4423 1,9% 4523,7 1,9% 5060,7 2,8% 5409 3,1%
Acgricultură, gospodăria piscicolă şi silvică 3985 1,7% 5765 2,4% 4765 2,0% 3730,2 1,6% 3726,9 2,1% 3677,7 2,1%
Protecţia mediului şi hidrometeorologia 980 0,4% 1028 0,4% 1008,5 0,4% 862,1 0,4% 854,6 0,5% 841 0,5%
Industrie şi contrucţii 333 0,1% 319 0,1% 320 0,1% 282,5 0,1% 346,8 0,2% 388,1 0,2%
Transporturi, gospodaria drumurilor, comunicatii   240 0,1% 219 0,1% 195 0,1% 211,3 0,1% 198,5 0,1% 119,5 0,1%
Gospodăria comunală si gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe 122 0,1% 122 0,1% 83 0,0% 103,5 0,0% 108,2 0,1% 146 0,1%
Alte activităţi economice 2646,5 1,1% 3362,5 1,4% 3445,5 1,5% 4078 1,7% 5237,4 2,9% 4410 2,5%
Total 239346,5 100% 239633,2 100% 236525,5 100% 236030,5 100% 177655,4 100% 176970,5 100%

2000 2001 20052002 2003 2004

 

De asemenea la modificarea numărului de personal au mai influenţat şi alţi factori, printre care: 

Reducerea numărului de personal: 

§ aprobarea şi implementarea noilor state - tip ale organelor administraţiei publice locale şi a 
serviciilor desconcentrate în teritoriu după petrecerea reformei administrativ-teritoriale.  

§ plecarea specialiştilor din cauza salariilor mici, în special din sectorul educaţional şi al ocrotirii 
sănătăţii. 

§ reorganizarea Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”, demararea căruia a început în anul 2004.  
§ reformele şi restructurarea structurii sistemului de ocrotire a sănătăţii. 

Majorarea  numărului de personal: 

§ deschiderea ambasadelor Republicii Moldova în  Suedia, Cehia, Serbia şi  Muntenegru, Letonia, 
Lituania şi Estonia  

§ deschiderea unor noi instituţii  în domeniul culturii (biblioteci), în teritoriu. 
§ deschiderea unor noi instituţii preşcolare  şi majorarea numărului de copii  din instituţiile 

preşcolare  
§ majorarea numărului auditorilor în instituţiile de perfecţionare a cadrelor şi a efectivului de copii 

în instituţiile extraşcolare 
§ dezvoltarea reţelei de instituţii sociale pentru persoanele în vîrstă şi invalizi, copii şi persoanele 

fără adăpost  
§ creşterea  numărului de solicitanţi pentru deservire la domiciliu, a condus la majorarea numărului 

personalului serviciilor de deservire socială la domiciliu , etc  
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Cu toate progresele înregistrate, situaţia în domeniul angajărilor în sectorul public rămîne a fi complexă pentru 

că, există mai multe acte normative care reglementează regimul juridic aplicabil personalului din administraţia 

publică. Acest fapt, denotă o insuficientă de reglementare integrată pentru managementul personalului din 

sectorul public. Pînă în prezent, nu există nici o structură care să centralizeze informaţiile privind totalitatea 

angajaţilor  din sectorul public şi să reglementeze politica de cadre în întreg sectorul public.  

 

Cheltuielile de personal  în sectorul public  
 

În anul 2005 cheltuielile de personal în valoare nominală au  constituit 3000,6 mil. lei, înregistrând  o creştere 

faţă de anul 2004 cu 20 la sută, şi de 2,4 ori mai mari faţă de anul 2000 (tabelul 2). Această tendinţă relevă pe 

de o parte - importanţa acordată problemei de majorare a salariilor angajaţilor din sfera bugetară şi în special 

ale celor din sfera socială, pe de alta parte -  majorările fragmentate de salarii care s-au produs în anii 2000-

2005. Ca pondere în PIB, cheltuielile de personal în anul 2005 comparativ cu anul 2004 au înregistrat o 

creştere de la 7,8 la sută pînă la 8,2 la sută în 2005. Ponderea cheltuielilor de personal în volumul total al 

cheltuielilor publice  în anul 2005 a rămas însă practic la nivelul anului 2004.  

Tabelul nr.2  Cheltuielile de personal – evoluţii recente 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total cheltuieli de personal în  bugetul public naţional  (mil.lei) 1233,4 1544,2 2143,2 2650,3 2507,1 3000,6 

 % din totalul cheltuielilor bugetului public 21,2% 25,7% 27,8% 28,9% 22,3% 22,2% 

 % din cheltuielile curente discreţionare  30,5% 33,9% 34,6% 36,0% 28,1% 26,8% 

 % din PIB 7,7% 8,1% 9,5% 9,6% 7,8% 8,2% 
 

Analizînd ponderea cheltuielilor de personal pe fiecare ramură în parte în volumul total al cheltuielilor de 

personal ale bugetului public naţional, e de menţionat, că aproximativ 50 la sută revin  cheltuielilor de personal 

pe instituţiile din sectorul educaţional, peste 19 la sută, cheltuielile de personal pe serviciile de stat cu 

destinaţie generală. În general ponderea cea mai mare a cheltuielilor de personal în suma totală revine  

instituţiile din sfera socială care constituie 60,4 la sută. Ponderea cheltuielilor de personal pe celelalte ramuri 

variază între 3%-4%.    

Remunerarea în sectorul bugetar   

Deşi cheltuielile de personal in sectorul bugetar sunt impunătoare, salariile medii rămân a  fi una din 

problemele stringente. Comparativ cu salariul mediu pe economia naţională, mărimea salariului mediu al unui 

angajat din sectorul bugetar, poate fi comparativă, dar numai la personalul de ranguri mai înalte. În pofida 

faptului că în 2005 au fost majorate semnificativ salariile unor categorii de salariaţi, decalajele s-au menţinut la 

aceleaşi cote înalte, salariul mediu din sfera bugetară, reprezentând 75,2 % din cel privat. Acest lucru relevă 

nivelul scăzut al salariilor din sectorul bugetar care se menţine în continuare. Salariile infime au subminat 

motivaţia, profesionalismul şi moralul angajaţilor din serviciile publice, şi nu permit atragerea şi păstrarea în 

cadrul acestora a specialiştilor şi persoanelor cu bune capacităţi manageriale.  
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Indicatorii  
Unitatea de 

măsură a.2000 a.2001 a.2002 a.2003 a.2004 a.2005 

Salariul nominal mediu lunar 
pe economie  lei 407,9 543,7 691,9 892 1104 1319,5 
Salariul nominal mediu  lunar 
în sfera bugetară  lei 292,9 407,8 555,8 685,2 828,3 992,5 
Ponderea salariului mediu din 
sfera bugetară în salariul 
mediu pe economie  % 71,80% 75,00% 80,30% 76,80% 75,00% 75,20% 

Sursa: Biroul Naţional de Statistica  

• În una din principalele ramuri ale sferei bugetare  - învăţământul, salariul mediu lunar al unui 

angajat din contul cheltuielilor de bază în anul 2005 a constituit  723 lei comparativ cu 576 lei in 

anul 2004. Salariul mediu al unui cadru didactic în anul 2005 a fost de 966 lei, ce e cu 226 lei mai 

mult comparativ cu anul precedent  salariul mediu lunar al unui lucrător auxiliar a constituit 419 

lei, faţă de 354 în anul precedent, iar a unui lucrător de conducere – 778 lei comparativ cu 608 lei 

în anul precedent. Deoarece la finanţarea acestor cheltuieli au fost direcţionate şi mijloace 

speciale, în anul 2005 salariul mediu lunar al unui angajat din domeniul învăţământului, din 

cheltuielile de bază şi speciale a constituit 1079 lei, din care a unui cadru didactic 1427 lei,  cu o 

creştere de 249 lei faţă de anul 2004, a unui lucrător auxiliar 615 lei, faţă de 521 lei în anul 2004.  

• Conform datelor Biroului Naţional de Statistica în anul 2005, în sectoarele sferei sociale au fost 

înregistrate cele mai mari ritmuri de majorare a salariilor, constituind în mediu 20-30 la sută, în 

timp ce salariile din celelalte sectoare au înregistrat o creştere modestă de 10-15 la sută. Pe unele 

categorii de personal din aceste sectoare, salariul mediu lunar este cu mult mai mare decît salariul 

mediu pe economie. De exemplu, profesorii din instituţiile superioare de învăţămînt şi unele 

categorii de  medici au salarii medii lunare peste doua mii lei. În pofida creşterilor salariale care au 

fost operate, serviciul public întâmpină dificultăţi la angajarea şi menţinerea personalului cu 

capacităţi manageriale pentru a asigura eficienţa activităţii sectorului public.  

În scopul implementării unui nou sistem de salarizare bazat pe performanţele individuale ale angajaţilor din 

sistemul bugetar şi diferenţierea salariilor acestora între limitele unor grile largi de salarizare,  acţiunile 

principale în domeniul politicii salariale în perioada 2006-2009 sunt şi vor fi axate întru realizarea prevederilor 

Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar adoptată la 23 decembrie 2005. Noul sistem de 

salarizare, are ca obiectiv asigurarea unui nivel echitabil de salarizare pentru toate categoriile de angajaţi în 

funcţie de calificarea, responsabilitatea, complexitatea muncii şi va fi bazat pe performanţele profesionale 

individuale ale salariaţilor 

Politica  salarială în anii  2007-2009 

Obiectivul principal pentru perioada 2007-2009 este implementarea unui sistem unitar de salarizare a 

angajaţilor publici motivant, simplu şi transparent care să reflecte importanţa şi rezultatele activităţii depuse 

şi să permită atragerea şi menţinerea cadrelor  competente.  

Principalele principii care stau la baza reformei salariale şînt:  

§ Salarizarea pe baza performanţelor individuale ale angajaţilor din sistemul bugetar 
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§ Diferenţierea salariilor între limitele unor grile largi de salarizare  

§ Majorarea nivelului salariului mediu angajaţilor din sectorul bugetar  

§ Implementarea pe etape şi uniformă a reformei salariale  

§ Atragerea , angajarea şi menţinerea cadrelor înalt calificate. 

Potrivit prognozei macroeconomice în perioada anilor 2006-2009 salariul mediu nominal în ansamblu pe 

economie se va majora de 2,2 ori faţă de anul 2005 şi va atinge în anul 2009 suma de 2860 lei, iar fondul de 

remunerare a muncii se va majora de 2 ori, atingînd suma de 20,5 mild. lei sau 32,3% în raport cu PIB, faţă de 

27,7% în anul 2005. Pentru anul 2007 se preconizează o creştere de 22 % a salariului mediu şi va constitui 

2015 lei. 

§ În sectorul bugetar politica salarială în 2007-09 va fi reglementată de Legea cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar.  Astfel nivelul salariilor angajaţilor din sectorul bugetar va fi influenţat 

de: (i) creşterea salariului primei categorii de la 200 lei la 400 în 2007; (ii) reforma sistemului de  

remunerare a angajaţilor serviciilor publice bazată pe prevederile legii nominalizate 

§ Creşterea salariului mediu lunar  pe economie şi a fondului de remunerare a muncii va fi condiţionată 

de: (i) relansarea sectorului real, în special din contul dezvoltării sectorului privat şi trecerii unui număr 

considerabil de personal în sfera business-ului mic şi mijlociu; (ii) creşterea preţurilor de consum; şi (iii) 

perfecţionarea sistemului de salarizare şi motivare a angajaţilor 

§ Pentru implementarea deplină a prevederilor legii către anul 2010 vor fi necesare mijloace suplimentare  

de circa 4303,2 milioane lei.  Pentru implementarea prevederilor legii menţionate în perioada CCTM 

2007-2009 au fost prevăzute mijloace financiare suplimentare respectiv pe anul 2007 –968 mil lei, 

pentru anul 2008 - 1708 mil.lei  şi pentru anul 2009 – 907,2 mil.lei. În rezultatul implementării legii, 

fondul salarial din sectorul bugetar în 2007-2009 va evolua după cum urmează: 

◊ Cheltuielile de personal vor creşte în mediu pe an cu 17-19 la sută. În anul 2009  acestea vor 

constitui  6658,3 milioane lei, depăşind de mai mult de două ori cheltuielile de personal în 2005- 

3000,6 mil.lei.    

◊ Ca pondere în PIB, acestea vor manifesta o creştere de la 9,1 la sută în anul 2006 pînă la 10,5 la 

sută în anul 2009. 

◊ Majorarea fondului salarial va consuma cea mai mare parte din resursele suplimentare disponibile 

şi va limita posibilităţile de finanţare  a altor categorii de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor 

capitale.  

Totuşi, costul potenţial înalt al reformei sistemului de salarizare din sectorul public accentuează necesitatea 

planificării şi implementării acesteia în contextul unei strategii cuprinzătoare de reformare a sectorului 

public, dar nu numai a administraţiei publice centrale.  Anume din aceste considerente şi apare necesitatea 

reformării întregului sector public, dar nu numai a administraţiei publice centrale şi desemnării unei instituţii 

responsabile de managementul angajărilor în întreg sectorul public şi care să reglementeze politica de cadre 

în întreg sectorul public, dar nu doar segmentul administraţiei publice. 


