
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea  

profesională a funcționarilor publici în anul 2020 

-------------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 37 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi 

statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, 

nr. 230-232, art. 840), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a 

funcţionarilor publici în anul 2020 (se anexează). 

 

2. Academia de Administrare Publică va asigura: 

1) în coordonare cu Cancelaria de Stat: 

a) elaborarea, aprobarea și distribuirea Planului de realizare a comenzii de 

stat autorităţilor publice; 

b) elaborarea şi aprobarea programelor de instruire în corespundere cu 

necesităţile practice, prevederile cadrului normativ şi relevanţa tematicilor pentru 

dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici; 

2) organizarea activităţilor de logistică didactică şi tehnică conexe 

Planului de realizare a comenzii de stat; 

3) prezentarea, pînă la 31 ianuarie a anului următor, Cancelariei de Stat a 

raportului privind realizarea activităţilor de instruire planificate. 

 

3. Autorităţile publice vor asigura:  

1) delegarea funcţionarilor publici pentru participare la cursurile de 

instruire; 

2) participarea specialiştilor la elaborarea şi realizarea programelor de 

instruire în calitate de formatori, ca urmare a solicitării Academiei de 

Administrare Publică. 

 

4. Cheltuielile legate de realizarea comenzii de stat vor fi acoperite în 

limitele mijloacelor financiare alocate în acest scop Academiei de Administrare 

Publică. 
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5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
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             Aprobată 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

  
COMANDA DE STAT 

privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2020 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea și conținutul de bază al programului  

de instruire (subiectele principale) 

Total 

persoane/ 

grupuri/zile 

Categoria și numărul funcţionarilor publici 

autoritățile administrației 

publice centrale 

autoritățile administrației 

publice locale 

categorie 

număr de 

persoane/ 

grupuri 

categorie 

număr de 

persoane/ 

grupuri 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Integrarea profesională în funcţia publică 

Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice. 

Reglementarea activităţii funcţionarului public. Drepturile 

şi obligaţiile funcţionarului public debutant. Dezvoltarea 

abilităţilor de procesare a informaţiei, petiţiilor, de 

elaborare a notelor informative, rapoartelor, proiectelor de 

decizii, scrisorilor etc. Etică și integritate profesională. 

Guvernare electronică 

(Curs de 5 zile/40 de ore) 

 

150/6/30 Funcționari publici 

debutanți 

100/4 Funcționari publici 

debutanți 

50/2 

2.  Managementul organizațional 

Conceptul de management organizațional. Principiile, 

funcțiile și componentele managementului organizațional. 

Instrumente manageriale eficiente de planificare, 

organizare/coordonare, monitorizare și evaluare a 

activității subdiviziunii în baza principiilor 

managementului bazat pe rezultate. Personalitatea și 

comportamentul managerului performant. Stiluri de 

conducere 

(Curs de dezvoltare managerială, 5 zile/40 de ore) 

 

75/3/15 Funcționari publici 

de conducere din 

autoritățile 

administrative din 

subordinea 

ministerelor cu o 

experiență 

managerială de pînă 

la 5 ani 

50/2 Funcționari publici 

de conducere din 

autoritățile 

administrației  

publice locale de 

nivelul al doilea cu 

o experiență 

managerială de pînă 

la 5 ani 

25/1 

3.  Etica și integritatea profesională în sectorul public 100/4/12 Funcţionari publici 75/3 Funcţionari publici 25/1 
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 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Conduita în administrația publică. Cultivarea integrității în 

sectorul public. Integritatea instituțională. Avertizorii de 

integritate. Conflictul de interese în serviciul public. 

Sistemul informațional  

e-Integritate. 

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

de conducere/ 

execuţie 

de conducere/ 

execuţie 

4.  Eficientizarea activității profesionale în administrația 

publică 

Planificarea activității proprii. Gestionarea eficientă a 

timpului. Dezvoltarea abilităţilor de lucru cu documentele: 

elaborarea notelor informative, rapoartelor, proiectelor de 

decizii, scrisorilor etc. Dezvoltarea abilităților de 

comunicare scrisă 

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

150/6/18 Funcţionari publici 

de execuţie 

125/5 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

25/1 

5.  Recrutarea și selectarea personalului 

Organizarea concursului: proba scrisă și desfășurarea 

interviului bazat pe competențe. Cerințe și recomandări la 

elaborarea  variantelor de lucrări și grila de evaluare 

(proba scrisă), elaborarea ghidului de interviu și a grilei de 

evaluare a răspunsurilor 

(Curs de 2 zile/12 ore) 

 

75/3/6 Membri ai 

comisiilor de 

concurs 

50/2 Membri ai 

comisiilor de 

concurs 

25/1 

6.  Leadershipul în administrația publică 

Leadershipul personal: atitudine personală şi percepţia de 

sine, flexibilitatea şi gîndirea analitică în luarea deciziilor, 

eficienţa personală, inteligența emoțională. Leadershipul 

organizaţional: formarea echipelor, motivarea colegilor şi 

orientarea spre rezultat. Comunicarea asertivă și 

nonviolentă  

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

75/3/9 Funcţionari publici 

de conducere 

50/2 Funcţionari publici 

de conducere 

25/1 

7.  Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte 

normative 

50/2/6 Funcţionari publici 

de conducere/ 

50/2   
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1 2 3 4 5 6 7 

Caracterul actului normativ. Categoriile actelor normative. 

Etapele elaborării proiectului de act normativ. Analiza de 

impact în procesul de fundamentare a proiectelor de acte 

normative. Sistemul informațional e-Legislație. Inițierea 

elaborării proiectelor actelor normative. Întocmirea 

proiectului de act normativ. Structura și conținutul actului 

normativ. Avizarea, consultarea publică și efectuarea 

expertizei. Definitivarea proiectului de act normativ. 

Intrarea în vigoare și înregistrarea actelor normative. 

Procedeele tehnice aplicabile actelor normative. 

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

execuţie cu atribuţii 

şi responsabilităţi în 

elaborarea actelor 

normative 

8.  Elaborarea și evaluarea politicilor publice 

Procesul de elaborare a politicilor publice. Analiza ex-

ante. Abordări bazate pe drepturile omului și dimensiunea 

de gen în cadrul politicilor publice. Monitorizarea şi 

evaluarea politicilor publice. Utilizarea datelor statistice și 

administrative în procesul de elaborare și evaluare a 

politicilor. Managementul procesului de evaluare. 

Dificultăți întâmpinate în procesul de evaluare a politicilor  

(Curs de 5 zile/40 de ore)   

 

50/2/10 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie din 

subdiviziunile de 

politici 

50/2   

9.  Planificarea strategică și operațională în administrația 

publică 

Cadrul național de planificare strategică și operațională: 

viziune, proces, instrumente. Bugetare participativă. 

Cerințe față de documentele de planificare strategică 

(Curs de 5 zile/40 de ore) 

 

50/2/10 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie din 

aparatul central al 

autorității, 

responsabili de 

domeniu 

50/2   

10.  Managementul conflictelor 

Noțiunea/conceptul de conflict. Tipuri de conflicte. Ciclul 

și fazele conflictului. Strategii și tehnici de abordare și 

rezolvare a conflictelor. Tehnici de comunicare asertivă. 

Conflictul ca sursă de progres – dezvoltarea relațiilor de 

comunicare instituțională 

75/3/6 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

50/2 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

25/1 
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1 2 3 4 5 6 7 

(Curs de 2 zile/16 ore) 

 

11.  Gestionarea eficientă a stresului la locul de muncă 

Conceptul de stres. Sursele și fazele stresului. Tipologii de 

stres. Metode și tehnici de prevenire, reducere și 

combatere a stresului (strategii de coping)  

(Curs de 2 zile/16 ore) 

 

75/3/6 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

50/2 Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

25/1 

12.  Managementul serviciilor publice 

Organizarea serviciilor publice. Instrumente de prestare 

eficientă a serviciilor publice. Modernizarea serviciilor 

publice: e-Servicii. Comunicarea cu beneficiarii serviciilor 

publice, inclusiv comunicarea cu beneficiarii dificili. 

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal în 

prestarea serviciilor publice 

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

75/3/9 Funcționari publici 

de execuție din 

subdiviziunile care 

prestează servicii 

publice direct 

cetățenilor  

50/2 Funcționari publici 

de execuţie, care 

prestează servicii 

publice direct 

cetățenilor 

25/1 

13.  Utilizarea noilor tehnologii informaţionale la locul de 

muncă în administrația publică 

Dezvoltarea competențelor digitale. Utilizarea 

platformelor pentru servicii administrative 

guvernamentale, alte tipuri de servicii electronice 

(Curs de 3 zile/24 de ore) 

 

60/4/12   Funcţionari publici 

de conducere/ 

execuţie 

60/4 

TOTAL 1060/44/149  750/30  310/14 

 

 
 

 



NOTA INFORMATIVĂ

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire ia comanda de stat privind 

dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici în anul 2020

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea 

profesională a funcţionarilor publici în anul 2020” este elaborat de către Cancelaria de 

Stat

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile

urmărite_________________________________________________________________

Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în vederea asigurării realizării prevederilor 

art.37 al Legii nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

şi Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020 -  2023 aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.636/2019 (pct. 1.42.2), având ca scop sporirea performanţei autorităţilor 

publice prin dezvoltarea capacităţilor profesionale ale funcţionarilor publici în cadrul 

Academiei de Administrare Publică.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene_________________

Proiectul prezentat respectă prevederile legislaţiei naţionale şi nu intră în contradicţie cu 

prevederile legislaţiei UE.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi___________

Conform prevederilor art.37 din Legea nr. 158/2008, funcţionarii publici au dreptul şi 

obligaţia de a-şi perfecţiona, în mod continuu, abilităţile şi pregătirea profesională. Prin 

urmare, prevederile proiectului asigură oportunităţile de dezvoltare profesională a 

acestora.

Subiectele cursurilor de instruire incluse în comanda de stat şi categoriile de funcţionari 

publici care urmează a fi instruiţi au fost stabilite în baza priorităţilor prevăzute în 

Programul de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020 (aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.970/2016) şi a propunerilor autorităţilor publice privind 

necesităţile de instruire a personalului pentru anul 2019 (urmare a solicitării Cancelariei 

de Stat nr. 16-09-7597 din 1 noiembrie 2019 şi nr.16-09-7880 din 11 noiembrie 2019). 

Comanda de stat conţine denumirea şi subiectele principale ale cursurilor de instruire, 

categoria şi numărul de participanţi pentru care sunt destinate cursurile respective, 

precum şi durata desfăşurării cursurilor.

în total, comanda de stat pentru anul 2020 prevede 13 cursuri de instruire pentru 1060 

persoane/44 grupuri/149 zile de instruire, inclusiv pentru 750 persoane/30 grupuri din 

autorităţile publice centrale şi 310 persoane/14 grupuri din autorităţile administraţiei 

publice locale.

Numărul de 1060 participanţi a fost stabilit în baza bugetului planificat pentru anul
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2020 în sumă de 1031,2 mii lei, destinat pentru dezvoltarea profesională a funcţionarilor 

publici în cadrul Academiei de Administrare Publică.

Astfel, pentru grupurile prioritare de funcţionari publici stipulate în pct.8 al Programului 

de instruire a funcţionarilor publici pentru anii 2016-2020, se propun următoarele 

programe de instruire:

- funcţionari publici de conducere -  leadership în administraţia publică, management 

organizaţional, elaborarea şi evaluarea politicilor publice, planificarea strategică şi 

operaţională, managementul conflictelor şi gestionarea stresului;

- funcţionari publici debutanţi - integrarea profesională în funcţia publică;

- funcţionari publici antrenaţi în prestarea serviciilor publice - managementul 

serviciilor publice;

- funcţionari publici care deţin funcţii cu risc înalt de corupţie -  etica şi integritatea 

funcţionarului public;

- funcţionari publici responsabili de planificarea strategică, elaborarea şi coordonarea 

politicilor publice - elaborarea şi evaluarea politicilor publice, planificare strategică şi 

operaţională.

De asemenea, la solicitarea autorităţilor publice au fost incluse programe pentru 

membrii comisiilor de concurs privind recrutarea şi selectarea personalului, 

în vederea realizării programelor şi a procesului de instruire, la elaborarea şi realizarea 

cursurilor de instruire urmează a fi antrenaţi, pe lângă cadrele didactice ale AAP şi 

specialişti din cadrul autorităţilor publice, astfel fiind asigurată corespunderea cadrului 

normativ, necesităţilor practice şi relevanţei tematicilor.

5. Fundamentarea economico-financiară _________________________________

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea 

profesională a funcţionarilor publici în anul 2020” se încadrează în limita mijloacelor 

financiare alocate în acest scop._______________________________________________

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_______________________________

Proiectul a fost supus avizării de către autorităţile publice interesate.________________

7. Constatările expertizei anticorupţie_______________________________________

Urmare a expertizei anticorupţie s-a constatat că proiectul nu conţine factori şi riscuri de 

corupţie._______________________________________ __ ________

8. Constatările expertizei juridice____________________________ ______________

La definitivarea proiectului s-a ţinut cont de obiecţiile şi propunerile expuse de 

Ministerul Justiţiei. _________

Secretar general al Guvernului Liliana IACONI
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