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Academia de Administrare Publică i-a asumat misiunea de a forma
specialişti de înaltă calificare pentru serviciul public, capabili să utilizeze în
mod corespunzător cunoştinţele, abilită ile i atitudinile în folosul cetă enilor,
în corespundere cu nevoile şi aşteptările acestora, în armonie cu propria
dezvoltare intelectuală i spirituală. Unul din scopurile principale ale
Academiei este de a contribui cât mai substanţial şi eficient la promovarea şi
menţinerea valorilor general-umane, valorilor unui stat de drept, printr-o
ofertă calitativă de pregătire profesională a personalului din serviciul public,
precum şi prin servicii de instruire de înaltă calitate, corelate cu standardele
promovate la nivel european.
Asigurarea calităţii înseamnă crearea încrederii în rîndul beneficiarilor,
în sensul că instituţia prestatoare de servicii de instruire trebuie să vină cu o
ofertă de dezvoltare profesională care să răspundă aşteptărilor acestora, să
abordeze un management eficace şi să utilizează resursele umane, materiale
şi financiare în mod eficient. În acest sens, managementul calită ii în instruire
constituie ansamblul de politici şi instrumente, de măsuri aprobate la nivel
institu ional sau na ional, orientate spre asigurarea calită ii instruirii prin care
se determină şi se măsoară parametrii calităţii în toate domeniile de activitate.
Calitatea se impune în instruire i din considerentul că, în ultimele
decenii, în contextul social, politic şi economic al procesului de globalizare şi
al extinderii Uniunii Europene, au avut loc schimbări profunde care se
manifestă prin: diversificarea prestatorilor serviciilor de instruire,
informatizarea procesului de instruire, a mobilităţii formatorilor, creşterea
competitivităţii pentru ocuparea unui loc de muncă ce oferă şanse de
dezvoltare personală, caracterul continuu al învăţării.
În acest context, Academia, a creat i implementează Sistemul de
asigurare a calităţii proceselor de instruire, conform standardului ISO
29990:2010. Acesta este primul standard interna ional care specifică cerin ele
pentru prestatorii serviciilor de instruire, formare profesională i dezvoltare
non-formală, oferind un model general pentru practica profesională în ceea ce
prive te calitatea i performan a ce trebuie ob inută pentru prestatorii
serviciilor de instruire.
Instituirea în cadrul Academiei a SMC va permite optimizarea tuturor
proceselor ce formează activitatea complexă de dezvoltare profesională a
func ionarilor publici. Eforturile Academiei au drept scop prestarea
serviciilor de instruire, conform standardelor interna ionale, care ar conduce
la dezvoltarea competen elor profesionale ale personalului din autorită ile
publice necesare pentru prestarea unor servicii calitative, axate pe necesită ile
beneficiarilor. Implementarea sistemului de management al calită ii ne oferă
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DESCRIEREA ACADEMIEI

DESCRIEREA ACADEMIEI

MOTTO
MOTTO::
Dac nu încerci s faci
ceva peste cuno tin ele
pe care deja le
le--ai
deprins, nu ai cum s
cre ti.
Ronald E. Osborn

Academia de Administrare Publică, conform
prevederilor Statutului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 225 din 26.03.2014, este o instituţie de învăţămînt
superior de stat, care are misiunea de formare a
specialiştilor de înaltă calificare, de dezvoltare
profesională continuă a personalului din serviciul public şi
de asigurare ştiinţifico-metodică a activităţii autorităţilor
publice.
Misiunea de bază a AAP este pregătirea fundamentală a
conducătorilor la toate nivelele manageriale din autorităţile
publice, a specialiştilor din organele administraţiei publice
centrale şi locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea, în
scopul formării unui corp de funcţionari profesionişti,
competenţi, la nivelul cerinţelor moderne, inclusiv prin
cursuri de dezvoltare profesională a personalului din
autorităţile publice.
AAP are o experienţă bogată în domeniul dezvoltării
profesionale a personalului din administraţia publică.
Astfel, de la înfiinţarea sa – 21 mai 1993 - şi pînă în
prezent, în cadrul AAP şi-au perfecţionat calificaţia în
cadrul cursurilor de dezvoltare profesională circa 43 de mii
de funcţionari din cadrul autorităţilor publice centrale şi
locale.
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Principalele categorii de funcţionari care au participat
la cursuri de dezvoltare profesională sunt: miniştri,
viceminiştri, şefi de subdiviziuni, personal cu funcţii de
execuţie din cadrul autorităţilor publice centrale; preşedinţi
şi vicepreşedinţi de raioane, secretari ai consiliilor
raionale, şefi de subdiviziuni, specialişti din cadrul
aparatului preşedintelui raionului/consiliilor raionale,
primari, viceprimari ai oraşelor/ satelor/ comunelor,
consilieri locali.
Lecţiile sunt predate de către cadrele didactice ale
Academiei, dar şi de către specialişti-practicieni din cadrul
autorităţilor administraţiei publice, care dispun de
certificat de formator pentru instruirea adulţilor.
Baza tehnico-materială a Academiei este una din cele
mai dotate pentru pregătirea specialiştilor pentru serviciul
public: trei blocuri de studii, cămin-hotel, cantină,
bibliotecă ştiinţifică, bibliotecă electronică, săli cu
calculatoare, etc., ce permite desfăşurarea calitativă a
studiilor.
Sălile de instruire sunt cu capacitate diferită – de la 20
pînă la 220 de locuri. Toate sălile sunt dotate cu mobilier
nou, dispun de echipament multimedia (proiector,
calculator, ecran, tablă interactivă, tablă flip-chart).
Academia dispune de 4 săli cu calculatoare cu capacitatea
de 15-21 locuri .
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

Căminul-hotel este amplasat în imediata apropiere a
blocurilor de studii şi are o capacitate de 334 locuri. Odăile
din căminul-hotel sunt pentru 2 persoane şi au următoarele
condiţii: dormitor cu două paturi, 2 noptiere, 2 scaune,
masă de birou; antreu cu set de mobilă pentru haine; bloc
sanitar, apă caldă.
Cantina este amplasată la demisolul Academiei, este
dotată cu utilaj modern, mobilă nouă şi pune la dispoziţia
clienţilor un sortiment larg de bucate calitative şi la un preţ
rezonabil.

LA COMANDA DE STAT

INTEGRAREA PROFESIONAL
ÎN FUNC IA PUBLIC
Scopul: Consolidarea cunoștințelor, dezvoltarea
abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor
necesare pentru exercitarea eficientă a funcției
publice.
Subiectele de baz :
Grupul
Grupul-- int :

 Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice.
 Specificul activită ii în serviciul public.

 functionari publici

 Prestarea serviciilor publice.
debutan i din cadrul au Drepturile i obliga iile func ionarului public debutant
toriăților publice centrale
și locale
 Dezvoltarea abilită ilor de procesare a informa iei,

peti iilor, de elaborare a notelor informative etc.
Durata: 40 de ore
Metode de instruire:





prezentare,
studiu de caz,
brainstorming,
discuţii în grup.

 Dezvoltarea abilită ilor de comunicare i prezentare.
 Integritatea

i respectarea normelor de conduită

profesională.

 Guvernare electronică.
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA COMANDA DE STAT

LA COMANDA DE STAT

ETICA I INTEGRITATEA
FUNC IONARULUI PUBLIC

DEZVOLTAREA ABILIT ILOR DE
EXERCITARE A ATRIBU IILOR DE SERVICIU
Scopul: Dezvoltarea abilităților și modelarea atitudinilor
necesare exercitării eficiente a atribuțiilor de serviciu
de către funcționarii publici.

Scopul: Actualizarea cunoștințelor participanților la
curs și dezvoltarea abilităților necesare promovării
integrității personalului în autoritățile publice.

Grupul
Grupul-- int :
 personal cu funcţii de

conducere /execu ie
din cadrul autorităţilor
administraţiei publice
centrale.

Durata: 24 de ore

Subiectele de baz :
 Autogestiunea: planificarea activită ii, managementul

Subiectele de baz :
Grupul
Grupul-- int :

 Integritatea func ionarului public.

 personal cu funcţii de

 Integritatea institu ională.

execuţie din cadrul
autorităţilor
administraţiei publice
centrale i locale.

 Conflictul de interese în serviciul public.
 Sistemul informa ional E-Integritate

Durata: 24 de ore

Metode de instruire:




 Dezvoltarea abilită ilor de lucru cu documentele:

elaborarea notelor informative, rapoartelor, proiectelor
de decizii, scrisorilor etc.
 Dezvoltarea abilită ilor de comunicare

Metode de instruire:

prelegeri,
brainstorming,
discu ii.
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prelegeri,
brainstorming,
lucru în grupuri mici,
studii de caz etc.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA COMANDA DE STAT

LA COMANDA DE STAT

DEZVOLTAREA LEADERSHIP-ULUI ÎN
ADMINISTRA IA PUBLIC

ELABORAREA ŞI COORDONAREA
PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE
Scopul: Consolidarea cunoştinţelor participanţilor la
curs şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru
elaborarea calitativă a proiectelor de acte normative.

Grupul
Grupul-- int :
 personal cu funcţii

de conducere/
execuţie cu atribuţii
şi responsabilităţi
în elaborarea
actelor normative
din cadrul
autorităţilor
administraţiei
publice centrale.

Durata: 24 de ore

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea

abilităţilor şi modelarea atitudinilor/
comportamentelor de leadership necesare
conducerii subdiviziunii şi administrării
eficiente a resurselor umane ale acesteia.

Subiectele de baz :
 Proiectele actelor normative: cerinţe, standarde, cadru

normativ.
 Procedurile preliminare la elaborarea proiectelor de
acte normative.
 Etapele elaborării proiectelor de acte normative.
 Structura actelor normative.
 Procedurile tehnice aplicabile actelor normative.

Grupul
Grupul-- int :


personal cu funcţii de
conducere din cadrul
autorităţilor
administraţiei publice
centrale i locale.

Durata: 24 de ore

 Interpretarea actelor normative.
 Procedura de examinare i avizare a proiectelor de

acte normative.

Metode de instruire:

Metode de instruire:

 prelegeri,
 lucru în grupuri

 prelegeri ,
 lucru în grupuri

 discuţii,
 studiu de caz etc.

Subiectele de baz :
 Leadership-ul personal:

atitudine personală

percep ia de sine, flexibilitatea i gîndirea analitică în
luarea deciziilor, eficien a personală, inteligen a
emo ională.
 Leadership-ul organiza ional: formarea echipelor,

motivarea colegilor i orientarea spre rezultat

mici,

mici,

 discuţii,
 studiu de caz etc.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL
LA COMANDA DE STAT

LA COMANDA DE STAT

DIASPOR , MIGRA IE I DEZVOLTARE
(DMD)

ELABORAREA I EVALUAREA
POLITICILOR PUBLICE

Scopul:
Consolidarea
cuno tin elor,
dezvoltarea
abilită ilor, modelarea comportamentelor participan ilor
la curs necesare pentru asigurarea func ionalită ii
eficiente a cadrului strategic i opera ional al domeniului
diaspora, migra ie i dezvoltare la nivel local.

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea
abilităților și modelarea atitudinilor/comportamentelor
necesare funcționarilor publici și personalului angajat în
instituțiile publice pentru elaborarea politicilor publice
eficiente și evaluarea calitativă a rezultatelor politicilor
publice în vederea realizării obiectivelor și priorităților
Guvernului

Subiectele de baz :
 Aspecte conceptuale privind Diaspora, Migra ia

Dezvoltarea.

Subiectele de baz :
Grupul
Grupul-- int :
 personal cu funcţii de

conducere/execuţie cu
atribu ii i
responsabilită i în
elaborarea actelor
normative din cadrul
autorit
autorităţilor
ăţilor
administraţiei publice
centrale.

Grupul
Grupul-- int :

 Procesul de elaborare a politicilor publice.
 Analiza ex-ante.
 Abordări privind

 personal responsabil

de domeniul din cadrul
autorităţilor publice
centrale i locale.

dimensiunea de gen în cadrul

politicelor publice.
 Monitorizarea i evaluarea .

Durata: 16 ore

 Managementul proceselor de evaluare.

Metode de instruire:

 Dificultă ile evaluării politicilor






Durata: 24 de ore
Metode de instruire:





prelegeri,
lucru individual,
lucru în grupuri mici,
studiu de caz etc.

 Cadru

normativ

privind

gestionarea

procesului

migra ional (emigrare/imigrare) în Republica Moldova
 Riscurile de migra ie ilegală i traficul de fiin e umane
 Integrarea

migra iei

în

strategiile

i

planurile

na ionale/locale de dezvoltare.
 Migra ia

i pia a muncii, dezvoltarea socială
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i

egalitatea de gen.
 Politici de reîntoarcere i reintegrare la nivel na ional

prelegeri,
lucru în grupuri mici,
discuţii,
studiu de caz etc.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA COMANDA DE STAT

LA COMANDA DE STAT

MANAGEMENTUL SCHIMB RII

MANAGEMENTUL PROPRIET

Scopul:
Consolidarea
cunoștințelor,
dezvoltarea
abilităților
și modelarea atitudinilor necesare
conceptualizării și implementării schimbărilor la nivelul
organizațiilor publice, în vederea realizării obiectivelor
instituționale.

Scopul: Sporirea competenţelor teoretice şi practice ale
participanţilor la curs în domeniul managementului
proprietății publice.
Subiectele de baz :

Subiectele de baz :

Grupul
Grupul-- int :
 personal cu funcţii de

conducere din cadrul
autorităţilor publice
centrale şi locale.

Durata: 24 de ore



Bunurile proprietate publică.

Etapele schimbării .



Evaluarea i înregistrarea proprietă ii publice.



Diagnosticarea problemelor care implică schimbarea.





Stabilirea metodelor de implementare a schimbării.

Reglementarea raporturilor patrimoniale dintre stat i
al i subiec i de drept .



Rezisten a la schimbare.



Modalită i de diminuare.



Instrumente de administrare a patrimoniului public.



Implementarea i evaluarea schimbărilor.



Strategii de schimbare.



Etica schimbării.



Factorii ce generează schimbarea.



conducere/execu ie cu
atribu ii în domeniu din
cadrul autorităţilor
publice centrale.

Durata: 16 ore
Metode de instruire:

prelegeri,
lucru individual,
lucru în grupuri mici,
studiu de caz etc.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

Grupul
Grupul-- int :
 personal cu funcţii de

Metode de instruire:





II PUBLICE






14

prezentări,
discu ii,
exerci ii în grup,
schimb de experien ă
etc.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA COMANDA DE STAT

LA COMANDA DE STAT

ACHIZI II PUBLICE

CONTROL FINANCIAR PUBLIC INTERN

Scopul: Sporirea competențelor teoretice și practice a
funcționarilor din autoritățile publice pentru desfășurarea
corectă a procesului de achiziție publică și evitarea
conflictului de interese în cadrul acestui proces.

Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea
abilităţilor şi modelarea atitudinilor necesare
organizării
i implementării sistemului de
management financiar i control intern în cadrul
entită ii.
Scopul:

Subiectele de baz :

Grupul
Grupul-- int :



Sistemul na ional de achizi ii publice.



Procedurile de achizi ie publică.

 personal cu funcţii de

conducere /execu ie cu
atribu ii în domeniu din 
cadrul autorităţilor
publice centrale şi

locale.

Durata: 24 de ore



Grupul
Grupul-- int :

Documenta ia de atribuire a contactelor de achizi ie
publică.

Organizarea
i implementarea sistemului de
management financiar i control intern în cadrul
entită ii.

conducere, auditori
interni din cadrul
autorităţilor publice
centrale şi locale.



Integrarea managementului riscurilor în planificarea
opera ională.



Documentarea proceselor.

Durata: 24 de ore
Metode de instruire:

prezentări,
discu ii în grupuri,
simulări,
studii de caz etc.
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 personal cu funcţii de

Gestionarea contesta iilor formulate în procesul de
achizi ie publică

Metode de instruire:





Subiectele de baz :
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prezentări,
discu ii în grupuri,
simulări,
studii de caz etc.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA COMANDA DE STAT

DEZVOLTAREA LOCAL

LA COMANDA DE STAT

I REGIONAL

PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE
Scopul:
Consolidarea
cunoștințelor,
dezvoltarea
abilităților și modelarea atitudinilor necesare prestării
unor servicii publice calitative cetățenilor, în vederea
realizării obiectivelor și priorităților Guvernului.

Scopul: Consolidarea cunoştinţelor, dezvoltarea
abilităţilor şi modelarea atitudinilor/ comportamentelor
participanţilor la curs necesare pentru orientarea spre o
dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.
Subiectele de baz :
 Conceptul,

obiectivele

Subiectele de baz :
i

principiile

politicii

de

 Organizarea serviciilor publice

dezvoltare locală/regională.

 Instrumente de prestare a serviciilor publice.

 Analiza socioeconomică a UTA.

Grupul
Grupul-- int :
 funcţionari publici

de conducere/
execuţie din cadrul
autorităţilor publice

locale.

 Modernizarea serviciilor publice

Grupul
Grupul-- int :

 Strategii de dezvoltare locale.

 funcţionari publici

 Regionalizarea serviciilor.

de conducere/
execuţie din cadrul
autorităţilor publice

 Cooperarea intercomunitară i transfrontalieră.

 Asigurarea protec iei datelor cu caracter personal în

prestarea serviciilor publice.

locale.

 Parteneriat public-privat la nivel local.

Durata: 24 de ore

Durata: 24 de ore

Metode de instruire:

Metode de instruire:

prezentări,
discuţii,
lucru în grupuri mici,
schimb de experienţă.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

 E– servicii.

prezentări,
discuţii,
lucru în grupuri mici,
schimb de experienţă.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL
LA COMANDA DE STAT

LA SOLICITARE

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
ÎN AUTORIT ILE EMITENTE
A ACTELOR PERMISIVE

MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR
Scopul: Sporirea competenţelor practice ale participanţilor la curs necesare
unui management
eficient al documentelor

Scopul:
Consolidarea
cunoştinţelor,
dezvoltarea
abilităţilor şi modelarea atitudinilor/ comportamentelor de
leadership necesare pentru gestionarea eficientă a
resurselor umane din autoritatea publică

Subiectele de baz :
 Fluxul intern al informaţiei: prelucrarea şi procesarea

Subiectele de baz :
 Asigurarea conformită ii structurilor organiza ionale i a

completării cu personal cu necesită ile i procesele de
afaceri.

Grupul
Grupul-- int :
 funcţionari publici

de conducere din
cadrul autorităţilor
publice centrale.

 Identificarea necesită ilor de instruire a func ionarilor

care prestează servicii administrative guvernamentale
supuse reingineriei.

 Elaborarea planului de instruire

Durata: 16 ore



 personalul



responsabil de
lucrările de
secretariat din
cadrul autorităţilor
administraţiei
publice centrale şi
locale.






Durata: 24 de ore

Metode de instruire:

Metode de instruire:

prezentări,
discuţii,
lucru în grupuri mici,
schimb de experienţă.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

Grupul - int :

ei; tipurile de documente şi monitorizarea fluxului de
informaţii.
Noţiuni generale cu privire la actele oficiale.
Corespondenţa administrativă.
Elaborarea notelor informative, rapoartelor, scrisorilor
etc.
Tehnici de elaborare a documentelor cu caracter
normativ-dispozitiv.
Redactarea corespondenţei (aspectul lingvistic).
Unele particularităţi ale corespondenţei internaţionale.
Lucrul cu documentul electronic.

 prelegeri,

 lucru individual,
 lucru în grup,
 studiu de caz.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA SOLICITARE

LA SOLICITARE

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

DEZVOLTARE REGIONAL
Scopul: Sporirea competenţelor teoretice şi practice ale
participanţilor la curs privind dezvoltarea
regională.

Scopul: Actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs
şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru
gestionarea eficientă a resurselor umane din
administraţia publică.

Subiectele de baz :
 Conceptele fundamentale ale dezvoltării regionale.
 Obiectivele şi principiile politicii de dezvoltare

Subiectele de baz :

regională.

 Cadrul normativ al managementului resurselor umane

 Dimensiunile dezvoltării regionale.
 Modelul actual de dezvoltare regională integrată a

Grupul - int :
 personal cu funcţii de

conducere/execuţie din
cadrul autorităţilor
administraţiei publice
locale de nivelul I şi II.

Durata: 40 de ore







UE. Valorificarea experienţei UE în domeniul politicii
regionale de către Republica Moldova.
Dezvoltarea regională
în Republica Moldova:
planificarea strategică, cadrul legal şi instituţional.
Analiza regională şi orientările strategice privind
domeniile prioritare de dezvoltare regională.
Resurse pentru dezvoltarea regională.
Instrumente de dezvoltare regională.
Implementare, monitorizare şi evaluare a dezvoltării
regionale .

Metode de instruire:





 personal cu funcţii de

Durata: 40 de ore
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conducere/execuţie din
cadrul autorităţilor

administraţiei publice

centrale/locale.


Metode de instruire:

prelegeri,
lucru în grupuri mici,
discuţii,
studiu de caz.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

Grupul
Grupul-- int :








în autorităţile publice din RM.
Politici şi proceduri de personal.
Elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului.
Recrutarea şi selectarea personalului. Încadrarea în
serviciul public.
Perioada de probă a funcţionarului public debutant.
Evaluarea performanţelor profesionale ale
funcţionarilor publici.
Dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici.
Motivarea personalului din administraţia publică.
Raporturi de serviciu: modificarea, suspendarea şi
încetarea raporturilor de serviciu.
Răspunderea funcţionarului public.
Integritatea funcţionarului public

prezentări,
discuţii,
exerciţii în grup,
brainstorming,
schimb de experienţă.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA SOLICITARE

LA SOLICITARE

MANAGEMENTUL
ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE
Scopul:

FORMAREA INI IAL
A MEDIATORILOR

Dezvoltarea abilităţilor necesare exercitării
eficiente a atribuţiilor funcţionale de către
secretarii consiliilor locale

Scopul:

Subiectele de baz :
 Funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale.
 Controlul asupra activităţii autorităţilor administraţiei


Grupul - int :
 secretari ai consiliilor

locale.

Durata: 40 de ore
Metode de instruire:





prezentări,
discuţii,
exerci ii în grup,
schimb de experien ă.






publice locale.
Planificarea activităţilor în administraţia
publică:
principii şi instrumente de planificare; aspecte
organizatorice şi metodologice privind procesul de
planificare.
Standarde şi cerinţe în procesul de elaborare a
proiectelor de decizii în autorităţile publice.
Managementul timpului: reguli-cheie pentru un
management al timpului eficient.
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi prezentare.
Atribu iile autorită ilor publice locale în cazul
organizării alegerilor locale noi, ini ierii i desfă urării
referendumurilor locale.

Grupul
Grupul-- int :
 funcţionari publici şi

alţi angajaţi ai
autorităţilor
administraţiei
publice centrale şi
locale;
 persoane fizice;
 persoane din sectorul
privat şi
nonguvernamental.
Durata: 80 de ore

Subiectele de baz :
 Medierea: dimensiuni, obiective.
 Cadrul juridic al medierii.
 Deontologia profesională a mediatorului şi construcţia
paradigmei profesionale.
 Etapele procesului de mediere.
 Conflictul: dinamica conflictului, cauzele conflictului şi
metodele de soluţionare a conflictelor. Rolul mediatorului în situaţii de conflict.
 Actele de documentare a medierii.
 Metode, abilităţi şi tehnici de mediere.
 Managementul activităţii de mediere.
 Abilităţi de comunicare. Comunicarea persuasivă.
 Medierea în cadrul procesului penal.
 Medierea în cadrul procesului civil.
 Medierea în domeniul muncii.
 Medierea familială.

Metode de instruire:
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Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
necesare pentru implementarea procesului de
mediere.
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prelegeri,
brainstorming,
joc de roluri,
studii de caz,
exerciţii individuale şi
de grup.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA SOLICITARE

LA SOLICITARE

STUDIEREA NOILOR STANDARDE
NA IONALE DE CONTABILITATE

SISTEMUL INFORMA IONAL 1 C
Scopul: Actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs
şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
necesare pentru utilizarea eficientă a sistemului
informaţional „1C”
Subiectele de baz :
 Introducere în sisteme informaţionale de evidenţă

Grupul
Grupul-- int :



 funcţionari publici şi



angajaţii autorităţilor
administraţiei publice
centrale şi locale;
 persoane fizice;
 persoane din sectorul
privat şi
nonguvernamental.
Durata: 40 de ore
Metode de instruire:






prelegeri,
lucru individual,
studii de caz,
lucrări de laborator,
exerciţii în grupuri
mici.








contabilă şi priorităţile aplicării programului ,,1C –
contabilitate” pentru automatizarea evidenţei contabile.
Lucru cu jurnalele şi planul general de conturi
contabile, fluxul contabil, circulaţia documentelor.
Introducerea soldurilor iniţiale pe conturi contabile
lucru cu planul de conturi – evidenţa analitica şi
sintetică.
Specificul calculării salariului şi direcţionarea spre
achitare, cartea de salariu, lista de plată a salariilor,
calcularea contribuţiilor sociale, medicale şi a
impozitului pe venit din salariu.
Evidenţa veniturilor, cheltuielilor şi recunoaşterea în
scopuri fiscale.
Determinarea venitului contabil şi fiscal.
Dări de seamă standard: balanţa de verificare, cartea
mare, situaţii financiare şi anexele acesteia.
Configuratorul – constructorul de dări de seamă

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC
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Grupul
Grupul-- int :
 personal din cadrul

autorităţilor publice.

Durata: 40 de ore
Metode de instruire:






Scopul: Acumularea cunoştinţelor, dezvoltarea abilităţilor
şi competenţelor, de către participanţii la curs,
privind conţinutul noilor Standarde Naţionale de
Contabilitate (SNS).
Subiectele de baz :
 Aspecte generale privind noile acte normative
contabile.
 Nomenclatorul noilor acte normative contabile şi a
reglementărilor contabile existente şi descrierea
acestora.
 Etapele de tranziţie la noile SNC. Descrierea etapelor;
exemple practice.
 SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor
contabile, erori şi evenimente ulteriore”. Modelul
Politicilor contabile pentru anul 2015.
 SNC „Imobilizări necorporale şi corporale”.
 SNC „Investiţii imobiliare”.
 SNC „Creanţe şi investiţii financiare”.
 SNC „Capital propriu şi datorii”.
 SNC „Venituri”.
 SNC „Cheltuieli” etc.

prelegeri,
simulare,
studii de caz,
discu iiii,,
exerciţii individuale şi
de grup.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL
LA SOLICITARE

LA SOLICITARE

ORGANIZAREA
EVIDENŢEI CONTABILE

UTILIZAREA
TEHNOLOGIILOR INFORMA IONALE

Scopul: Actualizarea cunoştinţelor participanţilor la curs
şi dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor
necesare privind orgnizarea eficientă a evidenţei
contabile.

Scopul: Familiarizarea participanţilor
la curs cu
cunoştinţele necesare şi cultivarea deprinderilor
practice pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor
informaţionale în activitatea profesională.

Subiectele de baz :

Subiectele de baz :

 Conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare.

 Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei.

 Cadrul

normativ
Moldova.

 Sistemul de operare Windows 7, 8, 10.

Grupul
Grupul-- int :

 Procesorul de texte (MS Office).

 personal cu funcţii de

 Baze de date.

contabilităţii

în

Republica

 Evidenţa contabilităţii şi raportarea financiară.

Grupul
Grupul-- int :

conducere/execuţie
din cadrul autorităţilor  Utilizare Internet şi comunicare .
administraţiei publice.
 Societatea informaţională şi guvernarea electronică.

 funcţionari din cadrul

autorităților publice.

Durata: 40 de ore

Durata: 24 de ore

Metode de instruire:

Metode de instruire:

 prezentări,
 discuţii în grup,
 lucrări de laborator.
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 Organizarea contabilităţii imobilizărilor, a sistemelor

contabile în cadrul întreprinderilor.

 Modelul politicilor contabile pentru anul în curs.
 Conduita profesională a contabililor şi auditorilor.

prezentări,
studiu de caz,
brainstorming,
discuţii,
lucru în grup,
lucru individual.
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27

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

LA SOLICITARE

LA SOLICITARE

ACHIZIŢII PUBLICE . GESTIONAREA
CONFLICTELOR DE INTERESE ÎN PROCESUL
DE ACHIZIȚII PUBLICE

PLANIFICAREA STRATEGICĂ
INTEGRATĂ

Scopul: Pregătirea teoretică și practică a funcționarilor
din
autoritățile
publice
locale
pentru
desfășurarea corectă a procesului de achiziție
publică și evitarea conflictelor de interese în
cadrul acestui proces.
Grupul
Grupul-- int :
 speciali ti din cadrul

autorită ilor publice
responsabili de
achizi iile publice.

Subiectele de baz :

Subiectele de baz :
 Cadrul legal al achizi iilor publice: legisla ia na ională,

Grupul
Grupul-- int :

 Sistemul na ional de achizi ii publice.
 Procedurile de achizi ie publică. Tipurile de proceduri.
 Documenta ia de atribuire a contractelor de achizi ie

 personal cu funcţii de

legisla ia europeană.

Durata: 40 de ore
Metode de instruire:

 Prevenirea conflictelor de interese. Incompatibilită i i

prezentări,
discu ii,
exerci ii în grup,
schimb de experien ă.

conducere/execuţie
din cadrul autorităţilor
administraţiei publice
locale de nivelul I şi II.

publică

 Riscurile în procedurile de atribuire.
 Gestionarea contesta iilor formulate în procesul de






Scopul: Sporirea competenţelor teoretice şi practice ale
participanţilor la curs necesare elaborării şi
implementării corecte a proceselor de planificare
strategică în administraţia publică locală.

achizi ie publică.

restric ii.
 Identificarea conflictelor de interese în domeniul
achizi iilor publice. Etapele de apari ie a acestora.
 Răspunderea pentru încălcarea regimului conflictului de
interese.
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Durata: 40 de ore
Metode de instruire:





prezentări,
discu ii,
exerci ii în grup,
schimb de experien ă.

 Ini iere în planificare i programare strategică integrată.
 Aspectul comparat de planificare integrată.
 Ini iere în documente strategice na ionale, regionale i









locale.
Ciclul planificării strategice.
Instrumente de analiză strategică.
Elaborarea componentelor obligatorii ale unei strategii.
Formularea ac iunilor, termenilor, responsabilită ilor i
indicatorilor.
Consultarea i comunicarea în procesul de planificare.
Corelarea dintre planificarea strategică i buget.
Implementarea planului strategic de dezvoltare a
comunită ii.
Monitorizarea i evaluarea strategiei de dezvoltare.
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CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL

CURSURI DE DEZVOLTARE PROFESIONAL
E-LEARNING

E-LEARNING

MANAGEMENTUL
PROPRIET II PUBLICE

INSTRUIREA ALEŞILOR LOCALI
Scopul: Sporirea competenţelor teoretice şi practice ale
participanţilor la curs necesare exercitării
eficiente a atribuţiilor de serviciu.

Scopul: Sporirea competenţelor teoretice şi practice ale
participanţilor la curs necesare administrării
eficiente a proprietăţii publice.

Subiectele de baz :

Subiectele de baz :

 Autorităţile administraţiei publice locale în Republica

Moldova.

Grupul
Grupul-- int :

 Funcţionarea administraţiei publice locale.
 Dezvoltarea locală integrată.

Grupul
Grupul-- int :
 aleşi locali.

Durata: 40 de ore

 Managementul serviciilor publice.
 Finanţele publice locale şi descentralizarea financiară.
 Abordarea politicilor publice privind APL prin prisma

drepturilor omului şi a egalităţii de gen.

 prezentări,
 studiu de caz,
 lucru individual.

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

 personal cu funcţii






Durata: 40 de ore




Metode de instruire:



de conducere din
cadrul autorităţilor
administraţiei publice. 

 prezentări,
 lucru individual,
 studiu de caz.

Metode de instruire:
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 Cadrul juridic privind proprietatea publică.
 Bunurile proprietate publică, felurile şi regimul lor

juridic.
Dobândirea dreptului de proprietate publică.
Administrarea proprietăţii publice.
Exercitarea dreptului de proprietate publică.
Evaluarea şi inventarierea bunurilor proprietate
publică.
Înregistrarea de stat a bunurilor proprietate publică.
Instrumente de administrare a proprietăţii publice.
Regimul juridic al unor bunuri imobile din perimetrul
hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale.
Parteneriatul public privat: mijloc eficient de
deetatizare a proprietăţii publice.
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FORMATORI

La cursurile de
dezvoltare
profesional
particip şi
formatorii din
cadrul autorit ilor:

La realizarea procesului de dezvoltare profesională
sunt antrenaţi profesori, deţinători de grade ştiinţifice şi
titluri ştiinţifico-didactice, reprezentanţi ai autorităţilor
publice (deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova,
miniştri, viceminiştri şi conducători ai altor autorităţi
administrative centrale), profesori din instituţiile similare
de peste hotare (SUA, Marea Britanie, Portugalia, Franţa,
România, Lituania etc.). reprezentanţi ai ambasadelor
străine, acreditate în Republica Moldova, fapt ce
contribuie substanţial la eficientizarea procesului de
instruire a funcţionarilor din Republica Moldova.

CERTIFICAREA PARTICIPAN ILOR
La finele fiecărui curs participanţilor li se
eliberează certificate de participare/absolvire, modelul
cărora este aprobat de către Senatul Academiei.

 Parlamentul Republicii

Moldova,

 Cancelaria de Stat;
 Ministerul Dezvoltării

Regionale i
Construc iilor,
 Centrul Naţional
Anticorupţie,
 Autoritatea Naţională
de Integritate,
 Institutul Naţional de
Justiţie,
 Ag en ia Achizi ii
Publice,
 Ministerul Finanţelor.
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ECHIPA DEPARTAMENTULUI

CONTACTE

Aurelia epordei
Director DDP
Echipa
Departamentului
dezvoltare
profesional

Adresa Academiei:
MD 2070,
mun. Chi
Chișșinau,
str. Ialoveni, 100

Director
departament:



Telefon:
 0 22 72
72--38
38--30
Telefon/fax:
 0 22 28
28--48
48--71
Fax:
 0 22 72
72--38
38--63

078 88 48 16
0 22 284869

Colaboratori ai
departamentului:





078 88 48 32
078 88 48 09
0 22 28 42 00
0 22 28 45 09

SITE:
 http://aap.gov.md
Liubovi Prodan–
estacova
director adjunct

Viorica arălungă
metodist

E-mail:
 aap@aap.gov.md
Deplasare:
 microbuz 124,190,101
 autobuz 11

SITE:
ddp.aap.gov.md
E-mail:
ddp@aap.gov.md

Elena Tatarov
metodist
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GALERIE FOTO

Ca un vlăstar plantat
în primăvară,
În clipe oportune te-ai
născut...

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLIC

36

