Anexd

PLANUL
de realizare a cursurilor de dezvoltare profesionalil, organwate de Academia de Administrare
Pubtici in parteneriat cu .lSenlia de Cooperare Internalionald u Germaniei (GIZ)'
tn semestrul I al anului 2016

Denumirea modulului/cursului

Nr/

Perioada

desflguri

d.o

Categoria de
participan{i

rii
,,PlaniJicare

Si

programare strategicd integratd la nivel local Si

regional" realizat in dou6 sesiuni:
Sesiunea L

I

Planificare strategici integrat[. IniJiere in planificare gi
programare strategicd integratd. Documentele strategice
naiionale, regionale gi locale. Ciclul planificdrii strategice.
Instrumente de analizd strategicd. Elaborarea componentelor
obligatorii a unei strategii. Formularea acliunilor, tetmenelor,
responsabilitdtilor, indicatorilor. Corelarea dintre planificarea
strategicd gi buget. Implementatea, monitorrzarea gi evaluarea

Personal cu funcJii de

-27 mai

23

conducere/ execulie
din cadrul AAPL de

nivelul I

stratesiei de dezvoltare
Sesiunea a II-a.

2.

Managementul gi elaborarea programelor/ proiectelor.
Iniliere in managementul ciclului de proiect. Donatori activi in
RM, asistenJa de dezvoltare a UE. Cadrul institulional gi
mecanismul de coordonare a asisten{ei externe. Stabilirea

06-10
iunie

obiectivelor proiectului. Cadrul logic al proiectului. Planificarea
activitdlilor unui proiect. Bugetul qi cerintele contabile pentru
proiect. Propunere de proiect, cerere de finanfare. Monitorrzatea,
evaluarea, lans area gi impleme ntarca proiectului

Personal cu func{ii de
conducere/ executie
din cadrul AAPL de
nivelul I,
participanlii la s esiunea
PSI din
23-27 mai

Personal cu
a

J.

4.

Dezvolture regionald. Conceptul, obiectivele qi principiile
politicii de dezvoltare regionald. Modelul actual de dezvoltare
regionald integratd a UE qi valorificarea experienlei europene in
domeniu. Cadrul legal gi institulional al RM. Analizdregionald.
Resursele qi instrumentele dezvoltdrii regionale. Implementarea,
monitorizarea gi evaluarea politicii de dezvoltare regionald

16

-20

funclii

de

mar

conducere/ execulie din
cadrul AAPL de nivelul

-

Personal cu funclii de
conducere/ execu{ie din
cadrul AAPL de nivelul

IsiII

30 mai

03 iunie

IsiII

Primarii
5.

6

in a dminis tr ali a p ub lic d. D efi nire a
principale
ale leadership-ului.
Calitdlile
leadership-ului.
Leadership personal: atitudine personald gi percepJia de sine,
fl exibilitatea gi gAndire a analiticd, in luarea de ciziilor, eficienla
personal. Leadership relaJional : leadership directiv, explicativ,
prin suslinere, prin incredere. Leadership -lul or ganizalional :
formarea echipelor gi rolul unui lider de echipd, motivarea
colegilor gi orientarea spre rezultat.

D e zv o lt ar e a le a d e r s hip - ul ui

25

-27

aprilie

oraqelor/satelor/
comunelor

Personal cu
11

-

13 mai

funclii

de

conducere din cadrul
AAPL de nivelul II

