GUVERNUL REPUBLICII MOLD OVA
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA

Aprobat:
tor al Academiei,
rofesor universitar

I
I

PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALA
A PERSONALULUI DIN AUTORITATILE PUBLICE
yea,lw t de Academia de Administrare Public[
in parteneriat cu Agd:nlia de Cooperare Internalionald a Germaniei (CIZ)

in semestrul

II

al anului 2018

INTRODUCERE. Dezvoltarea regionald echilibrati a Republicii Moldova, aliniatd principiilor
politicii regionale a Uniunii Europene, constituie unul din obiectivele prioritare ale Guvernului
Republicii Moldova. Realizarea acestui obiectiv este posibild cu implicarea activd a autoritdlilor
centrale qi locale, a celor care promoveazd.necesitllile de dezvoltare la nivel local. in acest context este
evidenti necesitatea de modernizare a modului de funcfionare a administrafiei publice qi de activitate a
funclionarilor publici. Pentru a fi eficienJi in indeplinirea sarcinilor qi atribufiilor ce le revin,
funclionarii trebuie sd posede competente solicitate de funcfia pe ca.re o defin, s6-gi evalueze continuu
necesitdlile de instruire gi sd le adapteze mereu la schimbdrile permanente din administratie.
Cursurile de dezvoltare profesionald planificate vor contribui la dezvoltarea capacitdlilor
autoritdlilor publice centrale gi locale, implioate in procesul de elaborare gi implementare a politicii de
dezvoltare regional6.
Planul de dezvoltare profesionald a personalului din autoritSlile publice a fost elaborat in
colaborare cu Agenlia de Cooperare Internafionall a Germaniei qi are labazd analiza necesitdlilor de
instruire ale funclionarilor din autoritdlile publice locale de nivelul intdi qi de nivelul al doilea
identificate de cdtre Academie.

SCOP. Consolidarea cunogtinfelor, dezvoltarea abilitdtilor

gi

modelarea atitudinilor/

comportamentelor necesare pentru realizared'eficientd a atribufiilor de serviciu, prestarea unor servicii
publice calitative cetifenilor, implementarea politicii de dezvoltare durabild la nivel local qi regional.

OBIECTIVE:

-

sporirea nivelului de profesionalism al funcfionarilor din autoritdlile publice;

consolidarea capacitdlilor funcfionarilor in domeniul elabordrii, implementdrii, monitorizdrii qi
evaludrii programelor/proiectelor de asistenfd externd;
dezvoltarea competenfelor de administrare eficientd a proprietlfii publice;
dezvoltarea abilitdtilor de utilizare a instrumentelor de dezvoltare regionald, de marketing
regional qi local;
sporirea nivelului de responsabilizare a functionarilor privind desftqurarea corectd a procesului
de achizilie publicd gi evitarea conflictului de interese in cadrul acestui proces;
sporirea nivelului de respectare a nonnelor de conduitd, evitarea conflictului de interese gi
eradicarea fenomenului de corupfie din serviciul public.

-

-

-
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Durata

Nr/
Denumirea modulului/cursului

d.o

desfigurlrii

Perioada

Categoria de
participanJi

29 octombrie02 noiembrie

Personal cu

(ore academice)

1

Managementul gi

elaborarea

programelor/proiectelor, Iniliere in
managementul ciclului de proiect. Donatori
activi in RM, asistenJa de dezvoltare a UE.
Cadrul institulional qi mecanismul de
2.

coordonare a asistenJei externe. Stabilirea
obiectivelor proiectului. Cadrul logic al
proiectului. Planificarea activitdlilor unui
proiect. Bugetul gi cerinlele contabile pentru
proiect. Propunere de proiect, cerere de
finanfare. Monitorizarea, evaluarea, lansarea gi
implementarea proiectului

tunclii

de

conducere/
execulie din
cadrul AAPL
19-23
noiembrie

40

Managementul proprietdlii

publice,
Patrimoniul, proprietatea publicd, bunuri
proprietate public6: definiJii qi caracteristici.
3.

4.

Transmiterea bunurilor formate unnare a
proiectelor finanlate din FNDR qi alte surse.
Inventarierea bunurilor proprietate public6.
Evidenfa patrimoniului public Ai inregistrarea

bunurilor proprietate public6. Evidenla
contabil[ a bunurilor proprietate public6.
Documentatia primard de evidenld contabild.

Evidenla contabild

a bunurilor mobile qi

40

l6
23-24
octombrie

Contabili din
cadrul AAPL

t6

13-r4
noiembrie

imobile.

Managementul proprietdlii
5.

6.

publice.
Patrimoniul, proprietatea public6, bunuri
proprietate public6: definilii Ei caracteristici.
Cadrul juridic privind proprietatea public6,
bunuri proprietate public6: clasificiri gi mod de
dob6ndire. Transmiterea bunurilor formate
unnare a proiectelor finanfate din FNDR gi alte

surse. Inventarierea bunurilor proprietate
publicS. Evidenfa patrimoniului public 5i
inregistrarea bunurilor proprietate publicS.
inregistrarea bunurilor mobile gi imobile,
Cadastrul Funcfional Urban. Administrarea

24-25
octombrie

Specialigti
pentru
reglementarea

t6

regimului
funciar din

AAPL

t6

t4-t5
noiembrie

proprietdtii publice.
Personal cu

7.

Marketing local qi regional pentru dezvoltare

tunctii de

regionald competitivd. ImportanJa gi

conducere/
executie din
cadrul AAPL

principalele dimensiuni ale brandului de far6.
Succesele gi egecurile de realizare a brandului
moldovenesc. Institutiile de promovare a
regiunii. Cadrul conceptual qi principiile

marketingului regional. Instrumente

01-03
octombrie

24

de

marketing regional. Identificarea qi evaluarea

identitdtii locale, regionale.

Elaborarea
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strategiei de dezvoltare a brandului regional.
Strategii de comunicare in mixul promolional
de marketing. Exemple de branduri regionale.

8.

9.

Achizi(ii publice. Gestionarea conJlictului de
interese in procesul de achizi(ii publice.
Cadrul legal al achiziliilor publice. Sistemul
nalional de achizilii publice. Procedurile de
achizilie publicd. Managementul riscurilor.
Contractul de achizi[ie public6. Gestionarea
contestafiilor formulate in procesul de achizilie
publicd. Etica profesionald in procesul de
achizilie publicd. Conflictul de interese.
Rdspunderea pentru incdlcarea regimului

conflictului de interese.

Gestionarea
conflictelor de interese in domeniul achizitiilor
publice: practici internafionale.

40
0s-09
noiembrie

Personal cu

tunclii

de

conducere/
execufie din
cadrul AAPL

40

26-30
noiembrie

Conceptele
Dezvoltarea regionald.
fundamentale ale dezvoltdrii regionale.

Obiectivele qi principiile politicii de dezvoltare
regionald. Dimensiunile dezvoltirii regionale.
Tipologii de regiuni. Principiile de dezvoltare
durabild. Modelul actual de dezvoltare
regionald integratd a UE. Dezvoltarea regional4
in Republica Moldova: planificarea strategicd,
cadrul legal gi instituiional. Analizaregionald gi
10 orientdrile strategice privind domeniile

prioritare de dezvoltare regionald. Resurse
pentru dezvoltarea regionald. Implicarea
societdlii civile in luarea deciziilor la nivel

40

15-19

octombrie

Personal cu
tunctii de
conducere/
executie din
cadrul AAPL

regional. Cooperarea

inter-comunitarS.
Parteneriatul public privat. Competitivitatea gi
inovarea in materia de dezvoltare regionald.
Implementarea politicii de dezvoltare
gi evaluarea
regionald. Monitorizarea
dezvoltdrii resionale.
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