Anexd

PLANUL
de realizare a cursurilor de dezvoltare profesionali, orgtnizate de Academia
de Administrare Publici in parteneriat cu Agenlia de Cooperare Internalionald a
Germuniei (GIZ),
in semestrul II al anului 2016

Perioada

Denumirea modulului/cursului

Nr/

desflgurlrii

d.o

I

Achizilii publice. Gestionarea conflictului de interese tn
procesul de achizi(ii publice. Cadrul legal al achizi[nlor
publice. Sistemul nalional de achizi[ii publice. Procedurile

2.

de achizi\ie publicd. Managementul riscurilor. Contractul de
achizilie public6. Gestionarea contestaJiilor formulate in
procesul de achizi\ie publicd. Etica profesionald in procesul
de achizilie public6. Conflictul de
interese. Rdspunderea pentru incdlcarea regimului
conflictului de interese. Gestiortarea conflictelor de interese
in domeni ul achizi[iilor pub lice : practici internalionale.

03-07
octombrie

24-28
octombrie

a

J.

ezvoltarea leadership- ului in administralia p ublicd.
Defi nirea leadership-ului. CalitSlile principale ale
leadership-ului. Leadership personal : atitudine personalS gi
perceptia de sine, flexibilitatea gi gdndirea analiticd in luarea
deciziilor, eficienla personal. Leadership relalional:
leadership directiv, explicativ, prin susJinere, prin
incredere. Leadership-ul organizaJional : formarea echipelor
gi rolul unui lider de echip6, motivarea colegilor qi
orientarea spre rezultat
D

4.

5.

Managementul gi elaborarea programelor/proiectelor.
Iniliere in managementul ciclului de proiect. Donatori activi
in RM, asistenla de dezvoltare a UE. Cadrul institu{ional 9i
mecanismul de coordonare a asistenlei externe. Stabilirea
obiectivelor proiectului. Cadrul logic aI proiectului.
a activ itd\il or unui proie ct.
Bugetul gi cerinlele contabile pentru proiect. Propunere de

P

6.

1

anific

t0-12
octombrie

05-07
decembrie

07-rr
noiembrie

lansarea qi implem entar ea proiectului

evaluarea,

Personal cu funcJii
de conducere/
execu{ie din cadrul
Au{I'}L de nivelul

IsiII

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

IsiII

Personal cu funcJii
de conducere din
cadrul AAPL de
nivelul I qi II
Personal cu funcJii
de conducere din
cadrul AAPL de
nivelul I qi II
Personal cu funclir
de conducere/
execulie din cadrul
AAPL de nivelul

IsiII

are

proiect, cerere de finanlare. Monitorizarea,

Categoria de
participanfi

28
noiembrie 02
decembrie

Personal cu funclii
de conducere/
execulie din cadrul
AAPL de nivelul

IqiII

