Anexd

PLANUL
de realware a cursurilor de dezvolttre profesionalil, organwate de Academia de Administrare
Publicl in parteneriat cuAgenlia de Cooperare Internalionuld a Germaniei (GIZ),
in semestrul II al anului 2017

Nr/
Denumirea modulului/cursului

d.o

Perioada

desfiquririi

Categoria de
participan{i

1

Achizi(ii publice. Gestionarea conJlictului de interese tn

2

a

J.

4.

procesul de achizilii publice. Cadrul legal al achiziliilor publice.
Sistemul nafional de achizilii publice. Procedurile de achizilie
publicd. Managementul riscurilor. Contractul de achizilie
public6. Gestionarea contestaJiilor formulate in procesul de
achizilie publicd. Etica profesionali in procesul de achizilie
publicd. Conflictul de interese. Rdspunderea pentru incdlcarea
regimului conflictului de interese. Gestionarea conflictelor de
interese in domeniul achizitiilor publice: practici internationale.

Managementul gi elaborarea programelor/proiectelor. IniJiere
in managementul ciclului de proiect. Donatori activi in RM,
asisten{a de dezvoltare a UE. Cadrul instituJional qi mecanismul
de coordonare a asisten{ei externe. Stabilirea obiectivelor
proiectului. Cadrul logic al proiectului. Planificarea activitdlilor
unui proiect. Bugetul gi cerinlele contabile pentru proiect.
Propunere de proiect, cerele de finanfare. Monitorizarea,
evaluarea, lansarea gi implementarea pro iectului

;i regional pentru dezvoltare regionald
competitivd Importan{a qi principalele dimensiuni ale brandu-lui
de lafi,, Succesele qi eEecurile de rcalizare a brandului
moldovenesc. Instituliile de promovare a regiunii.
Cadrul conceptual qi principiile marketingului regional.
Instrumente de marketing regional. Identifrcarea Ei evaluarea
identitdlii locale, regionale. Elaborarea strategiei de dezvoltare a
brandului regional. Strategii de comunicare in mixul promolional

Marketing local
5.

6.

23-27
octombrie

Personal cu funclii de
conducere/
execufie din cadrul

AAPL

t3-r7
noiembrie

06-10
noiembrie

2'7 noiembrie

PerSonal cu funclii de
conducere/
execu{ie din cadrul

AAPL

-01
decembrie

30 octombrie

-01
noiembrie

1

1-13

Personal cu funclii de
conducere/
execulie din cadrul

AAPL

decembrie

de marketing. Exemple de branduri regionale.

Dezvoltarea regionald. Conceptele fundamentale ale dezvoltdrii
regionale. Obiectivele gi principiile politicii de dezvoltare
7.

8.

regionald. Dimensiunile dezvoltdrii regionale. Tipologii de
regiuni. Principiile de dezvoltare durabild. Modelul actual de
dezvoltare regionald integratd a UE. Dezvoltarea regionali in
Republica Moldova: planificarea strategicd, cadrul legal qi
instituJional. Analiza regionald gi orientdrile strategice privind
domeniile prioritare de dezvoltare regionald. Resurse pentru
dezvoltarea regional[. Implicarea societd{ii civile in luarea
deciziilor la nivel regional. Cooperarea inter-comunitard.
Parteneriatul public privat. Competitivrtalea gi inovarea in
materia de dezvoltare regionald. Implementarea politicii de
dezvoltare regionald. Monitorizarea gi evaluarea dezvoltdrii
resionale.

20-24
noiembrie
Personal cu funclii de
conducere/
execulie din cadrul

AAPL
04-08
decembrie

