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La 19 februarie a avut loc prima, în 2015, întrunire trimestrială a personalului 

subdiviziunilor resurse umane (SRU) din autorităţile publice de nivel central. 

Subiectele întrunirii au vizat aplicarea procedurii de avansare în trepte de salarizare a 

funcţionarilor publici şi a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.10 din 05.01.2012 

„Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din 

Republica Moldova”.  

Întrunirea s-a desfăşurat sub forma unui atelier instructiv și a fost condus de Tamara 

Gheorghiţa, şefa Direcţiei reforma administraţiei publice central, Cancelaria de Stat, 

alături de reprezentanţii Ministerului Finanţelor şi cei ai Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei. 

Prima parte a întrunirii s-a axat pe ultimele modificări la Legea nr. 48/2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. Conform acestora, în luna martie a anului 

curent funcţionarii publici urmează să treacă la următoarele trepte de salarizare, ceea ce 

presupune o majorare a salariului de funcție cu circa 5%. În scopul aplicării corecte a 

cadrului normativ în domeniu, Elena Dimitriu, şefa Direcţiei analiza, monitorizarea 

cheltuielilor de personal şi a angajaţilor în sectorul bugetar, Ministerul Finanţelor, a 

subliniat aspectele principale de care trebuie să se ţină cont la stabilirea următoarelor 

trepte de salarizare a funcţionarilor publici. 

 

După prezentare a urmat o sesiune foarte activă de întrebări și răspunsuri. Pentru 

elucidarea problemelor cu care se confruntă cel mai frecvent funcţionarii publici la 

aplicarea Legii nr.48/2012 a fost invitată Viorica Revenco, șef-adjunct al Direcției politici 

salariale din cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.  

Andrei Prisăcari, şef al Direcţiei finanţele autorităţilor publice, Ministerul Finanţelor, s-a 

expus asupra modificărilor operate la Hotărârea de Guvern nr.10/2012, explicând 

modalitățile de aplicare corectă a prevederilor acesteia. 

În scopul asigurării aplicării corecte a cadrului normativ în domeniu, la întrunire s-a decis 

că reprezentanții Ministerului Finanţelor, împreună cu cei de la Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei şi de la Cancelaria de Stat, vor elabora 

recomandări/răspunsuri la întrebările discutate. Recomandările respective au fost 

distribuite autorităţilor publice. 



Practici pozitive 

 

► Dezvoltarea profesională a personalului din cadrul Casei 

Naţionale de Asigurări Sociale în anul 2014 

 
Dezvoltarea competenței profesionale a personalului Casei Naţionale de Asigurări Sociale 

(în continuare – CNAS) a fost organizată şi desfăşurată în conformitate cu planul de 

dezvoltare profesională a personalului pentru anul 2014, aprobat de către Preşedintele 

CNAS, care include activităţi de instruire internă, realizate sub formă de cursuri de 

dezvoltare profesională, seminare, rotaţie pe posturi, schimb de experienţă în cadrul 

CTAS şi activităţi de instruire externă, realizate de Academia de Administrare Publică şi 

alţi prestatori de servicii de instruire. 

       

În procesul de evaluare a performanţelor profesionale pentru anul 2013 toţi funcţionarii 

publici din cadrul CNAS au identificat necesităţile de instruire pentru anul 2014 prin 

completarea unui chestionar de evaluare a necesităţilor de instruire. În baza chestionarului 

menţionat, conducătorii de subdiviziuni structurale au elaborat şi prezentat direcţiei 

resurse umane solicitări  privind necesităţile de instruire a angajaţilor din subordine pentru 

anul 2014. În baza acestora, a fost elaborată Nota generalizatoare privind necesităţile de 

instruire a angajaţilor CNAS pentru anul 2014, subiectele/tematicile activităţilor de 

instruire fiind coordonate cu conducerea CNAS. În baza Notei și a planului cursurilor de 

dezvoltare profesională externă a fost elaborat planul de dezvoltare profesională a 

personalului pentru anul 2014, aprobat şi adus la cunoştinţa tuturor angajaţilor CNAS, 

contra semnătură. 

 

Fiecare funcţionar public din cadrul CNAS a elaborat planul individual de dezvoltare 

profesională pentru anul 2014, iar fiecare conductor de subdiviziune structurală a elaborat 

planul de dezvoltare profesională pe subdiviziune. Ulterior planurile respective au fost 

acumulate spre verificare şi aprobare. 

 

În anul 2014, numărul personalului instruit din cadrul CNAS a însumat 1179 persoane, 

dintre care numărul funcţionarilor publici a constituit 1124 persoane:  314 – cu funcţii de 

conducere şi 810 – cu funcţii de execuţie. Ponderea personalului instruit a înregistrat 

97,7% în numărul total de personal din cadrul CNAS, cu 71% mai mult comparativ cu 

anul 2013.  

 

 

Datele cu privire la 

dezvoltarea profesională a 

personalului CNAS în anii 

2012-2014 sînt reprezentate 

în figura1. 

 

 

 



  

Fig.2. Structura zilelor de  instruire pe 

tipuri de instruire a personalului în 

anul 2014 

În anul 2014 numărul total de ore de 

instruire a personalului CNAS a 

constituit 37727
1
 sau 4716 zile de 

instruire în total. Distribuirea 

numărului de zile de instruire pe 

tipuri de instruire este  prezentată în 

figura 2. Analiza denotă că o 

persoană instruită, în medie, a 

beneficiat de 32 ore de instruire (sau 

4 zile).  

Analiza datelor relevă că în cadrul CNAS persoanele instruite beneficiază de un număr 

destul de mare de ore de instruire și o tendinţă de creştere a numărului de ore de instruire 

în medie pe o persoană instruită de la 17 ore în anul 2011 la 22 ore în anul 2012 şi 28 ore 

în anul 2013, înregistrînd o creştere şi în anul 2014 cînd acest indicator a constituit 32 ore.  

       

341 de funcționari au beneficiat, în anul 

2014, de activități de dezvoltare 

profesională cu un volum mai mare de 40 

ore (figura 3). 

De menţionat că, pentru anul 2014, au fost 

planificaţi 600,00 mii lei pentru 

dezvoltarea profesională a angajaților 

CNAS, fiind utilizați integral pentru 

desfăşurarea instruirii personalului.  

 

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1084 din 30 decembrie 2013 ,,Cu privire la 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr.256 din 9 martie 2006”, în aprilie 2014 s-a creat o 

subdiviziune structurală în cadrul CNAS – Direcţia organizarea activităţilor de instruire 

(Centrul de instruire) pentru organizarea procesului de dezvoltare profesională a 

angajaţilor CNAS la compartimentul „Instruire internă”. 

 

CNAS a identificat şi corelat necesitățile de dezvoltare profesională ale funcționarilor 

publici cu prioritățile autorităţii. Astfel, funcţionarii publici din aparatul central CNAS au 

fost instruiţi, preponderent, în cadrul instruirilor externe, iar funcţionarii publici din 

subdiviziunile teritoriale au fost instruiţi, preponderent, în cadrul instruirii interne.  

 

În scopul eficientizării activităţii aparatului central și a subdiviziunilor teritoriale prin 

sporirea competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici, pe parcursul anului 2014 a 

fost organizat şi desfăşurat un curs de instruire pentru formarea formatorilor/instructorilor 

cu participarea a 29 funcţionari publici cu funcţii de conducere şi execuţie, care urmează 

să fie implicați în calitate de formatori în activități de instruire internă și externă. 

Participanţii la cursul respectiv au beneficiat de 108 ore de instruire.  

 

                                                           
1
 Numărul (total) de ore de instruire a personalului din cadrul CNAS se calculează prin sumarea numărului orelor de instruire 

a personalului în cadrul tuturor activităților de instruire, pe parcursul anului. 
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Pe parcursul anului 2014, prin procedura de achiziţionare a serviciilor de instruire, au fost 

achiziţionate 2 servicii de instruire: ,,LINUX’’, prestat de Academia CISCO și ,,Formare 

de Formatori’’, prestat de Doicov Ecaterina, consultant în resurse umane. 

 

În anul 2014, personalul CNAS a participat la 79 activităţi de instruire în total: 33 activităţi 

de instruire internă şi 46 activităţi de instruire externă. Structura activităţilor de instruire 

internă şi externă este prezentată în figurile 4-5. 

  

Fig.4. Structura activităţilor de 

instruire internă a personalului  

Fig.5. Structura activităţilor de  

instruire externă a personalului  
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La activităţile de instruire internă au participat 1123 persoane. Toţi participanţii la 

activităţile de instruire internă au completat fişa de evaluare a activităţii de instruire. În 

rezultatul analizei acestora, au fost elaborate şi aprobate rapoarte cu privire la evaluarea 

activităţilor de instruire internă. 

 

În planul de dezvoltare profesională a personalului CNAS, compartimentul „Instruire 

externă”, au fost incluse cursuri de instruire externă, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului 

din administraţia publică în anul 2014”. Totodată, pe parcursul anului 2014 au parvenit 

invitații și propuneri cu privire la participarea angajaților CNAS și la alte activități de 

instruire. Direcția resurse umane a coordonat cu conducerea CNAS și a asigurat delegarea 

și participarea a 749 persoane la activități de instruire externă. 

 

Utilizarea de către formatori a formelor şi metodelor andragogice de predare a condus la 

eficientizarea procesului de dezvoltare profesională, fapt menţionat şi apreciat înalt de 

către participanţi.   

  

Mihail Bulicanu,  

șef secție Instruire și dezvoltare profesională, 

Casa Naţională de Asigurări Sociale 

 

 



Asistență metodologică: 

 
 

► A fost elaborat Ghidul metodic „Aplicarea Instrucțiunii cu privire la 

gestionarea dosarului personal al funcționarului public” 
 

Instrucţiunea cu privire la gestionarea dosarului personal al funcționarului public a fost 

aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.647 din 28 august 2013 și constituie anexa nr.11 la 

Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.  

 

După publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.191-197 din 6 septembrie 

2013, Instrucțiunea a devenit obligatorie pentru implementare. În scopul implementării 

uniforme și corecte a acesteia, a fost elaborat un ghid metodic, care vine cu recomandări și 

soluții practice ce ar putea fi utilizate de autoritățile publice.  

 

Menționăm că întocmirea, completarea și actualizarea dosarului personal este un proces 

continuu într-un mediu schimbător. În acest context, se poate întîmpla ca în procesul de 

gestionare a dosarului personal să fie identificate (sau să apară) noi situații care nu sînt 

reflectate în prezentul ghid. În aceste situații, vă încurajăm să deveniți parte a echipei 

noastre prin a ne comunica situațiile de acest gen și a identifica împreună soluțiile corecte, 

astfel, completînd și dezvoltînd acest material metodologic.  

 

Sperăm că acest ghid va fi de un real folos atît pentru persoanele responsabile de 

gestionarea dosarelor personale, cît și pentru toți titularii de dosare personale. 

 

Ghidul metodic „Aplicarea Instrucțiunii cu privire la gestionarea dosarului personal al 

funcționarului public” poate fi găsit pe pagina electronică a Cancelariei de Stat a 

Republicii Moldova – www.cancelaria.gov.md, rubrica „Domenii de competență/ 

Reforma administrației publice centrale/ Materiale utile/ Recomandări metodice”, la 

adresa – http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=299. 

 

 

Pe scurt 

 

 

► Ce este TAIEX și cine poate aplica la acest program? 
 

TAIEX reprezintă instrumentul de asistență tehnică și schimb de informații gestionat de 

către Direcția Generală Extindere a Comisiei Europene. TAIEX acordă suport țărilor 

partenere în vederea transpunerii, aplicării și punerii în vigoare a practicilor Uniunii 

Europene. Un alt domeniu în care TAIEX acordă suport țărilor partenere este armonizarea 

legislației naționale cu normele Uniunii Europene. 

Operațiunile TAIEX au patru domenii mari care sunt prioritare: Piața internă (INT 

MARKET); Agricultură și securitate alimentară (AGRI); Libertate, securitate și justiție 

http://cancelaria.gov.md/lib.php?l=ro&idc=299


(JHA) și Mediul înconjurător, energie și transporturi (INFRA). Există patru tipuri de 

asistență oferite în cadrul TAIEX: misiunea experților în Republica Moldova; 

seminare/ateliere de lucru în Republica Moldova; vizite de studiu în cadrul unui stat-

membru al UE și misiuni de evaluare. Aici trebuie să menționăm și faptul că asistența 

TAIEX poate fi furnizată atât unei singure țări beneficiare (Republica Moldova, în cazul 

nostru), cât și mai multor țări beneficiare sau chiar tuturor, în dependență de necesitate. 

Asistența poate fi reprezentată de acțiuni unice, care pot fi ulterior continuate, dacă este 

nevoie de asistență și ghidare pe o perioadă de timp mai îndelungată.  

Instituțiile interesate sau potențialii beneficiari ai serviciilor oferite în cadrul TAIEX 

trebuie să respecte câteva condiții de eligibilitate. Acestea trebuie să reprezinte instituțiile 

care sunt implicate direct în cadrul procesului de armonizare a legislației naționale cu cea 

a UE. Grupurile-țintă ar fi reprezentate de: a) funcţionari publici care activează în 

administraţia publică, la nivel central şi local şi în asocieri cu autoritățile locale, b) 

funcţionari publici care activează în Parlament, c) asociaţii profesioniste şi comerciale ce 

reprezintă partenerii sociali, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor şi asociaţiilor de 

angajatori, d) autorităţile judiciare şi cele responsabile de aplicarea legii, e) traducători şi 

redactori ai actelor legislative. Un aspect extrem de important este faptul că TAIEX nu 

oferă suport direct cetăţenilor sau companiilor individuale. 

Un alt element care trebuie menționat se referă la instituțiile implicate în cadrul unui 

proiect TAIEX. Astfel, pe lângă instituția beneficiară din Republica Moldova, mai sunt 

implicate și alte entități: Biroul de Administrare a Programului din cadrul Cancelariei de 

Stat a Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Delegaţia Uniunii Europene în 

Moldova, experţii TAIEX din statele-membre ale UE şi prestatorul de servicii. TAIEX 

este implementat direct de către serviciile Comisiei Europene. Biroul de Administrare a 

Programului joacă rolul principal în asigurarea comunicării dintre Comisie şi 

instituția/autoritatea beneficiară. De asemenea, Biroul de Administrare a Programului 

asigură că activităţile TAIEX sunt în conformitate cu obiectivele politicii naţionale şi 

agenda de reforme. 

 Pagina oficială a programului TAIEX o puteți găsi la adresa 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm  

 Raporturile de activitate TAIEX pentru anii 2003-2013 le puteți găsi la adresa 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/publications/reports/index_en.htm  

 Pagina oficială a Biroului de Administrare a Programului TAIEX o puteți găsi la 

adresa – http://ncu.moldova.md/  
 

 

 

                     Direcţia reforma administraţiei publice centrale din cadrul  

                      Direcţiei generale coordonarea politicilor, a asistenţei externe                          

                      şi reforma administraţiei publice centrale, Cancelaria de Stat 

 
Tel.: (022) 250-137; e-mail: drapc@gov.md 

www.cancelaria.gov.md
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