
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CUPRINS: 
 

1. Evenimente:  

 Mesajul Prim-ministrului Pavel Filip cu prilejul sărbătorii 

profesionale „Ziua funcţionarului public” 

 Întrunirea semestrială a specialiştilor în resurse umane din cadrul 

autorităților publice locale de nivelul doi  

 Întrunirea trimestrială a specialiştilor în resurse umane din cadrul 

autorităţilor publice de nivel central 

 Programul de instruire în domeniul managementului resurselor 

umane 

2. Asistență metodologică:  

 Raportul cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public pentru anul 2015 

  Suspendarea raporturilor de serviciu în Sistemul informațional 

automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” 

3. Schimb de experienţă: Participare la vizite de studiu, cursuri de 

dezvoltare profesională, panele/ateliere de lucru 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALISM  

MOTIVARE 

ADECVATĂ 

EFICIENŢĂ 

Managementul 
funcţionarilor publici 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETIN INFORMATIV NR. 2   

30 IUNIE 2016 

 

 



Evenimente 

 

► Mesajul Prim-ministrului Pavel Filip cu prilejul sărbătorii 

profesionale „Ziua funcţionarului public” 
  

Stimaţi funcţionari publici, 

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, vă transmit, în numele întregului 

Guvern al Republicii Moldova, sincere felicitări şi urări de sănătate, prosperitate şi 

realizări în activitate! 

Crearea unui serviciu public performant, aliniat la standarde europene, prestarea 

serviciilor de calitate pentru cetățeni, crearea unei baze consolidate pentru dezvoltarea 

țării necesită eforturi majore din partea întregului corp de funcţionari publici. 

De aceea, ţin să vă aduc mulţumiri pentru munca și efortul depus. Dumneavoastră 

sunteţi cei care, în condiţii dificile, vă străduiţi să asiguraţi, zi de zi, o administraţie 

publică eficientă. Cred în parcursul european al țării și sper că reformarea administraţiei 

publice, atât centrale, cât și locale, va contribui la sporirea încrederii cetățenilor în 

instituțiile statului. Dragi funcţionari publici, conducerile politice se succed la putere, aşa 

cum este firesc într-o ţară democratică, dar voi sunteţi cei care rămâneţi mereu în aparatul 

administrativ, garantând şi asigurând continuitatea lucrurilor bune de făcut pentru cetăţeni 

şi a reformelor ce trebuie să modernizeze statul. Pentru toate acestea vă mulţumesc şi vă 

doresc mulţi ani fericiţi şi prosperi! 

Pavel Filip, 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

► Întrunirea semestrială a specialiştilor în resurse umane din 

cadrul autorităților publice locale de nivelul doi  

 
La 7 iunie curent, la Cancelaria de Stat a Republicii Moldova s-a desfășurat  

întrunirea semestrială a specialiştilor în resurse umane din cadrul autorităților publice 

locale de nivelul doi din țara noastră. 

Evenimentul face parte din activitățile prevăzute în cadrul proiectului Twinning 

„Suport pentru modernizarea serviciului public din 

Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune 

practici ale Uniunii Europene”, finanțat de Uniunea 

Europeană, și a fost organizat de Direcția reforma 

administrației publice centrale din Cancelaria de Stat. În 

cadrul întrunirii au fost discutate cele mai bune practici 

aplicate în procesul de recrutare și selectare a personalului 

în serviciul public. Astfel, au fost abordate așa aspecte importante, cum ar fi: modelul 

bazat pe competenţe, tehnici de conducere a interviului de angajare în funcția publică și 

alte elemente esențiale pentru o recrutare bazată pe merite. 



Detalii: http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-au-cunoscut-

metode-de-imbunatatire-procesului-de-selectare 

 

► Întrunirea trimestrială a specialiştilor în resurse umane din 

cadrul autorităţilor publice de nivel central 

 
La 16 iunie curent, în incinta Rezervației naturale „Codrii”, s-a desfăşurat cea de-a 

doua întrunire trimestrială din acest an a specialiştilor în resurse umane din autorităţile 

publice de nivel central. 

Evenimentul a fost organizat de către Direcţia 

reforma administraţiei publice centrale din cadrul 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi echipa 

proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea 

serviciului public din Republica Moldova în 

corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii 

Europene”, finanţat de Uniunea Europeană. În cadrul 

întrunirii a fost prezentat conceptul proiectului „Cărţii albe”, care cuprinde metodologia şi 

propunerile de dezvoltare a sistemului de instruire profesională în serviciul public din 

Republica Moldova atît la nivel central, cît şi la nivel de autoritate publică, precum și cele 

mai bune practici internaţionale din acest domeniu, adaptate la contextul serviciului public 

din Moldova. De asemenea, participanţii au fost implicaţi în activităţi practice şi discuţii 

pe exemple concrete din activitatea cotidiană.  

Detalii: http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-la-cea-de-doua-

intrunire-trimestriala-din-acest 

 

► Programul de instruire în domeniul managementului 

resurselor umane 

 
Programul de instruire în domeniul managementului resurselor umane, lansat la sfîrșitul 

anului 2015, care are drept scop fortificarea reţelei de profesionişti în domeniu, continuă. 

Astfel, în trimestrul II al anului 2016 au fost organizate încă trei module de instruire cu 

următoarele tematici: 

- Etică şi integritate (2 module); 

- Managementul conflictelor (1 modul). 

Atelierele de instruire au fost conduse de formatori-practicieni din Lituania cu experiență 

bogată în domeniile abordate, care au reușit să combine informația teoretică cu activități 

practice și studii de caz. 

http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-au-cunoscut-metode-de-imbunatatire-procesului-de-selectare
http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-au-cunoscut-metode-de-imbunatatire-procesului-de-selectare
http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-la-cea-de-doua-intrunire-trimestriala-din-acest
http://cancelaria.gov.md/ro/apc/specialistii-resurse-umane-la-cea-de-doua-intrunire-trimestriala-din-acest


Programul respectiv de instruire se realizează în cadrul proiectului Twinning al UE 

„Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu 

cele mai bune practici ale Uniunii Europene”.  

Detalii despre instruirile organizate pot fi găsite aici: 

http://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/stiri-evenimente 

http://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/tw-materiale-utile 

 

Asistență metodologică: 
În atenția autorităților publice 

 

► Raportul cu privire la funcția publică și statutul funcționarului 

public pentru anul 2015 

 
În anul 2015, dezvoltarea serviciului public a fost realizată în corespundere cu 

obiectivele şi acţiunile prioritare ale Programului de activitate al Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2015-2018 şi ale Planului anual de acţiuni al Cancelariei de Stat prin 

dezvoltarea cadrului normativ, optimizarea managementului funcţionarilor publici prin 

implementarea reglementărilor cadrului normativ şi sporirea competenţelor profesionale 

prin asigurarea unui proces continuu de instruire a funcţionarilor publici.  

Raportul demonstrează progres în implementarea tuturor procedurilor de personal şi 

reglementărilor în autorităţile publice, însă indicatorii de performanţă arată că situaţia este 

diferită. Rezultate bune sau satisfăcătoare au fost obţinute în planificarea funcţiilor publice 

şi evidenţa funcţionarilor publici, în ocuparea funcţiei publice vacante pe bază de merit şi 

înnoirea corpului de funcţionari publici, în dezvoltarea profesională a funcţionarilor 

publici ş.a. Totodată, rezultate nesatisfăcătoare se mai înregistrează în reprezentarea 

femeilor în funcţie de demnitate publică, în evaluarea performanţelor funcţionarilor 

publici care sînt supraapreciaţi, în dezvoltarea profesională a funcţionarilor publici 

debutanţi ş.a. În acest context, se menționează fluctuaţia înaltă a funcţionarilor publici şi 

altor categorii de personal în unele ministere şi autorităţi administrative din subordinea 

organelor centrale de specialitate, ponderea joasă a instruirii funcţionarilor publici în 

autorităţile administraţiei publice locale, reducerea numărului funcționarilor publici 

debutanți instruiți.  

Raportul conține o amplă analiză despre situaţia în serviciul public în anul 2015 în 

comparaţie cu perioada anterioară şi include: modificările şi completările cadrului 

normativ în perioada de raportare; analiza dimensiunii absolute şi relative a serviciului 

public ca parte componentă a sectorului public, caracteristica calitativă a serviciului 

public; rezultatele monitorizării implementării prevederilor cadrului normativ în domeniu 

pe proceduri de personal. Fiecare compartiment include constatări, provocări şi acţiuni 

pentru perioada ulterioară. Raportul include și priorităţi pentru anii 2016-2017.  

Raportul poate fi accesat la adresa:  

http://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/stiri-evenimente
http://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/tw-materiale-utile


http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_cu_privire_la_f

unctia_publica_si_statutul_functionarului_public_0.pdf 

 

► Suspendarea raporturilor de serviciu în Sistemul informațional 

automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” 

 
În conformitate cu prevederile art. 51 din Legea cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public nr. 158 din 04 iulie 2008, suspendarea raporturilor de 

serviciu presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuțiilor de către 

funcționarul public și a plății drepturilor salariale de către autoritatea publică în care 

acesta activează. Suspendarea raporturilor de serviciu se aprobă sau, după caz, se constată, 

prin actul administrativ al persoanei/organului care are competența legală de numire în 

funcție, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Cazurile de suspendare a raporturilor de 

serviciu în circumstanțe ce nu depind de voința părților, prin acordul părților sau la 

inițiativa uneia dintre părți sunt expuse în art. 52-54 din Legea nr.158/2008.  

În cazurile în care motivele ce au provocat suspendarea raporturilor de serviciu 

încetează sau, după caz, la sfîrşitul perioadei pentru care a fost aprobată cererea de 

suspendare, funcționarul public este reîncadrat în funcția publică exercitată înainte de 

suspendare. Reîncadrarea funcționarului public se dispune prin act administrativ al 

persoanei/organului care are competentă legală de numire în funcție. 

Este important să reținem că în cadrul Sistemului informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” (în continuare – SIA 

„RFPFP”) raporturile de serviciu al funcționarului public care își suspendă 

activitatea trebuie să parcurgă aceleași modificări ca și pe suport de hîrtie.  

Pentru suspendarea raporturilor de serviciu (în continuare – RS) ale funcționarului 

public este necesar de a găsi persoana în modulul Evidență salariați/Raport de serviciu. 

Ulterior, se va selecta și vizualiza acel RS, care urmează a fi suspendat. Reieșind din 

temeiul actului administrativ de suspendare a RS, în compartimentul Suspendare, prin 

accesarea butonului Adaugă,  se va adăuga una din cele patru modalități de suspendare a 

RS.  

La completarea informației despre suspendarea RS se vor introduce motivul 

suspendării (se selectează din cele propuse), tipul, data și numărul actului prin care a fost 

suspendat RS, perioada pentru care este suspendat RS (dată început, dată sfîrșit). După 

salvarea modificărilor operate, RS al funcționarului public trece în stare „suspendat”. 

La expirarea perioadei de suspendare a RS, în modulul Evidență salariați/Raport de 

serviciu, se vizualizează RS care a fost suspendat și se adaugă, la compartimentul 

Ocupare, modalitatea de ocupare a RS prin Reîncadrare. Se completează toate cîmpurile 

active, în baza actului de reîncadrare în funcție. După accesarea butonului Salvează, RS 

devine activ. 

http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_cu_privire_la_functia_publica_si_statutul_functionarului_public_0.pdf
http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_cu_privire_la_functia_publica_si_statutul_functionarului_public_0.pdf


De menționat că, pe parcursul suspendării RS a funcționarului public, funcția 

publică devine temporar vacantă și poate fi ocupată de un alt funcționar public. În cazul 

reîncadrării, urmează inițial să fie încetat/modificat RS cu funcționarul public angajat pe 

perioadă determinată. Reîncadrarea funcționarului public nu va fi posibilă atît timp cît pe 

funcția sa va fi activ un alt RS. 

Generalizînd cele expuse mai sus, în continuare se prezintă schematic pașii care 

urmează a fi întreprinși în SIA „RFPFP” pentru a introduce corect și consecutiv 

informația cu privire la suspendarea RS. 

 
Informația respectivă este plasată pe site-ul Cancelariei de Stat și poate fi accesată la 

adresa: 

http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/suspendarea_rs_-

reincadrarea.pdf 

Ecaterina Negru, Oxana Lazarenco, 

DRAPC, Cancelaria de Stat 

 

► Schimb de experienţă 

 
17-23 aprilie 2016, Vilnius, Lituania – a fost organizată o vizită de studiu în cadrul 

proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica 

Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”. Scopul vizitei 

a fost studierea procesului şi mecanismelor de dezvoltare 

profesională a personalului din serviciul public. 

În cadrul vizitei au fost organizate întruniri cu 

reprezentanți ai Oficiului Guvernului Lituaniei, 

Departamentului serviciului public, Universităţii 

Tehnice din Kaunas, Centrului de instruire din cadrul 

Ministerului de Finanţe, Fondului de Asigurări Sociale 

de Stat, Agenţiei Europene a Fondurilor Sociale, Institutul de Administraţie Publică, 

precum și ai Ambasadei Republicii Moldova în Lituania. 

http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/suspendarea_rs_-reincadrarea.pdf
http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/suspendarea_rs_-reincadrarea.pdf


În mod general, instruirea funcționarilor publici este coordonată de către 

Departamentul Serviciului Public. 

Direcţiile și grupurile prioritare de instruire a funcționarilor publici sînt prevăzute în 

Strategia de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. Funcționarii publici sînt 

instruiți în instituțiile certificate în conformitate cu procedura stabilită de către Ministerul 

Afacerilor Interne (prin ordinul directorului Departamentului Serviciului Public).  

Autorităţile publice, anual, identifică prin diferite metode necesităţile de instruire a 

funcţionarilor publici, inclusiv în procesul de evaluare a performanţelor profesionale. 

Etapa următoare constă în planificarea dezvoltării profesionale şi procurarea serviciilor de 

instruire prin intermediul procedurii de achiziţii publice. La rîndul său, prestatorii 

serviciilor de instruire elaborează programe de formare în corespundere cu solicitările 

înaintate şi cerinţele legale, organizează şi petrec activităţile de instruire, asigură calitatea 

predării cursurilor ş.a. Programele de instruire pentru funcționarii publici sînt elaborate în 

conformitate cu cerințele indicate de Ministerul Afacerilor Interne. Programele ce 

depăşesc 8 ore de instruire necesită o examinare şi certificare obligatorie de către 

Departamentul Serviciului Public. 

Procesul de instruire a funcționarilor publici este finanțat din bugetul de stat şi cel 

al municipalităţilor. În bugetul autorității sunt alocate surse financiare  în mărime de pînă 

la 5 procente din fondul de salarizare. Cursurile de instruire au o durată de 8, 16, 24 și 36 

ore. Procesul dezvoltării profesionale se finalizează cu evaluarea funcţionarilor publici şi a 

eficienţei instruirilor de care au beneficiat. Funcționarii publici care participă la activităţile 

de instruire, după ce revin la locul de muncă, completează chestionare cu privire la 

calitatea predării prin intermediul uni sistem electronic. 

În Lituania, spre deosebire de Republica Moldova,  piaţa prestatorilor de servicii de 

instruire pentru funcţionarii publici este foarte bogată. În acest scop au fost stabilite reguli 

stricte de certificare a centrelor şi persoanelor fizice care pot oferi servicii de instruire. 

Detalii la adresa: http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-

orasul-vilnius-republica-lituania-perioada-17-23-aprilie-2016  

 

01-20 mai 2016, Seul, Coreea – Agenția Coreeană pentru Cooperare Internațională 

(KOICA) a desfășurat cursul de instruire „Managementul auditului public”. KOICA este o 

agenție de dezvoltare a Republicii Coreea, care a fost înființată în 1991. Misiunea acesteia 

se axează pe reducerea sărăciei, promovarea standardelor de viață și ajutarea la realizarea 

dezvoltării durabile, echitabile și favorabile a Coreei și a țărilor  în curs de dezvoltare. 

 Pentru a-și îndeplini misiunea, KOICA a fost implicată activ în îmbunătățirea 

infrastructurii și a instituțiilor socio-economice a țărilor în curs de dezvoltare, oferind 

acestora oportunități pentru o viață mai bună și îmbunătățirea bunăstării lor. Dezvoltarea 

profesională a resurselor umane a fost unul dintre cei mai importanți factori în evadarea 

Coreei din cercul vicios al sărăciei și a subdezvoltării, care a existat timp de mai multe 

decenii. În calitate de lider global în formare profesională, KOICA a oferit cunoștințele 

necesare și formarea deprinderilor de a desfășura auditul public în conformitate cu 

http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-orasul-vilnius-republica-lituania-perioada-17-23-aprilie-2016
http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-orasul-vilnius-republica-lituania-perioada-17-23-aprilie-2016


cerințele internaționale și de a aplica cu succes acest instrument în procesul de dezvoltare 

și îmbunătățire continuă a activității entității. 

Instruirea s-a bazat pe principiul transferului de 

experiență și competențe prin combinarea prezentării 

informațiilor teoretice, desfășurarea discuțiilor 

interactive, analiza studiilor de caz și îndeplinirea 

activităților practice desfășurate atît ca lucru în grup, 

cît și individual. 

La cursul de instruire au fost prezenți 19  participanți 

din 12 țări: Afganistan, Bhutan, Guatemala, Kiribati, Laos, Moldova, Palestina, Rwanda, 

Sanint Vincent și Grenadine, Sri Lanka,Vietnam, Uzbekistan. 

Cursul s-a axat pe o gamă largă de subiecte: sistemul public de auditare al Coreei; 

evoluțiile recente și problemele sistemului de audit din sectorul public al Coreei, 

metodologiile de audit și experiența consiliului de audit și inspecție (BAI); tendințele 

recente ale activității de audit intern; auditul performanței – impactul pozitiv și negativ; 

auditul financiar; auditul TI; utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul 

derulării auditului public; planificarea și desfășurarea auditului public; aplicarea 

metodologiei de audit public bazat pe riscuri; auditul intern, metodologiile de audit intern 

și prezentarea celor mai bune practici; modelul și metodele de evaluare și de îmbunătățire 

a nivelului de integritate al instituțiilor de audit; provocările viitoare în auditul din sectorul 

public. 

 Printre competențele dezvoltate/dobîndite pot fi menționate: desfășurarea activității 

în echipa de audit public; comunicarea specifică activității de audit public; efectuarea 

auditului activității manageriale; efectuarea auditului financiar-contabil; efectuarea 

auditului TI; efectuarea inspecțiilor de audit intern; elaborarea documentelor specifice 

activității de audit intern; elaborarea planului de audit intern; elaborarea raportului de 

audit intern etc. 

 Cursul de instruire „Managementul auditului public” este un curs ce prezintă interes 

pentru cei care vor sa cunoască în detaliu unde trebuie să intervii atunci cînd probleme, 

care aparent nu se văd, generează alte probleme și mai mari, conducînd la pierderi și 

randament scăzut; care doresc să reducă pierderile și risipa în cadrul organizațiilor și, 

totodată, să evalueze corect procesele interne de management. 

                                      Tatiana Fondos, auditor intern, 

 SAI, Cancelaria de Stat 

 

16-20 mai 2016, Varșovia, Polonia –  a fost organizată o vizită de studiu în cadrul 

proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica 

Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”. Scopul vizitei 

a constat în familiarizarea funcționarilor din Republica Moldova cu cele mai bune practici 

în domeniul organizării și funcționării serviciului public din Polonia, dezvoltării 

profesionale a angajaților din serviciul public, precum și modul de organizare și 

funcționare a centrelor de instruire. În cadrul vizitei au avut loc întruniri cu specialiști-



practicieni ai Cancelariei Primului ministru din Polonia, 

Şcolii Naţionale de Administrare Publică, Instituţiei de 

Asigurări Sociale şi Serviciului Vamal.   

Cancelaria de Stat. Reprezentanții Oficiului Primului 

ministru au făcut o prezentare amplă a serviciului public 

polonez, axîndu-se, în special, pe modul de organizare și 

funcționare a sistemului. Printre instrumentele manageriale 

utilizate în serviciul public polonez pot fi enumerate: cadrul 

normativ, standarde elaborate pentru MRU, principiile etice, ghiduri metodice, Strategia 

MRU etc. Principiile de bază aplicabile în cadrul sistemului dezvoltării profesionale ale 

funcționarilor publici din Polonia sunt: accesibilitatea programelor de instruire, asocierea 

cu activitatea zilnică și necesitățile personale, utilizarea rațională a resurselor, evaluarea 

cunoștințelor și obținerea certificatului de instruire. În calitate de domenii prioritare pentru 

instruire, pentru anul 2016, au fost identificate următoarele: comunicarea (orientate pentru 

satisfacerea cetăţenilor), inovaţiile (cum gîndește creierul uman), prestarea/elaborarea 

noilor servicii pentru cetăţeni (desing-ul nou al serviciilor), managementul schimbărilor. 

Școala Națională de Administrare Publică. A fost creată în anul 1989 pentru a 

forma abilități și a dezvolta cunoștințele viitorilor funcționari publici. Misiunea școlii este 

de a pregăti funcționari publici imparțiali, profesioniști și competenți, care se vor afla în 

afara politicului, și de a acorda servicii de dezvoltare profesională. Reieșind din misiune, 

în cadrul Școlii se desfășoară studii de lungă durată (de pregătire a funcționarilor publici) 

și cursuri de dezvoltare profesională. De menționat că Școala Națională de Administrare 

Publică este axată pe metode de instruire clasică/tradițională. Instruirea on-line/la distanță 

nu se practică în cadrul instituției. Totodată, aici se realizează cursuri de studiere a 

limbilor străine aplicate (engleză, germană și franceză) cu o durată de 6 luni. 

Instituția de Asigurări Sociale (ZUS). Reprezintă organizaţia publică, care 

implementează sarcinile sistemului de asigurare şi protecţie socială. De menționat că, spre 

deosebire de Casa Națională de Asigurări Sociale din Republica Moldova, la ZUS există 

un sistem descentralizat de gestionare a resurselor umane. Totodată, ZUS deține un sistem 

informațional unic și complex de gestiune a resurselor umane, fiind catalogat ca unul 

dintre cele mai noi și avansate sisteme de acest gen din Europa. Dezvoltarea profesională 

a colaboratorilor ZUS se realizează în cadrul a 8 centre de instruire. Acestea sunt incluse 

în entitățile teritoriale, fiind stabilite numărul entităților care sunt deservite de centrele de 

instruire. Totodată, în fiecare entitate teritorială există sală pentru desfășurarea instruirilor 

de tip e-learning.  

Serviciul Vamal. Serviciul Vamal este o instituție din subordinea Ministerului 

Finanțelor. Activitatea sa este organizată în corespundere cu prevederile Legii cu privire 

la administrarea vamală. Din punct de vedere organizațional, Serviciul Vamal dispune de 

o structură complexă, delimitată atît la nivel național, cît și regional. Sistemul de instruire 

actual al Serviciului Vamal a fost creat în perioada 2008-2010. Acesta este elaborat în 

corespundere cu acțiunile de dezvoltare profesională pe termen lung, avînd la bază 

modelul de competențe. Un element interesant al instruirilor din cadrul Serviciului Vamal 

îl constituie B-learning-ul, care reprezintă un mix dintre instruirea tradițională, modelul 

bazat pe competențe și E-learning-ul.  

 În rezultatul studierii bunelor practici din administrația publică din Polonia, 

menționăm că unele dintre ele urmează a fi analizate și adaptate la sistemul național al 

administrației publice din țara noastră, cum ar fi: perfecționarea sistemului de evaluare a 



instruirilor, implementarea programelor individuale de dezvoltare profesională, crearea 

rețelei de formatori interni, implementarea instruirii de tip e-learning. 

Detalii la adresa: http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-

orasul-varsovia-republica-polonia-perioada-16-20-mai-2016  

 

2-3 iunie 2016, Baku, Azerbaidjan –  s-a desfăşurat cea de a 10-a reuniune a 

Panelului „Reforma administrației publice” din cadrul Parteneriatului Estic, organizat de 

către Agenția de Stat pentru Serviciul Public și Inovații Sociale pe lîngă Președintele 

Republicii Azerbaidjan și Ministerul Afacerilor Externe al Azerbaidjanului. În scopul 

realizării schimbului de experiență în domeniul serviciului public, la eveniment au 

participat reprezentanți din Belarus, Ucraina, Georgia, precum și reprezentanți ai altor 

state cu care colaborează autoritățile publice din 

Azerbaidjan: Cehia, Estonia, Germania, Polonia, 

Suedia.  

În cadrul Panelului au fost abordate subiecte, 

precum: funcția publică, autoritățile administrației 

publice și funcționarea lor (managementul resurselor umane, reguli de recrutare), 

transparență, e-guvernare și protecția datelor, descentralizarea administrației locale/ 

regionale, gestionarea eficientă a asistenței tehnice etc. Accentul în cadrul evenimentului a 

fost pus pe prestarea serviciilor publice. Subiectul respectiv a fost discutat în cadrul 

ședințelor plenare ale reuniunii, dar și demonstrat în practică prin familiarizarea 

participanților cu organizarea și funcționarea centrului „ASAN xidmət” din Baku. În 

cadrul vizitei la cele doua centre „ASAN xidmət”  a fost prezentat studioul de radio pentru 

promovarea serviciilor publice, toate sălile de prestare a serviciilor, cît și autobuzul mobil 

care se poate deplasa în cel mai îndepărtat punct din Azerbaidjan.   

Merită atenție faptul că, în prezentarea realizată de expertul din partea SIGMA și a 

Comisiei Europene, acesta a menționat că Republica Moldova are succese în reformarea 

serviciului public și se află la o etapă mai avansată ca Ucraina, spre exemplu, care a pornit 

procesul de reformare cu mult timp înaintea Moldovei.  

Fiecare țară participantă a prezentat și evenimentele care urmează a fi desfășurate în 

perioada ulterioară pe diverse tematici. Astfel, Republica Moldova urmează să 

organizeze în toamna anului curent (orientativ – 21 octombrie) un atelier cu tematica 

„Rolul și responsabilitățile funcționarilor publici de conducere de nivel superior”, la 

care vor participa reprezentanți ai țărilor-membre ale Parteneriatului Estic, precum și ai 

țărilor-membre ale UE. 

Oxana Lazarenco, consultant principal, 

DRAPC, Cancelaria de Stat 

 

15-16 iunie 2016, Erevan, Armenia – în cadrul Parteneriatului Estic, s-a desfășurat 

atelierul „Development of  Training System to Address Current Challenges in Civil 

Service”, la care au participat cinci reprezentanți din Republica Moldova.  

http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-orasul-varsovia-republica-polonia-perioada-16-20-mai-2016
http://cancelaria.gov.md/ro/apc/raport-privind-vizita-de-studiu-orasul-varsovia-republica-polonia-perioada-16-20-mai-2016


 La acest eveniment au fost prezenți participanți  din 

statele-membre ale Parteneriatului Estic (Georgia, 

Armenia şi Ucraina), precum şi participanți din Polonia, 

care s-au împărtăşit cu practicile și tendințele de 

dezvoltare ale țărilor Parteneriatului Estic în domeniul 

serviciului public, cu scopul de a promova îmbunătățirea 

procesului de instruire a funcționarilor publici. 

 Atelierul a fost organizat în cinci sesiuni 

interactive, în care reprezentanții fiecărei țări au relatat 

despre componentele procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici. 

Participanții din Republica Moldova au avut mai multe prezentări în cadrul sesiunilor 

despre elaborarea politicilor și cadruli normativ privind instruirea, procesul de identificare 

a necesităților de instruire și rolul Academiei de Administrare Publică în dezvoltarea 

competențelor profesionale ale funcționarilor publici. 

 Din prezentările şi discursurile vorbitorilor s-a evidenţiat faptul că toate ţările 

participante au adoptat sau sînt în curs de adoptare a politicilor de modernizare a 

sistemului de administrare publică prin alinierea la normele și standardele europene. 

 S-a remarcat că fiecare țară din cele prezente acordă o atenţie sporită şi depun efort 

pentru dezvoltarea sistemului de instruire a funcţionarilor publici, lucru care, pe termen 

lung, cu siguranţă va contribui la consolidarea capacităţilor şi competenţelor profesionale 

ale funcţionarilor publici şi, respectiv, la dezvoltarea durabilă a sistemului de administrare 

publică. 

 Un lucru îmbucurător este faptul că Republica Moldova, în comparaţie cu alte ţări-

membre ale Parteneriatului Estic, are deja elaborat și aprobat cadrul normativ în domeniul 

serviciului public la nivel corespunzător altor ţări europene și depune în continuare 

eforturi în implementarea acestuia şi ajustarea procedurilor la noile cerinţe şi standarde 

europene.  

 Totodată, Republica Moldova cedează altor ţări-membre ale Parteneriatul Estic la 

capitolul coordonarea serviciului public, aşa cum este în ţările menţionate, care dispun de 

autorități/structuri specializate, cu un număr impresionant de personal cu atribuţii de 

coordonare, monitorizare și evaluare a implementării cadrului normativ în domeniul 

serviciului public.  

Galina Vranceanu, consultant principal, 

DRAPC, Cancelaria de Stat 
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