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1. Evenimente:  

 Întrunirea trimestrială a specialiştilor din subdiviziunile resurse umane din 

autorităţile publice de nivel central 

 S-a dat start unui nou curs în managementul resurselor umane 

 

2. Asistență metodologică:  

 Ghidul metodic „Generarea Rapoartelor în Sistemul informațional 

automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” 

 

3. Schimb de experienţă: Program de stagiere în domeniul managementului 

resurselor umane pentru funcţionarii publici 

 

4. Cadrul normativ: 

 În anul 2016, în cadrul comenzii de stat vor fi instruiți 1140 de funcţionari 

publici din autorităţile publice centrale şi locale 

 

 

Evenimente 

 

 

► Întrunirea trimestrială a specialiştilor din subdiviziunile 

resurse umane din autorităţile publice de nivel central 
 

La 10 decembrie curent a fost organizată ultima întrunire trimestrială din acest an a 

specialiştilor din subdiviziunile resurse umane din autorităţile publice de nivel central. 

Subiectul principal al discuţiei a vizat procesul de planificare strategică în cadrul 
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autorităţii publice, inclusiv aspectele ce ţin de 

managementul resurselor umane şi a fost prezentat de 

experţii proiectului Twinning „Suport pentru 

modernizarea serviciului public din Republica Moldova 

în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii 

Europene”. Totodată, în cadrul aceleaşi întruniri, 

colaboratorii Direcţiei reforma administraţiei publice 

centrale au discutat cu cei prezenţi despre activităţile în domeniu ce urmează a fi realizate 

în viitorul apropiat. Următoarele întruniri trimestriale şi semestriale din anul 2016 vor fi 

organizate în cadrul aceluiaşi proiect Twinning cu prezenţa experţilor lituanieni. 

Detalii: http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=277&id=1871 

 

 

 

► S-a dat start unui nou curs în managementul resurselor 

umane 

 
În cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene „Suport pentru modernizarea 

serviciului public din Republica Moldova în conformitate cu cele mai bune practici ale 

Uniunii Europene”, la 24 noiembrie curent a fost dat start unui nou curs de instruire a 

specialiştilor în resurse umane din autorităţile publice, care are drept scop fortificarea 

reţelei de profesionişti în domeniu.  

Programul respectiv presupune organizarea şi 

desfăşurarea mai multor module de instruire, şi anume:  

- Managementul resurselor umane;  

- Planificare strategică; 

- Etică şi integritate; 

- Dezvoltarea capacităţilor în domeniul 

mecanismelor de control intern; 

- Instrumente de e-Guvernare şi administrare publică. 

În urma desfăşurării celor 5 module de instruire, un grup de specialişti în resurse umane 

vor fi selectaţi, în baza unor criterii de eligibilitate prestabilite, pentru a participa la un 

atelier de formare a formatorilor, care, de asemenea, se 

va finaliza cu obţinerea unui certificat.  

Formatorii responsabili de livrarea tuturor modulelor sunt 

experţi-practicieni, funcţionari publici din mai multe 

autorităţi publice din Republica Lituania – partenerul 

Republicii Moldova în implementarea proiectului 

Twinning. 

 

 

Detalii: http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=277&id=1861 
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Asistență metodologică: 
 

În atenția autorităților publice 

 

► Ghidul metodic „Generarea Rapoartelor în Sistemul 

informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici” 
 

La finele anului 2015, Direcția reforma administrației publice centrale vine cu materiale 

utile necesare în activitatea subdiviziunilor resurse umane. De această dată este vorba 

despre Ghidul metodic „Generarea Rapoartelor în Sistemul informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici”, un material practic destinat celor 

care prelucrează date prin intermediul sistemului menționat.    

Sistemul informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor 

publici” oferă posibilitatea generarii unei serii de rapoarte pentru a obține date/ informații 

diverse privind situația personalului din cadrul autorității. 

Conceput ca un îndrumar metodic, Ghidul vine să ajute utilizatorii Sistemului 

informațional automatizat „Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” în 

procesul de prelucrare a datelor și este structurat în trei capitole, fiecare prezentând 

explicații pas cu pas privind lucrul în submodulele Rapoarte și Cognos.  

Ghidul metodic „Generarea Rapoartelor în Sistemul informațional automatizat 

„Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici” poate fi accesat la adresa: 

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

 

► Schimb de experienţă 

 
În perioada 29 noiembrie – 12 decembrie 2015, Școala Națională de Administrație 

Publică din Varșovia a organizat un program de stagiere 

în domeniul managementului resurselor umane pentru 

funcţionarii publici din ţările Parteneriatului Estic. Din 

partea Republicii Moldova la această instruire au 

participat: Elena Ilieș, șef Secția asigurarea, planificarea 

și evidența personalului, Direcția resurse umane, aparatul 

central al Casei Naționale de Asigurări Sociale; Ludmila 

Cojocaru, specialist principal, Direcția resurse umane, 

Ministerul Finanțelor;  Zlatov Nadejda, șef Serviciu, Serviciul arhivă și politici arhivistice 

diplomatice, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

Programul de stagiere a început la 30 noiembrie 2015 la Școala Națională de 

Administrație Publică din Varşovia unde au fost prezentate informații generale cu privire 

la serviciul public și statutul general al funcționarilor publici din Polonia de către 

funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat și Școlii Naționale de Administrație 

Publică. 

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


Începînd cu 01 decembrie 2015 programul de stagiere a continuat în cadrul unor autorități 

publice selectate de către organizatori. Elena Ilieş a fost repartizată de a petrece stagierea 

în Direcția managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Familiei, Muncii și 

Protecției Sociale împreună cu un coleg din cadrul Comisiei de recrutare de pe lîngă 

Președintele Republicii Azerbaidjan. Ludmila Cojocaru a petrecut stagierea în cadrul 

Direcției resurse umane a Ministerului Finanțelor și Nadejda Zlatov – în cadrul Direcției 

resurse umane din cadrul Centrului de Telecomunicații Speciale. Pe parcursul a 10 zile am 

petrecut stagierea în conformitate cu programul care a fost stabilit de către tutorele delegat 

de către Ministerul Familiei, Muncii și Protecției Sociale. Programul a inclus următoarele 

subiecte: 

 Structura organizațională a autorității publice; 

 Scopurile și sarcinile de bază ale autorității publice; 

 Cooperarea cu structurile subordonate; 

 Analiza posturilor (baza legislativă și normativă); 

 Etapele elaborării fișelor de post; 

 Sistemul de salarizare (remunerarea angajaților din serviciul public); 

 Evaluarea angajaților din serviciul public; 

 Procesul de recrutare și selecție; 

 Angajarea/eliberarea/transferul (contractul individual de muncă, sistemul 

electronic de evidență a angajaților ministerului); 

 Dosarele personale (evidența, păstrarea, conținutul lor); 

 Timpul de muncă și timpul de odihnă al angajaților: 

 Raportările trimestriale, semestriale, anuale prezentate Biroului național de 

statistică, Cancelariei de Stat de pe lîngă Prim-Ministru, ministrului; 

 Instruirea și dezvoltarea profesională a angajaților (integrarea și instruirea noilor 

angajați). 

 

Stagierea a inclus vizite și în alte subdiviziuni, precum: departamentul juridic, 

departamentul pentru acordarea ajutorului 

persoanelor cu dizabilități, departamentul 

control intern, departamentul relații publice. 

Stagierea s-a încheiat la 10 decembrie 2015 

cînd participanţii au realizat cîte o 

prezentare la tema ,,Lecții învățate”. 

Prezentarea a reflectat aspectele serviciului 

public polonez, procesele pe care au reușit 

să le cunoască stagiarii și ideile care pot fi 

preluate atît de Republica Moldova, cît și de 

ţările cu care am fost repartizați în echipă, Azerbaidjan și Ucraina, în gestionarea 

resurselor umane din administrația publică. 

Stagierea s-a încheiat pe data de 11 decembrie 2015 în cadrul unei sesiuni finale la 

Cancelaria de Stat a Poloniei unde toți stagiarii au prezentat lucrarea ,,Lecții învățate”. La 

această ședință finală au fost prezenți funcționari publici din cadrul Cancelariei de Stat, 

Școlii Naționale de Administrație Publică, Ministerului Afacerilor Externe al Poloniei și 

șeful Serviciului public din Polonia. După prezentări participanţii au primit certificate de 

absolvire a Programului de stagiere și au participat la un atelier de lucru unde s-a discutat 



despre toate aspectele respectivului program și în, general, aspectele vizitei în Polonia (ce 

a fost util, plăcut și aspectele mai puțin plăcute). 

 În urma petrecerii stagierii în cadrul Ministerului Familiei, Muncii și Protecției Sociale a 

Poloniei, am căpătat noi deprinderi și abilități personale și profesionale care sunt sigură că 

vor contribui la dezvoltarea mea continuă în cadrul exercitării funcției pe care o dețin.  

În concluzie doresc să remarc cîteva practici considerate bine venite și pentru gestionarea 

resurselor umane din administrația publică a ţării noastre: 

 Departamentul managementul resurse umane este constituit din 7 subdiviziuni care 

includ în total 20 de persoane care gestionează resursele umane din cadrul Ministerului cu 

800 de angajați. Astfel, pentru fiecare procedură este o persoană responsabilă fără a se 

ocupa de alte proceduri de care este respinsabilă subdiviziunea; 

 Actele care se depun de candidatul la concurs este doar CV-ul ce conține toate 

datele necesare despre persoană (se economisește hîrtia); 

 Testul psihologic este utilizat la concursul de angajare şi este etapa a treia după 

petrecerea interviului, la fel și elaborarea testului scris este doar într-o singură variantă 

(astfel se economisesc resursele materiale și de timp); 

 La toate etapele concursului participă șeful subdiviziunii la funcția vacantă pentru 

care este organizat concursul; 

 Angajaţii nu au carnete de muncă. Datele persoanei despre experiența sa de muncă 

sunt înscrise într-un certificat care se eliberează de către angajator în două exemplare 

originale la încetarea raporturilor de serviciu. Un exemplar este păstrat de către angajator 

și altul este eliberat persoanei care a încetat raporturile de serviciu. În acest certificat sunt 

înscrise și toate datele cu privire la concediile de care a beneficiat salariatul, datele cu 

privire la situația profesională, situația cu privire la sancțiunile care i-au fost aplicate; 

 Dosarele personale ale funcționarilor publici din cadrul ministerului sunt păstrate 

într-un birou separat special destinat păstrării dosarelor personale unde se află doar 2 

persoane care sunt responsabile de gestionarea acestora. În dulapuri metalice spațioase, 

comode, care se închid securizat, sunt aranjate în ordine alfabetică pe rafturi etajate toate 

dosarele personale ale angajaților ministerului; 

 Dosarul personal este format din 3 secțiuni: A, B, C. Secțiunea A conține toate 

documentele, actele pe care le deține persoana înainte de angajare (ex. permis de 

conducere, diploma de studii, certificat medical, chestionar, certificat de cunoaștere a 

limbilor străine etc.). În Secțiunea B se includ toate actele ce țin de raportul de serviciu 

(anunțul funcției vacante pentru care a candidat persoana, copia procesului-verbal de la 

concurs unde sunt înscrise rezultatele, certificatul de absolvire a instruirii cu privire la 

sănătatea și securitatea în muncă, contractul de muncă, ordinele de promovare, salarizare, 

sancțiunile disciplinare, copia fișei postului etc.). Secțiunea C conține actele ce țin de 

încetarea raporturilor de serviciu (cererea de eliberare, certificatul despre perioada de 

probă, proces-verbal de primire – predare a bunurilor materiale, certificatul despre 

experiența de muncă); 

 La încetarea raportului de serviciu se efectuează un interviu ,,Exit Interview,” care 

conține 20 de întrebări referitor la atitudinea manifestată de către conducătorul din 

subdiviziunea unde a activat, motivele pentru care pleacă, ce i-a plăcut/nu i-a plăcut etc. 

Se realizează de către secția instruirea și dezvoltarea profesională și este anonim; 

  La finele cursului de instruire angajatul care a beneficiat de instruire, în funcție de 

costul instruirii, semnează un contract cu angajatorul prin care se obligă să activeze de la 6 

luni pînă la 3 ani în autoritatea respectivă; 



 Se elaborează un Program de dezvoltare profesională pe un termen de 3 ani de zile 

care include toate cursurile de instruire și dezvoltare profesională la care trebuie să 

participe angajații ministerului; 

 Identificarea necesităților de instruire se efectuează în luna octombrie a fiecărui an, 

și în luna noiembrie este elaborat Planul de instruire pe fiecare subdiviziune; 

 Instruirea online este foarte răspîndită și utilizată de către angajații ministerului; 

 Este aplicat Programul de lucru flexibil. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe 

zi, însă poți să te prezinți la serviciu între orele 07 - 09 dimineața și să pleci în funcție de 

ora la care te-ai prezentat. Pauza de masă nu este fixată pentru o anumită oră din zi, 

angajatul ea decizia sa personală: face o pauză pentru a mînca sau a servi un ceai și acest 

timp intră în aceste 8 ore de muncă; 

 Dacă angajatul a activat peste orele de program la decizia conducătorului, semnează 

în Registrul de evidență a timpului de muncă cînd a plecat și în situația cînd angajatul are 

necesitatea de a pleca mai devreme, atunci acesta este în drept să utilizeze aceste ore 

lucrate peste program pentru a pleca mai devreme de la serviciu; 

 Începînd cu 01 ianuarie 2016 va intra în vigoare o prevedere legislativă care va face 

posibilă excluderea certificatelor de concedii medicale pe suport de hîrtie. Medicul 

responsabil de eliberarea acestor concedii vor transmite online informația cu privire la 

datele persoanei care a beneficiat de concediu medical direct către ZUS (CNAS) și în 

acest mod angajatorul va avea posibilitate să vizualizeze din sistemul informațional 

PLATNIK (SI SPAS) perioada în care angajatul s-a aflat în concediu medical pentru a 

duce evidența timpului de muncă. 

Urmare a acestei experiențe, doresc să menţionez că acest stagiu a fost foarte eficient din 

motiv că au putut fi combinate partea teoretică cu cea practică într-o autoritate publică 

concretă. 

Elena Ilieș, șef Secția asigurarea, planificarea și evidența personalului,  

Direcția resurse umane, Casa Naționă de Asigurări Sociale 

 

Cadrul normativ: 

 

► În anul 2016, în cadrul comenzii de stat vor fi instruiți 1140 de 

funcţionari publici din autorităţile publice centrale şi locale 

 
La 9 decembrie 2015, Cabinetul de miniștri în exercițiu a aprobat Hotărârea de Guvern nr. 

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

autoritățile publice în anul 2016”. 

Comanda de stat prevede 9 cursuri de instruire pentru 1140 persoane/ 42 grupuri/ 246 

zile, inclusiv 815 persoane/ 31 grupuri din autoritățile publice de nivel central și 325 

persoane/ 11 grupuri din autoritățile administrației publice locale. 

Tematicile cursurilor de instruire incluse în comanda de stat şi categoriile de funcționari 

publici care urmează a fi instruiţi au fost considerate prioritare pentru anul 2016 ca 

rezultat al realizării în septembrie 2015 a unui sondaj privind identificarea necesităţilor de 

instruire în autorităţile publice. 



Conform rezultatelor sondajului menţionat, subiectele prioritare de instruire sunt: 

dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor profesionale necesare pentru 

exercitarea funcţiei publice (integrarea în funcţia publică); consolidarea abilităţilor de 

conducere ale funcţionarilor publici (leadership, managementul schimbării, managementul 

resurselor umane etc.); dezvoltarea abilităţilor în domeniul managementului proiectelor 

(autorităţile publice locale) şi consolidarea cunoştinţelor/abilităţilor de planificare 

strategică. Respondenţii aceluiaşi sondaj au considerat că grupurile prioritare pentru 

instruire reprezintă următoarele categorii: funcţionarii publici debutanţi, funcţionarii 

publici care sunt direct antrenaţi în prestarea serviciilor către cetăţeni sau alte persoane, 

funcţionarii publici de conducere şi funcţionarii publici de conducere de nivel superior. 

De asemenea, în anul 2016 vor fi continuate activităţile de dezvoltare profesională a 

funcționarilor publici în cadrul proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea 

serviciului public din Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. 

 

Sărbători fericite și La mulți ani! 
 

 

Cu cele mai sincere urări de bine, 

Echipa Direcției reforma administrației publice centrale 
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