
Proiect 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E nr.____ 
 

din_______________________2021 
Chişinău 

 
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională 

a funcționarilor publici în anul 2021 
 

În temeiul art.37 din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, 
art.840), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcţionarilor 
publici în anul 2021 (se anexează). 

 
2. Academia de Administrare Publică va asigura: 
1) în coordonare cu Cancelaria de Stat: 
a) elaborarea, aprobarea și distribuirea Planului de realizare a comenzii de stat 

autorităţilor publice; 
b) elaborarea şi aprobarea programelor de instruire în corespundere cu necesităţile 

practice, prevederile cadrului normativ şi relevanţa tematicilor pentru dezvoltarea 
profesională a funcţionarilor publici; 

2) organizarea activităţilor de logistică didactică şi tehnică conexe Planului de 
realizare a comenzii de stat; 

3) prezentarea Cancelariei de Stat a raportului privind realizarea activităţilor de 
instruire planificate, până la 31 ianuarie a anului următor. 

 
3. Autorităţile publice vor asigura:  
1) delegarea funcţionarilor publici pentru participare la cursurile de instruire; 
2) participarea specialiştilor la elaborarea şi realizarea programelor de instruire în 

calitate de formatori, urmare a solicitării Academiei de Administrare Publică. 
4. Cheltuielile legate de realizarea comenzii de stat vor fi acoperite în limita 

mijloacelor financiare, alocate în acest scop Academiei de Administrare Publică. 
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

Prim-ministru interimar  

Contrasemnează: 

          Viceprim-ministru, 
          ministrul finanţelor      



NOTA INFORMATIVĂ  

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la comanda de stat privind 

dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2021 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul de hotărâre a Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea 

profesională a funcționarilor publici în anul 2021” este elaborat de către Cancelaria de 

Stat în colaborare cu Academia de Administrare Publică 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Prezentul proiect de hotărâre a fost elaborat în vederea asigurării realizării prevederilor 

art.37 al Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public 

și Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020 – 2023 aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.636/2019 (pct. 1.37), avînd ca scop dezvoltarea unui corp al 

funcţionarilor publici profesionist, bazat pe principiul responsabilităţii manageriale şi 

formarea continuă în cadrul Academiei de Administrare Publică.  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul prezentat respectă prevederile legislației naționale și nu intră în contradicție cu 

prevederile legislației UE. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

Conform prevederilor art.37 din Legea nr.158/2008, funcționarii publici au dreptul şi 

obligația de a-şi perfecționa, în mod continuu, abilitățile şi pregătirea profesională. Prin 

urmare, prevederile proiectului asigură oportunitățile de dezvoltare profesională a 

acestora. 

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

publici care urmează a fi instruiți au fost stabilite în baza propunerilor autorităților 

publice privind necesitățile de instruire a personalului pentru anul 2021 (urmare a 

solicitării Cancelariei de Stat nr. 16-09-10507 din 20 noiembrie 2020 și nr.16-09-10512 

din 20 noiembrie 2019) și priorităților prevăzute în Programul de instruire a 

funcționarilor publici pentru anii 2016-2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.970/2016). 

Comanda de stat conține denumirea şi subiectele principale ale cursurilor de instruire, 

categoria şi numărul de participanți pentru care sunt destinate cursurile respective, 

precum şi durata desfășurării cursurilor. 

Totodată, pe parcursul anului 2020, Academia de Administrare publică a desfășurat 

cursurile de instruire planificate atît în sala de curs, cît și prin metode de instruire la 

distanță. Aceste metode vor fi aplicate și în anul 2021, în funcție de evoluția situației 

epidemiologice din țară. 



 

În total, comanda de stat pentru anul 2021 prevede 12 programe de instruire pentru 

1080 persoane/44 grupuri/154 zile de instruire, inclusiv pentru 775 persoane/31 grupuri 

din autoritățile publice centrale şi 305 persoane/15 grupuri din autoritățile administraţiei 

publice locale. 

Numărul de 1080 participanți a fost stabilit în baza bugetului planificat pentru anul 

2021 în sumă de 1031,2 mii lei, destinat pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor 

publici în cadrul Academiei de Administrare Publică.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea 

profesională a funcționarilor publici în anul 2021” se încadrează în limita mijloacelor 

financiare alocate în acest scop pentru anul 2021. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

7. Constatările expertizei anticorupţie 

 

8. Constatările expertizei juridice 

 
 

 

Secretar general al Guvernului                                                      Liliana IACONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului  
Nr. 

crt. 

Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul şi denumirea proiectului Cu privire la comanda de stat privind 

dezvoltarea profesională a funcționarilor 

publici în anul 2021 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Cancelaria de Stat  

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicaţia corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul este 

elaborat din iniţiativa autorului) 

Proiectul este elaborat în vederea asigurării 

realizării prevederilor Legii nr.158/2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul 

funcționarului public și Planului de acțiuni al 

Guvernului pentru anii 2020 – 2023, având ca 

scop îmbunătățirea performanței autorităților 

publice prin dezvoltarea capacităţilor 

profesionale ale funcționarilor publici în 

cadrul Academiei de Administrare Publică.  

4. Lista autorităţilor şi instituţiilor a 

căror avizare este necesară 

Ministerul Justiției; 

Ministerul Finanțelor; 

Centrul Național Anticorupție. 

5. Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile lucrătoare 

6. Numele, prenumele, funcţia şi 

datele de contact ale persoanei 

responsabile de promovarea 

proiectului 

Galina Vranceanu, tel. 022-250-540, șef, 

Direcția managementul funcției publice și 

resurse umane 

e-mail: galina.vranceanu@gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu documentele de 

însoţire) 

1. Proiectul de hotărâre 

2. Nota informativă  

8. Data şi ora depunerii cererii 24.12.2020  
9. Semnătura  Liliana IACONI, Secretar general al 

Guvernului  
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