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Cu referire la raportul privind instruirea personalului APCSP pentru anul 2018, 

Serviciul juridic și resurse umane vă prezintă următoarele, și anume: 

I. Nr. de instruiri efectuate: 

Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică: 

1. 27-28.02.2018 „Managementul resurselor umane în autoritățile emitente ale actelor 

permisive” – 1 persoană – certificat; 

2. 26-30.03.2018 „Elaborarea și evaluarea politicilor publice” - 1 persoană – certificat; 

3. 18-20.04.2018 „Etica și integritatea funcționarului public” – 1 persoană – certificat; 

4. 23-25.04.2018 „Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte normative” –  

1 persoană – certificat; 

5. 24-26.04.2018 „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” –  

1 persoană – certificat; 

6. 25-27.09.2018 „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” –  

1 persoană – certificat; 

7. 12-16 noiembrie 2018 2018 „Integrarea profesională în funcția publică” – 1 

persoană – certificat; 

8. 26-30 noiembrie 2018 „Elaborarea și evaluarea politicilor publice” - 1 persoană – 

certificat. 

 

Instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorităţi: 

1. 13.02.2018 – „Modul de completare a Declaraţiei de avere și interese personale. 

Implementarea sistemului de depunere în formă electronică a declarațiilor de avere și 

interese personale” curs organizat de APCSP cu suportul ANI – 35 persoane (ordin); 

2. 01.03.2018 „Sistemul de schimb rapid de informații RAPEX” – curs organizat de 

APCSP cu suportul MEI - 39 persoane (ordin); 

3. 17.05.2018  „Răspunderea pentru lipsa integrității. Denunțarea actelor de corupție și 

avertizarea de integritate” curs organizat de APCSP cu suportul CNA - 34 persoane 

(ordin); 

4. 14.06.2018 - “Fortificarea cunostințelor privind identificarea produselor                  

contrafăcute”, curs organizat de către APCSP cu suportul AGEPI – 22 persoane 

(scrisoare) ; 

5.   06.09.2018 „Standardele de asigurare a integrității instituționale (regimul juridic 

al cadourilor, influență necorespunzătoare). Denunțarea actelor de corupție, 

 

 



răspunderea pentru lipsa integrității ” –  curs organizat de APCSP cu suportul CNA - 

30 persoane (ordin). 

 

 

     Instruirea externă: 

1. 16-17.01.2018 – „Contabilitatea bugetară:modul de întocmire a rapoartelor financiare 

pentru anul 2017„ – 1 persoană (ordin); 

2. 12.02.2018 - „Securitatea și sănătatea în muncă” – 1 persoană (adeverință), curs 

organizat de către Centru de Instruire în domeniul relațiilor de muncă; 

3. 29.03.2018 - „Verificarea conformității produselor agricole și agroalimentare 

înregistrate ca DOP, IGP și STG cu caietul de sarcini și controlul ex officio al acestor 

produse” – 5 participanți (certificate), curs organizat de către AGEPI; 

4. 22-23.05.2018 - „Consolidarea competențelor de aplicare a drepturilor de proprietate 

intelectuală șu furnizarea celor mai bune practici în domeniu”-  

10 persoane (certificate) curs organizat de către AGEPI; 

5. 23.05.2018 - „Verificarea conformității produselor cu DOP, IGP și STG cu caietul de 

sarcini și controlul ex officio al acestor produse” – 4 persoane (certificate) curs 

organizat de către AGEPI; 

6. 24-25.05.2018 - „Consolidarea competențelor de aplicare a drepturilor de proprietate 

intelectuală și furnizarea celor mai bune practici în domeniu” -  

10 persoane (certificate) curs organizat de către AGEPI; 

7. 08 iunie 2018 – “Prezentarea cerințelor standardului ISO/IEC 17911:2017 Workshop 

– Aspecte comparative” – 2 persoane (certificate); 

8. 11-15.06.2018 - “Cele mai bune practici de control de stat în domeniul siguranței 

ocupaționale” -  3 persoane (scrisoare). 

9. 14.06.2018 - ”Managementul funcției publice și al funcționarilor publici, aplicarea 

cadrului normativ”, atelier organizat de către Cancelaria de stat a Republicii Moldova 

- 1 persoană (scrisoare). 

10.  02-26.07.2018 “Pазвитие торгово-экономического сотрудничества между 

странами, расположенными по "шелковому пути”, în Republica Populară 

Chineză, curs organizat de către Cancelaria de stat a Republicii Moldova – 2 

persoane; 

11.  04-28.07.2018 “Сотрудничество в сфере стандартизации между Китаем и 

странами, расположенными по "шелковому пути”, în Republica Populară 

Chineză, curs organizat de către Cancelaria de stat a Republicii Moldova -  

2 persoane; 

12.  24.07.2018 “Tehnici privind cele mai bune practici de supraveghere a pieței. 

Implementarea planului de proiect: Supravegherea pieței la fața locului Inspecția și 

Eșantionarea”, curs organizat de către proiectul DCFTA -  15 persoane (ordin) ; 

13.  12.09-02.10.2018 “Cтроительство и управление зоной свободной торговли, 

распоряжение двухсторонней свободной торговли”, curs organizat de către 

Cancelaria de stat a Republicii Moldova (petrecut în Republica Populară Chineză) 

- 3 persoane; 

14.  12-14 septembrie 2018 “Mijloace de măsurarea (MID) și aparate de cîntărit cu 

funcționare neautomată (NAWI)”, curs organizat de către proiectul „Suport pentru 

cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA în Republica Moldova” – 4 

persoane instruite; 



15.  17-18 septembrie 2018 “Produse preambalate”, curs organizat de către proiectul 

„Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA în Republica 

Moldova” – 4 persoane instruite, 4 certificate; 

16.  21.09.2018 atelier de lucru “Infracțiunile de proprietate intelectuală în mediul on-

line realități și practici de combatere a fenomenului“ organizat de către Proiectul 

Uniunii Europene “Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate 

intelectuală“ în Republica Moldova parteneriat cu AGEPI– 3 persoane (scrisoare și 

nota de serviciu);; 

17.  24 septembrie 2018 “Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” 

curs organizat de către proiectul „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală în Republica Moldova” – 12 persoane instruite. 

18.  27 septembrie 2018 “Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” 

curs organizat de către proiectul „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor 

de proprietate intelectuală în Republica Moldova” – 11 persoane instruite; 

19.  02-03 octombrie 2018 ”Consolidarea competențelor de aplicare a drepturilor de 

proprietate intelectuală și furnizarea celor mai bune practici în domeniu” curs 

organizat de către proiectul de asistență tehnica ”Suport pentru asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală”. – 8 persoane instruite; 

20.  01-04 octombrie 2018 ”Facilitarea comerțului pentru comerțul electronic în 

Republica Moldova” – 2 persoane instruite 

     21. 04-05 octombrie 2018 ”Consolidarea competențelor de aplicare a drepturilor de 

proprietate intelectuală și furnizarea celor mai bune practici în domeniu” curs 

organizat de către proiectul de asistență tehnica ”Suport pentru asigurarea 

respectării drepturilor de proprietate intelectuală” – 8 persoane instruite; 

    22. 08-19 octombrie 2018 „Securitatea și sănătatea în muncă”, curs organizat de către 

ÎS „Centru de Instruire în domeniul relațiilor de muncă” – 1 persoană instruită 

    23. 23 octombrie 2018 „Cadrul legislativ național privind plumbul în vopsele și 

modalitatea de implementare”, curs organizat de către Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului – 5 persoane instruite 

24. 24 octombrie 2018 și 26 octombrie 2018 ” Cursul de pregătire pentru utilizarea 

sistemului informatic eIPR”, curs organizat de către Proiectul de asistență tehnică 

”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” 

(DPI) - 5 persoane instruite 

25. 30 octombrie 2018 ”Promovarea capabilităților și a funcționalităților sistemului 

informatic eIPR”, curs organizat de către Proiectul de asistență tehnică ”Suport 

pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” (DPI) ) - 6 

persoane instruite 

26. 15 noiembrie 2018 „Comerțul electronic și protecția consumatorilor”, atelier 

organizat de către Proiectul UE – Catedra Jean Monnet în cadrul politicilor UE de 

protecție a intereselor economice ale consumatorilor (UE4CONS) - 25 persoane 

instruite 

27. 18-20 decembrie 2018 „E-commerce: accesarea noilor piețe prin înbunătățirea 

abilităților digitale”, organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii 

Moldova în cadrul Academiei Exportatorilor, cu suportul OSCE, Viena, Austria – 1 

persoanî instruită.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 



Totodată este de menționat faptul că, dnul Dorin MÎNDREANU, Director adjunct 

interimar al APCSP, în perioada 15-16 mai 2018, a participat la Atelierul de lucru 

„EU4Digital: eTrade Network” al Plenului pentru Armonizarea Pieței Digitale (HDM) din 

cadrul Parteneriatului Estic (Minsk, Republica Belarus). 

 

 

II. Nr. concursurilor pentru ocuparea funcției publice vacante, desfășurate: 

Cu referire la concursuri organizate în cadrul APCSP vă informăm că au fost lansate 3 

concursuri 

1) A fost lansat 1 concurs (12.02.-07.03.2018 perioada de depunere a dosarelor), unde au 

fost scoase la concurs 14 funcții vacante.  

Acest concurs a fost prelungit pînă la data de 26.03.2018. 

2) A fost lansat 1 concurs (08.05.-28.05.2018 perioada de depunere a dosarelor), unde au 

fost scoase la concurs 10 funcții vacante.  

Acest concurs a fost prelungit pînă la data de 13.06.2018, deoarece nici un candidat la 

concurs nu a acumulat nr. necesar de puncte, concursul a fost prelungit pîna la data de 

02.07.2018 și din același motiv a mai fost odată prelungit pînă la data de 03.08.2018. 

3) A fost lansat 1 concurs (21.09.2018 – 12.10.2018 perioada de depunere a dosarelor), unde 

au fost scoase la concurs 14 funcții vacante. 

 

 

 

III. Nr. declarațiilor depuse prin registru e-Integritate: 

Au fost depuse 98 de declarații de avere și interese personale prin intermediul registrului  

e-Integritate. 

 

 

 

 

 

 

Specialist principal al serviciul juridic și resurse umane 

Madan Tatiana 


