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Informație cu privire 

 la participarea angajaților APCSP la instruiri organizate pe parcursul anului 

2019 

 

- 11.01.2019 ”Reglementarea unor măsuri naționale privind etichetarea și 

informațiile standard despre produse cu impact energetic, destinate utilizatorilor 

finali” – 23 persoane; 

- 27.01.2019 – 01.02.2019 ”Promovarea cooperării regionale din țările 

Parteneriatului Estic în domeniul infrastructurii calității” (or. Minsk, Belorusia) – 3 

persoane; 

- 31.01.2019 – ”Atelier de lucru Parteneriat și cooperare” – 1 persoană; 

- 07.02.2019 – ”Proceduri de control în domeniul supravegherii pieței și liste de 

verificări bazate pe evaluarea riscurilor ”; 

- 14-15.02.2019 ”Normele internaționale în domeniul muncii și convențiile OIM”  

(Ucraina, or.Iaremcea )- 1 persoană; 

- 14.02.2019  ”Integrarea în sectorul public la nivel politic, instituțional și 

profesional, responsabilitățile entităților publice.” – 32 persoane; 

- 21.02.2019 ”Aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul adminstrării 

și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020, aprobat prin HG 

nr.554/2018” – 31 persoane; 

- 25.02.2019 – ”Particularități referitor la depunerea declarației de avere și 

interese personale, reglementate de prevederile Legii nr.133/2016” – 32 persoane; 

- 27.03.2019 ”Cerințele privind protecția datelor personale în sectorul 

telecomunicațiilor” – 3 persoane; 

- 24-25.04.2019 – ”Abordarea UE în domeniul evaluării riscurilor pentru produse 

nealimentare destinate consumatorilor” – 8 persoane; 

- 23.05.2019 ”Codul civil modernizat : pachetele de servicii de călătorie”- 3 

persoane; 

- 05-06.06. 2019 ”Seminarul regional privind asigurarea respectării drepturilor 

proprietate intelectuală” -2 persoane; 

- 05-06.06.2019 ”Directiva echipamentelor tehnice”;  

- 19.06. 2019 ”Abilități de prezentare și comunicare” – 8 persoane; 

 

 



- 18-26.06.2019 ”4 runde de instruiri organizate de către Proiectul DCFTA” la 

care au participa 28 persoane: 

1.Evoluții recente în acquis-ul comunitar; 

2.Obligațiile comercianților; 

3.Practici comerciale neloiale; 

4. Decontările extrajudiciare 

- În perioada 03-13.07.2019 – „Preluarea bunelor practici din cadrul Biroului 

pentru Protecția Consumatorilor” Varșovia -  4 persoane. 

- În perioada 15-25.07.2019 – „4 Sesiuni de instruire de către proiectul EU4CONS” 

- 9 persoane. 

- În perioada 06.09.2019 – „Implementarea SI E-Management” -  42 persoane. 

- În perioada 09-20.09.2019 – „Integrarea profesională în funcția publică”AAP - 1 

persoană. 

- În perioada 17-19.09.2019 – „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de 

serviciu” -  1 persoană. 

- În perioada 20.09.2019 – „Seminar de instruire în domeniul protecției drepturilor 

de proprietate intelectuală și anti-contrafacere” - 4 persoane. 

- În perioada 26.09.2019 – „Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese 

și al incompatibilităților” -  43 persoane. 

-  În perioada 09-20.09.19;- ”Integrarea profesională în funcția publică” -  1 

persoană. 

-  În perioada 17-19.09.2019 ”Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de 

serviciu” AAP - 1 persoană. 

- În cadrul AGEPI la 20.09.2019  - ”Protecția drepturilor de proprietate 

intelectuală”  - 5 persoane. 

- În perioada  23-25.09.19 ”Elaborarea și coordonarea proiectelor de acte 

normative”, 1 persoană. 

- 26.09.2019 – 23 angajați APCSP au participat la cursul ”Respectarea regimului 

juridic al conflictelor de interese și incompatibilităților”, Formatori: ANI; 

- În perioada 08-10.10.2019 participarea la cursul ”Managementul conflictelor” -  1 

persoană. 

- În perioada 06-11.10.2019 participarea la instruirea ”Evaluarea riscurilor pentru 

nevoile de supraveghere a pieței” în or. Kiev, Ucraina -  2 persoane. 

-  09.10.2019”Securitatea și sănătatea în muncă” - 30 persoane. 

- 11.10.2019 APCSP – ”Utilizarea programului INSPECT” – 10 angajați DCPIS; 

- 28.10.2019 ”Măsurile de asigurare a integrității instituționale”, ”Cunoașterea 

măsurilor anticorupție de către agenții publici”, ”Răspunderea pentru lipsa 

integrității în sectorul public”( formatori CNA) – 30 persoane. 

- În perioada 22-24.10.2019 participarea la cursul ”Gestionarea resurselor 

umane” AAP -  1 persoană. 

- 06.11.2019  ”Utilizarea SI ”RFPFP”-  1 persoană. 

- În perioada 18.11.2019-11.12.2019 ”Строительство и управление свободной 

торговли”, or.Tianjin, China; - 2 persoane. 



- 21.11.2019 ”Managementul și dezvoltarea resurselor umane în serviciul public 

din RM” -  1 persoană. 

- În perioada 26-27.11.2019 participarea la cursul ”Management financiar public 

intern” AAP -  1 persoană. 

- 27.11.2019 28 angajați ai APCSP au fost instruiți ”Credite de consum – Cadrul 

legal de reglementare și aspecte practice”; 

- 28.11.2019”E-turism și protecția consumatorilor” – 15 persoane. 

- Totodată pe parcursul anului  au fost organizate 12 instruiri  referitor la Utilizarea 

Programului ”INSPECT”. 

 

         Serviciul juridic și resurse umane  

         Tutunaru Veronica                    


