
PLAN DE INSTRUIRE  

a personalului Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei

pentru anul 2018

Nr.
d/o

C a t e g o r ia  d e  p a r t ic ip a n ţ i S u b ie c t e  de  in s tr u ir e  ( d e n u m ir e a  c u r s u lu i ) F o r m a  de  
in s tru ire

D a ta  
d e s fă ş u r ă  rii 

in stru ir i i

D u ra
ta

(o r e)

P e r s o a n a
r e s p o n s a b i lă

P r e s ta to r i
serv ic i i

in s tr u ir e

I. In s t ru i re  in ternă

Direcţia  E va luarea  Riscuri lor  şi Planif icarea Controale lor

1 Colaboratorii DERPC Legea nr. 131/08.06.2012 privind controlul de stat 
asupra activităţii de întreprinzător.

seminar Sem. I 2 Bacalîm Greta

2 Colaboratorii DERPC Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în 
ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare.

seminar Sem. I 2 Oprea Eleonara

o
J Colaboratorii DERPC Horărirea de Guvern nr. 1116 din 07.10.2016 pentru 

aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sistemului 
de schimb rapid de informaţii privind produsele 
periculoase.

seminar Sem. II 2 Bacalîm Greta

4 Colaboratorii DERPC Legea nr. 105-XV13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor.

Seminar Sem. II 2 Filimonov Diana

5 Colaboratorii DERPC Horărirea de Guvern nr. 1089 din 18.12.2017 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.

seminar Sem. II 2 Oprea Eleonara

Direcţia Relaţii  cu C onsum ator i i  si Mediul  de Afaceri
* •> i

6 Colaboratorii DRCMA Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei seminar Sem. I 2 Scripnic
Alexandru

7 Colaboratorii DRCMA Legea nr. 105-XV13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor.

seminar Seni. I 2 Cernavca Maria



8 Colaboratorii DRCMA Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la 0011161401 interior. seminar Sem. I 2 Matroi Anatolie

9 Colaboratorii DRCMA Prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016. seminar Sem. II 2 Zestrea Sergiu

10 Colaboratorii DRCMA Legea nr. 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea jocurilor de noroc.

seminar Sem. II 2 Bunu luliana

11 Colaboratorii DRCMA Legea nr. 131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător.

seminar Sem. I 2 Ceauş Svetlana

Direcţia  Contro l  Metrologic

12 Colaboratorii DCM Condiţiile de înregistrare a persoanelor fizice sau juridice care 
activează în domeniul metrologiei legale

seminar Sem. I 2 Murariu Elena

13 Colaboratorii DCM Controlul produselor preambalate în prisma Regulamentului 
general de metrologie legală de stabilire a normelor privind 
cantităţile nominale ale produselor preambalate.

seminar Sem. I 2 Murariu Elena

14 Colaboratorii DCM Condiţiile de desemnare ale agenţilor economici în Sistemul 
Naţional de Metrologie.

seminar Sem. I 2 Ilaşciuc Natalia

15 Colaboratorii DCM Aspecte obligatorii privind marcajele şi buletinele de 
verificare metrologică.

seminar Sem. II 2 Damir Vitalie

16 Colaboratorii DCM Modul de efectuare a supravegherii pieţei privind sticlele 
utilizate ca recipiente de măsură.

seminar Sem. II 2 Melnic Mariana

17 Colaboratorii DCM Plasarea pe piaţă a mijloacelor de măsurare în prisma 
Hotărîrii de Guvern nr. 408 din 16.06.2015.

seminar Sem. II 2 Ilaşciuc Natalia

Direcţia  A s igura rea  in tereselor  C on su m a to r i lo r  şi S iguran ţa  O cupaţ iona lă

18 Colaboratorii DJ Legea nr. 131/08.06.2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător.

seminar Sem. I 2 Jacot Dinu

19 Colaboratorii DJ Legea nr. 105-XV13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor.

seminar Sem. I 2 Ciuhrii Veaceslav

20 Colaboratorii DJ Legea nr.256 din 09.12.2011 privind clauzele abusive în 
contractile încheiate cu consumatorii.

seminar Sem. II 2 M otînga Ion

21 Colaboratorii DJ Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de credit 
pentru consumatori.

seminar Sem. II 2 Jacot Dinu

Direcţia Contro l  P roduse  Indust r ia le  şi Servicii

22 Colaboratorii DCPIS Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de Stat asupra 
activităţii de întreprinzător.

seminar Sem. II 2 Storceac Natalia

23 Colaboratorii DCPIS Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior seminar Sem. I 2 Molceanu Petru



24 Colaboratorii DC-PIS Horărirea de Guvern nr. 1089 din 18.12.2017 cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei

seminar Sem. I 4 Tarlev Petru

25 Colaboratorii DCPIS Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de 
reglementare tehnică.

seminar Sem. II 2 Cazacu Ion

26 Colaboratorii DCPIS Hotărîrea de Guvern nr. 808 din 20.10.2015 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor.

seminar Sem. I 2 Olaraşu Nicolai

27 Colaboratorii DCPIS Hotărîrea de Guvern nr. 745 din 26.10.2015 pentru aprobarea 
Reglementării tehnice “Punerea la dispoziţie pe piaţă a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor 
anumite limite de tensiune”.

seminar Sem. I 2 Bărbos Ion

28 Colaboratorii DCPIS Legea nr. 352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.

seminar Sem. II 2 Nica Andrei

Direcţia  M an ag em en t  Inst i tuţ ional

29 Colaboratorii SFA, 
SJRU, SCICMM, 
SMD

Legea Bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 
15.12.2017

seminar Sem. I 2 Varta Vio lina

30 Colaboratorii SFA, 
SJRU, SCICMM, 
SMD

Hotărârea Guvernului nr.710 din 20.09.2011 ”Cu privire la 
aprobarea Programului strategic de modernizare 
tehnologică a guvernării (e-Transformare

seminar Sem. I 2 Varta Vio lina

31 Colaboratorii SFA, 
SJRU, SCICMM, 
SMD

Legea nr. 131 din 03.07.2015 ’’Privind achiziţiile publice. seminar Sem. II 2 Varta Violina

Serviciul C o o p e ra re  In te rna ţ iona lă  şi C o m u n ica re  cu Mass-Media

32 Colaboratorii SICMM Platforma de administrare a site-ului APCSP -  noutăţi şi 
posibilităţi

seminar Sem. I 2 Gaiu Cori na

33 Colaboratorii SICMM Instrumente de comunicare internă şi externă într-o 
organizaţie

seminar Sem. I 2 Gaiu Corina

34 Colaboratorii SICMM Comunicarea în situaţii de criză. seminar Sem. II 2 Gaiu Corina

35 Colaboratorii SICMM Companiile de informare şi rolul acestora. seminar Sem. II 2 Gaiu Corina



Serviciul F inanc iar -A dm in is t ra t iv

36 Colaboratorii SFA Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor 
componente ale bugetului public naţional prin sistemul 
trezorerial al Ministerului Finanţelor,
Ordinul MF nr.215 din 28.12.2015.

seminar Sem. I 2 Varta Vio li na

37 Colaboratorii SFA Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi normele 
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea 
financiară în sistemul bugetar,
Ordinul MF nr.216 din 28.12.2015.

seminar Sem. I 2 Rotari Elena

38 Colaboratorii SFA Regulamentul cu privire la modul de înregistrare a 
utilizatorului în Sistemul informaţional management financiar 
(SIMF),
Ordinul MF nr.47 din 06.04.2015.

seminar Sem. I 2 Varta Violina

39 Colaboratorii SFA Ordinul MF nr.l004-p din 30.11.2015 Cu privire la acordarea 
drepturilor de acces în Sistemul informaţional management 
financiar (SIMF).

seminar Sem. I 2 Varta Violina

40 Colaboratorii SFA Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi 
modificarea bugetului pe platforma WEB, 
www. e-alocatii.mf. gov.md 
Ordinul MF nr. 191 din 31.12.2014.

seminar Sem. II 2 Rotari Elena

41 Colaboratorii SFA Ghidul utilizatorului sistemului Alocaţii bugetare, 
Versiunea 1.0 din 07.12.2015.

seminar Sem. II 2 Rotari Elena

42 Colaboratorii SFA Ghidul utilizatorului sistemului Instituţia-Trezoreria 
www.e-docplat.m f.aov.md.

seminar Sem. II 2 Varta Violina

43 Colaboratorii SFA Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la 
bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al 
M inisterului Finanţelor în anul 2016,
Ordinul MF nr.180 din 12.10.2015.

seminar Sem. II 2 Varta Violina

Serviciul Ju r id ic  si Resurse  Um ane  
•>

44 Colaboratorii SJRU Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Anexa nr. 1 
’'REGULAM ENT cu privire la ocuparea funcţiei publice 
vacante prin concurs”

seminar Sem. I 2 Corina Surdu

http://www.e-docplat.mf.aov.md


4 5 Colaboratorii SJRU Hotărîrea Guvernului nr.201din 11 martie 2009, Anexa nr.3 
’’Fişa postului”.

seminar Sem. I 2 Tatiana Madan

46 Colaboratorii SJRU Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Anexa nr.8 
’’REGULAMENTUL cu privire la evaluarea performanţelor 
profesionale ale funcţionarului public”

seminar Sem. II 2 Corina Surdu

47 Colaboratorii SJRU Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Anexa nr.10 
’’REGULAMENT cu privire la dezvoltarea 
profesională continuă a funcţionarilor publici”

seminar Sem. II 2 Tatiana Madan

48 Colaboratorii SJRU Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Anexa nr.l 1 
’’Instrucţiune cu privire la gestionarea dosarului personal al 
funcţionarului public”

seminar Sem. II 2 Corina Surdu

Serviciul A udi t  In tern

49 Colaboratorii APCSP Implementarea legii nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea 
integrităţii profesionale şi executării prevederilor HG 767 din 
19.09.2014

seminar Sem. II 2

50 Colaboratorii APCSP Ordin nr. 49 din 26.04.2012 al Ministerului Finanţelor cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, 
•aportarea sistemului de management financiar şi control şi 
nniterea declaraţiei privind buna guvernare

seminar Sem. II 2

IL Ins t ru i re  in te rnă  cu suportu l  a l to r  au tor i tă ţ i

51 Colaboratorii APCSP Integritatea profesională a funcţionarului public. Norme de 
conduită a funcţionarului public HG nr. 707 din 09.09.2013 
privind avertizorii de integritate.

prezentare Sem. I 2 Corina Surdu CNA

52 Colaboratorii APCSP Modul de completare electronic a Declaraţiei de avere şi 
interese personale

prezentare Sem. I 2 Corina Surdu ANI

53 Colaboratorii APCSP Testarea integrităţii profesionale.
Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii 
profesionale
HG nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii 
nr.325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii 
profesionale

prezentare Sem. I 2 Corina Surdu CNA



54 Colaboratorii APCSP Hotărîrea de Guvern nr. 1116 din 07.10.2016pentru aprobarea 
Regulamentului de funcţionare a Sistemului de schimb rapid 
de informaţii privind produsele periculoase.

prezentare Sem. I 2 Corina Surdu Ministerul
Economiei
şi
Infrastruct
urii

55 Colaboratorii APCSP HG nr. 134 din 22.02.2013 privind stabilirea valorii admise a 
cadourilor simbolice, a celor oferite din politeţe sau cu 
prilejul anumitor acţiuni de protocol şi aprobarea 
Regulamentului cu privire la evidenţa, evaluarea, păstrarea, 
utilizarea şi răscumpărarea cadourilor simbolice, a celor 
oferite din politeţe sau cu prilejul anumitor acţiuni de protocol

prezentare Sem. II 2 Corina Surdu CNA

III.  Ins t ru i re  externă

56 Funcţionari publici 
debutanţi

Integrarea profesională în funcţia publică
Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice. 
Integritatea funcţionarului public. Prestarea serviciilor 
publice. Dezvoltarea abilităţilor de procesare a informaţiei, 
petiţiilor, de elaborare a notelor informative, rapoartelor, 
proiectelor de decizii, scrisorilor etc. Dezvoltarea abilităţilor 
de comunicare şi prezentare. Guvernare electronica.

Cursuri
de
perfecţio
nare

19-23
februarie

40 SRJU Academia de 
Administrare 
Publică

57 Funcţionari publici de 
conducere/execuţie

Etica şi integritatea funcţionarului public
Integritatea funcţionarului public.
Integritatea instituţională. Conflictul de interese în serviciul 
public. Sistemul informaţional E-Integritate.

Cursuri
de
perfecţio
nare

18-20
aprilie

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

58 Funcţionari publici de 
execuţie

Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de 
serviciu.
Autogestiunea: planificarea activităţii, managementul 
timpului, autocontrolul, autoaprecierea. Dezvoltarea 
abilităţilor de lucru cu documentele: elaborarea notelor 
informative, rapoartelor, proiectelor de decizie, scrisorillor 
etc. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare.

Cursuri
de
perfecţio
nare

24-26
aprilie

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

59 Funcţionari publici de 
conducere

Dezvoltarea leadershipului în administraţia publică
Leadershipul personal: atitudine personală şi percepţia de 
sine, flexibilitatea şi gîndirea analitică în luarea deciziilor, 
eficienţa personală, inteligenţa emoţională. Leadershipul 
organizaţional: formarea echipelor, motivarea colegilor şi 
orientarea spre rezultat. Comunicarea internă

Cursuri
de
perfecţio
nare

13-15
februarie

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică



6,0 Funcţionari publici de 
conducere/execuţie 
responsabili de 
elaborarea actelor 
normative

Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte normative
Proiectele actelor normative: cerinţe, standarde, cadrul 
normativ. Proceduri preliminare la elaborarea proiectelor de 
acte normative. Etapele elaborării proiectelor de acte 
normative. Structura actelor normative. Procedurile tehnice 
aplicabile actelor normative. Interpretarea actelor normative. 
Procedura de examinare şi avizare a proiectelor de acte 
normative.

C ursuri 
de
perfecţio
nare

05-07
Martie
23-25
aprilie

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

61 Funcţionari publici de 
conducere/ execuţie

Elaborarea şi evaluarea politicilor publice
Procesul de elaborare a politicilor publice. Analiza ex-ante. 
Abordări privind dimensiunea de gen în cadrul politicilor 
publice. Monitorizarea şi evaluarea. Managementul 
procesului de evaluare. Dificultăţile evaluării politicilor.

Cursuri
de
perfecţio
nare

26-30
martie

40 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

62 Funcţionari publici de 
conducere/ execuţie cu 
atribuţii în domeniu

Achiziţii publice
Sistemul naţional de achiziţii publice. Procedurile de achiziţie 
publică. Documentaţia de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. Gestionarea contestaţiilor formulate în procesul de 
achiziţie publică.

Cursuri
de
perfecţio
nare

13-15
martie

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

63 Funcţionari publici de 
conducere/ auditori 
interni

Control financiar public intern
Organizarea şi implementarea sistemului de management 
financiar şi control intern în cadrul entităţii. Integrarea 
managementului riscurilor în planificarea operaţională. 
Documentarea proceselor.

Cursuri
de
perfecţio
nare

28-30
mai

24 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

64 Funcţionari publici de 
conducere

Managementul resurselor umane în autorităţile emitente 
ale actelor permissive.
Asigurarea conformităţii structurilor organizaţionale şi a 
completării cu personal cu necesităţile şi procesele de afaceri. 
Identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor care 
prestează servicii administrative guvernamentale supuse 
reingineriei. Elaborarea planului de instruire.

Cursuri
de
perfecţio
nare

27-28
februarie

16 SJRU Academia de 
Administrare 
Publică

Specialist pr incipal  Serviciul ju r id ic  şi resurse  um ane  T a t iana  MADAN

E xecu to r: M ad an  T a tia n a

P lanu l p o a te  11 a c tu a liza t pe  p a rcu rsu l anu lu i (sem estria l).


