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Cu referire la Planul de acțiuni al APCSP 2018, Serviciul juridic și resurse umane vă 

prezintă următoarele, și anume: 

Referitor la acţiunea 10.2 Dezvoltarea capacităților profesionale și competențelor 

tehnice ale angajaților, prin instruirea continuă, inclusiv pentru însușirea artei de 

comunicare cu presa, schimbul de eperiență, interne și externe: 

I. Nr. de instruiri efectuate: 

Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică: 

Trimestru I: 

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; 

Trimestru II: 

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; 

 

Instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorităţi: 

Trimestru I: 

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 „” – 39 persoane (ordin); 

Trimestru II: 

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). 

 

Instruirea externă: 

Trimestru I: 

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; 

Trimestru II: 

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. 

 

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 următoarele: 

Trimestru I: 

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. 

Trimestru II: 

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. 

 

 

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

Trimestru I:  

Au fost depuse 75 de declarații de avere și interese personale prin intermediul registrului  

e-Integritate. 

Trimestru II: 

Au fost depuse 14 de declarații de avere și interese personale prin intermediul registrului  

e-Integritate. 

 

 

 

 

 

 

 


