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Serviciul juridic și resurse umane Vă prezintă instruirile ce au avut loc  în 

tremestrul III 2018: 

 

I. Nr. de instruiri efectuate: 

Instruiri în cadrul Academiei de Administrare Publică: 

1. 25-27.09.2018 „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu” –  

1 persoană – certificat. 

 

Instruiri la locul de muncă cu suportul altor autorităţi: 

1. 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. 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; 

2. 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; 

3. 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) ; 

4. 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; 

5. 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; 

 

 



6. 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; 

7. 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);; 

8. 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. 

9. 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. 

 

 

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

Cu referire la concursuri organizate în cadrul APCSP vă informăm următoarele: 

A fost lansat în semestrul I un 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. 

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 3 declarații de avere și interese personale prin intermediul registrului  

e-Integritate. 

 

 

 

 

 

 


