
MINISTERUL JUSTIŢIEI A L REPUBLICI I MOLDOVA 
AGENŢIA RESURSE INFORMAŢIONALE JURIDICE 

9 9 

O R D I N 
mun. Chişinău 

„ S " Lcca^fre- 2021 

Cu privire la aprobarea Planului de 
dezvoltare profesională a personalului 
Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice 
pentru anul 2021 

In temeiul art. 37 din Legea nr. J58/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public şi pct. 36 din Regulamentul cu privire la dezvoltarea profesională continuă 
a funcţionarilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, 

ORDON: 

1. Se aprobă Planul de dezvoltare profesională a personalului Agenţiei Resurse 
Informaţionale pentru anul 2021 (se anexează). 

2. Serviciul resurse umane şi probleme speciale va asigura realizarea 
activităţilor de instruire şi va ţine evidenţa datelor referitoare la instruirea 
personalului. 

Director Gheorghe NICOLAESCU 
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Aprobat prin 
Ordinul Directorului Agenţiei 

nv.3-tu\m & n*&U~t<L- 2021 

Planul de dezvoltare profesională 
a personalului din cadrul Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice pentru anul 2021 

Nr. 
d/o Denumirea cursului Categoria de participanţi Termen de realizare Prestatorii serviciilor 

de instruire 
Sursa de 
finanţare 

Responsabili de 
organizare 

I N S T R U I R E E X T E R N Ă 

1. Elaborarea şi coordonarea proiectelor de acte 
normative 

Funcţionari publici de 
conducere/execuţie cu 
atribuţii şi responsabilităţi 
în elaborare actelor 
normative 

Conform planului grafic AAP 
(comanda de stat) 

Nu 
necesită 

surse 

Serviciul resurse 
umane şi 
probleme 
speciale 

2. Eficientizarea activităţii profesionale în 
administraţia publică 

Personal cu funcţii de 
execuţie Conform planului grafic AAP 

(comanda de stat) 

Nu 
necesită 

surse 

Serviciul resurse 
umane şi 
probleme 
speciale 

3. Managementul conflictelor 
Personal cu funcţii de 
conducere/execuţie Conform planului grafic AAP 

(comanda de stat) 

Nu 
necesită 

surse 

Serviciul resurse 
umane şi 
probleme 
speciale 

4. Management şi leadership 

Funcţionari publici de 
conducere cu o experienţă 
managerială de pînă la 5 
ani 

Conform planului grafic AAP 
(comanda de stat) 

Nu 
necesită 

surse 

Serviciul resurse 
umane şi 
probleme 
speciale 

5. Fii integru - Declară tot ce ai la timp 
Personal cu funcţii de 
conducere/execuţie 

Conform invitaţiei Autoritatea Naţională 
de Integritate 

Nu 
necesită 

surse 

Serviciul resurse 
umane şi 
probleme 
speciale 

I N S T R U I R E INI fERNĂ 

1. Studierea limbii engleze 
Personal cu funcţii de 
conducere/execuţie 

pe parcursul anului prestatori de servicii 
de instruire 

bugetul 
autorităţii 

Agenţia Resurse 
Informaţionale 

Juridice 


