
 

 





Lista  

competențelor profesionale specifice 

1. Însuşirea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 

administrative.  

2. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice cadrului teoretic ce vizează domeniul administraţiei 

publice.  

3. Identificarea caracteristicilor administraţiei publice şi a sistemului de relaţii dintre elementele 

componente ale sistemului administrative. 

4. Explicarea rolului şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a 

relaţiilor dintre acestea.  

5. Întelegerea raporturilor dintre instituțiile care compun puterea executiva, a rolului si 

competenței acestora. 

6. Determinarea modalităţilor de organizare si funcţionare a autorităților administraţiei publice 

centrale şi locale. 

7. Însuşirea conceptelor şi principiilor fundamentale de organizare şi funcţionare a structurilor 

administrative.  

8. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice cadrului teoretic ce vizează domeniul administraţiei 

publice. 

9. Identificarea caracteristicilor administraţiei publice şi a sistemului de relaţii dintre elementele 

componente ale sistemului administrativ. 

10. Explicarea rolului şi atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a 

relaţiilor dintre acestea. 

11. Întelegerea raporturilor dintre instituțiile care compun puterea executiva, a rolului si 

competentei acestora. 

12. Determinarea modalităţilor de organizare si funcţionare a autorităților administraţiei publice 

centrale şi locale. 

13. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice instituţiilor de dreptului civil.  

14. Identificarea particularităţilor aplicării legii civile în timp, spaţiu şi asupra persoanei.   

15. Determinarea corectă a deosebirilor dintre capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a 

persoanei fizice sau juridice.  

16. Identificarea atât a persoanei fizice cât şi cea juridică, folosindu-se de atributele de identificare 

ale acestora.   

17. Aprecierea principalelor efecte pe care le implică exercitarea dreptului obligațional.  

18. Identificarea elementelor care determină încheierea contractului civil.  

19. Aprecierea principalelor efecte pe care le implică exercitarea dreptului succesoral.  
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20. Utilizarea valorilor fundamentale în baza cărora se exercită profesia.   

21. Aplicarea în practică a valorilor și principiilor codurilor etice.  

22. Folosirea corectă a cadrului normativ ce vizează disciplina în cauză.  

23. Utilizarea normelor de conduită ale funcționarului public.  

24. Orientarea spre valorile raportate la beneficiarii serviciului public.  

25. Capacitatea de a lucra într-un mediu solicitant.   

26. Cunoașterea conceptului dreptului muncii.  

27. Interpretarea prevederilor legale privind instituția contractului colectiv de muncă și a convenției 

colective de muncă.  

28. Analiza juridică a contractului individual de muncă.  

29. Cunoașterea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă.  

30. Determinarea condițiilor de salarizare a muncii.  

31. Cunoașterea conceptului de securitate și sănătate la locul de muncă. 

32. Determinarea conceptului de disciplină a muncii și formelor de răspundere existente în dreptul 

muncii.  

33. Cunoașterea prevederilor legale privind jurisdicția muncii.  

34. Determinarea organelor competente de supravegherea și controlul de stat asupra respectării 

legislației muncii. 

35. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice managementului resurselor umane. 

36. Formarea deprinderilor practice necesare pentru a deveni profesioniști în managementul 

resurselor umane. 

37. Identificarea practicilor utilizate în procesele de recrutare şi selecție, motivarea angajaților, 

formare şi dezvoltare profesională. 

38. Aprecierea importanței funcțiunii de resurse umane pentru asigurarea performanței şi 

competitivității unei organizații. 

39. Aplicarea în practică a valorilor și principiilor codurilor etice. 

40. Comunicarea eficientă în interiorul și în afara instituției. 

41. Utilizarea adecvată a noţiunilor specifice instituţiilor de drept financiar și fiscal. 

42. Aprecierea rolul finanțelor publice în economia națională. 

43. Determinarea avantajelor și dezavantajelor creditului public. 

44. Determinarea rolului impozitelor în realizarea funcţiilor statului. 

45. Explicarea drepturilor şi obligaţiilor legale ale contribuabililor si a organelor fiscale. 

46. Identificarea etapelor principale ale procedurii bugetare. 

47. Gestionarea resurselor și informațiilor. 

48. Utilizarea principiilor și particularităților specifice diverselor tipuri de corespondență. 
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49. Elaborarea diverselor tipuri de scrisori. 

50. Recepționarea și transmiterea adecvată a mesajului scris. 

51. Formarea aptitudinilor necesare în activitatea de secretariat 

52. Aprecierea responsabilităților în funcție de categoriile stabilite în activitatea de secretariat 

53. Identificarea rolului și importaței în relațiile secretariatelor cu  conducerea, relațiilor externe și 

interne. 

54. Aplicarea practică a mijloacelor de tratare a informațiilor manual și automatizate prin aplicarea 

modului de circulație a informațiilor. 

55. Identificarea rolului comunicării în procesul de activitatea a secretariatului. 

56. Utilizarea adecvată a rechizitelor și accesorilor de birou în organizarea  

57. Identificarea rolului respectării cerințelor actuale față de corespondența oficială. 

58. Utilizarea instrumentelor specifice de evidență și organizare în munca de secretariat 

59. Aplicarea tehnicilor în organizarea ședințelor, întâlnirilor de lucru, audienților. 

60. Identificarea regulilor de protocol în organizarea procedurilor de protocol. 

61. Identificarea documentelor din cadrul serviciului de personal. 

62. Aplicarea cerințelor legale privind evidența, înregistrarea, examinarea petițiilor, efectuarea 

controlului asupra soluționării și păstrării lor.
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Obiectivele de evaluare 

Unităţi de competenţă 

Obiective de evaluare 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele cunoștințe: 

Candidatul va demonstra că posedă 

următoarele cunoștințe: 

UC1.Identificarea 

trăsăturilor caracteristice ale 

administrației publice. 

 

C1.  Noţiuni generale privind conducerea 

socială.  

C2. Formele conducerii sociale.  

C3. Noţiuni generale şi esenţă conducerii 

statale ca parte componentă a conducerii 

sociale; 

 C4.Noţiunea administraţiei publice şi 

trăsăturile caracteristice;  

C5.Principiile administraţiei publice;  

C6. Caracteristică generală a autorităţii 

administraţiei publice.  

A1.Raționalizarea conceptelor privind 

conducerea socială. 

A2. Descrierea formelor conducerii sociale. 

A3. Aprecierea esenței și conducerii statale 

ca element de bază într-o societate 

contemporană. 

A4. Elucidarea trăsăturilor caracteristice a 

administrației publice. 

A5. Analiza principiilor administrației 

publice. 

A6. Caracterizarea autorității  

administrației  publice. 

UC2. Aprecierea locului și 

rolului                           

Președintelui Republicii 

Moldova în sistemul 

autorităților publice. 

C7.Locul şi rolul Preşedintelui Republicii 

Moldova în sistemul autorităţilor publice. 

 C8.Modul de constituire, activitate şi 

actele Preşedintelui Republicii Moldova.  

C9.Încetarea mandatului şi 

responsabilitatea Preşedintelui Republicii 

Moldova. 

A7. Determinarea logico-legală a locului 

și rolului Președintelui RM.  

A8. Cunoașterea elementelor de bază 

privind activitatea și actele Președintelui.  

UC3. Aprecierea locului și 

rolului                Guvernului 

Republicii Moldova în 

sistemul autorităților 

publice. 

  

C10. Modul de constituire şi funcţionare 

a Guvernului.  

C11.Atribuţiile Guvernului.  

C12. Actele Guvernului.  

C13. Încetarea mandatului şi 

responsabilitatea Guvernului. 

A9. Delimitarea modalității de constituire 

a Guvernului.  

A10. Desprinderea atribuțiilor Guvernului 

conform legislației în vigoare. 

A11. Raționalizarea posibilităților de 

încetare a mandatului și responsabilitatea 

Guvernului. 
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UC4. Aprecierea locului și 

rolului                 ministerelor 

și al altor autorități 

administrative centrale în 

sistemul autorităților 

administrației publice. 

C14. Organizarea şi funcţionarea 

organelor centrale de specialitate ale 

administraţiei publice. 

 C15. Misiunea, funcțiile de bază și 

atribuţiile organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice.  

C16.Actele organelor centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 

A12. Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice.   

A13. Analiza misiunii organelor centrale 

de specialitate. 

A14. Deducerea actelor organelor centrale 

de specialitate ale AP. 

 

UC5. Determinarea 

sistemului și statutului 

juridic al autorităților publice 

locale. 

C17.Noţiuni generale privind 

administraţia publică locală. 

Caracteristica generală a sistemului 

autorităţilor administraţiei publice locale.  

C18.Principiile de bază ale administrației 

publice locale. 

 C19. Statutul juridic al autorităților 

publice locale Consiliul local; Consiliul 

raional; Primăria;  Primarul; Președintele 

raionului; Secretarul consiliului local.  

C20.Garanțiile sociale în executarea 

mandatului alesului local. 

C21.Răspunderea juridică a aleșilor locali 

A15. Folosirea rațională a conceptelor 

specifice. 

A16.Deducția problematizată a principiilor 

administrației publice locale.  

A17. Distingerea atribuțiilor autorităților 

publice locale. 

A18. Aplicarea practică a cunoștințelor în 

identificare soluțiilor la spețele 

problematizate. 

A19. Descrierea răspunderii juridice a 

aleșilor locali. 

UC6.Aprecierea rolului 

serviciilor 

publice în realizarea 

atribuțiilor        statului în 

domeniul executării 

 legilor. 

C22. Noţiunea şi categoriile de servicii 

publice.  

C23. Principiile de bază ale serviciului 

public.  

C24.Noţiunea, clasificarea funcţiilor 

publice şi a funcţionarilor publici.  

C25.Instituirea funcţiei publice şi 

condiţiile de acces la funcţia publică.  

C26.Modurile de ocupare a funcţiei 

publice şi temeiurile de apariţie a 

raporturilor de serviciu.  

C27.Drepturile şi obligaţiile 

funcţionarilor publici. 

C28.Incompatibilităţile și restricţiile faţă 

de funcţionarii publici. 

A20. Determinarea categoriilor de servicii 

publice. 

A21. Utilizarea și atribuirea logică a 

principiilor de bază ale serviciului public. 

A22. Descrierea procedurii de instituire a 

funcției publice și condițiile de acces. 

A23. Deducerea modalităților de ocupare a 

funcției publice și a temeiurilor de apariție 

a raportului de serviciu. 

A24. Aplicarea practică a cunoștințelor 

privind setul de drepturi și obligații a 

funcționarilor publici. 

A25. Distingerea incompatibilităților și 

conflictelor de interese în activitatea 

funcționarului public. 
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 C29.Încetarea raporturilor de serviciu ale 

funcționarilor publici.  

 C30.Răspunderea juridică a 

funcționarilor publici. 

 

A26. Expunerea modalităților legale 

privind încetarea raporturilor de serviciu. 

A27. Aplicarea practică a abordărilor 

legale privind răspunderea juridică a 

funcționarilor publici. 

UC7. Aprecierea importanței 

juridice a                 actelor 

administrative ca formă de 

realizare a administraţiei 

publice. 

 

C31. Noţiunea şi categoriile formelor de 

realizare a administraţiei publice.  

C32.Noţiunea şi însemnătatea juridică a 

actelor administrative. Clasificarea 

actelor administrative. 

 C33.Cerinţele înaintate faţă de actele 

administrative.  

C34.Acţiunea actelor administrative şi 

consecinţele nevalabilităţii acestora. 

A28. Elucidarea terminilor specifici. 

A29. Caracterizarea categoriilor formelor 

de realizare a AP. 

A30.Argumentarea însemnătății juridice a 

actelor administrative. 

A31. Raționalizarea cerințelor înaintate față 

de actele administrative. 

A32. Determinarea practică a acțiunii 

actelor administrative  și consecințele 

nevalabilității acestora. 

UC8.Determinarea corelaţiei 

dintre convingere şi 

constrângere ca metode de 

realizare a administraţiei  

publice. 

C35.Noţiunea de metode ale 

administraţiei publice.  

C46.Corelaţia dintre convingere şi 

constrângere în domeniul administraţiei 

publice.  

C37.Constrângerea administrativă: esenţă 

şi categorii. 

A33. Aplicarea practică a cunoștințelor 

privind conținutul și efectele metodelor 

aplicabile în AP. 

A34. Determinarea inter-conexiunii dintre 

convingere și constrângere. 

A35. Aplicarea practică a cunoștințelor în 

contextul aplicării constrângerii 

administrative. 
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UC9.Aprecierea 

principalelor căi de    

asigurare a legalității și 

disciplinei în procesul 

administrației publice. 

C38.Noţiunea şi însemnătatea legalităţii şi 

disciplinei în domeniul administraţiei 

publice. 

 C39.Noţiunea şi sistemul mijloacelor de 

asigurare a legalităţii şi disciplinei în 

procesul administraţiei publice. 

C40.Formele controlului în administrația 

publică. 

C41.Căile de întărire a legalităţii şi 

disciplinei în domeniul administraţiei 

publice.  

C42.Principiile controlului 

(supravegherii) în domeniul 

administraţiei publice. 

 C43. Mijloacele de asigurare a legalității 

și disciplinei în domeniul administrației 

publice. 

 C44. Controlul formaţiunilor nestatale în 

domeniul  administraţiei publice.  

 C45.Rolul petiţiilor cetăţenilor în 

asigurarea legalităţii şi    disciplinei în 

domeniul administraţiei publice. 

A36. Argumentarea însemnății legalităţii şi 

disciplinei în domeniul administraţiei 

publice. 

A37. Analiza logico-juridică privind 

formele controlului în AP. 

A38.  Motivarea practică a autorităților AP 

prin instiuirea unui control civic. 

A39. Întocmirea practică a unei petiții în 

domeniul AP. 

A40. Întocmirea practică a unui răspuns la 

petiție de către AP. 

A41. Raportarea practică la Codul 

Administrativ al RM privind termenii de 

rigoare a petițiilor. 

  

 

UC10. Delimitarea 

dreptului civil de alte 

ramuri de drept din sistemul 

de drept al R. Moldova.  

C46.Noţiunea de drept civil. Obiectul şi 

metoda de reglementare a dreptului civil.  

C47.Principiile dreptului civil.    

C48.Izvoarele dreptului civil.   

C49.Acțiunea legii civile în timp, spațiu 

asupra persoanei.   

C50.Raportul juridic civil. Elementele 

raportului juridic civil. Particularităţile 

raportului juridic civil.  

A42. Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice.  

A43. Aplicarea practică a normelor ce 

reglementează acțiunea legii civile în timp 

și spațiu.  

A44. Respectarea principiilor dreptului 

civil în situațiile practice.  

A45. Identificarea elementelor raportului 

juridic civil.  
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UC11. Argumentarea 

necesității respectării 

condițiilor de valabilitate a 

actului juridic civil.  

C51.Noţiunea şi clasificarea actelor 

juridice civile.  

C52.Condiţiile de  valabilitate a actului 

juridic civil.  

C53.Modalităţile actului juridic civil. 

Termenul, condiţia şi sarcina ca 

modalităţi a actului juridic civil.   

C54.Nulitatea actului juridic civil.  

A46. Respectarea condițiilor de 

valabilitate pentru incheierea unui act 

juridic.  

A47. Stabilirea efectelor nerespectării 

formei  simple scrise și a  efectelor 

nerespectării formei notariale a actului 

juridic civil.  

UC12. Determinarea  

particularităților persoanei 

fizice ca  subiect al 

raporturilor juridice civile.  

C55. Calitatea de subiect de drept civil şi 

noţiunea de capacitate civilă.  

C56. Capacitatea de folosinţă a 

persoanelor fizice.  

C57. Capacitatea de exerciţiu a 

persoanelor fizice.  

C58. Atributele de identificare a 

persoanei fizice.  

A48. Aplicarea practică a normelor ce 

reglementeaza participarea persoanelor 

fizice la raporturile juridice civile.  

A49.Delimitarea capacității de folosinţă de 

capacitatea de exerciţiu pentru 

valabilitatea actelor juridice civile.  

A50. Întocmirea de cereri de limitarea 

capacităţii de exerciţiu, de nulitate a actelor 

juridice încheiate fără capacitatea civilă 

necesară, de declararea dispariţiei fără 

veste, declarării morţii, schimbarea 

numelui.  

UC13. Determinarea  

particularităților persoanei 

juridice ca  subiect al 

raporturilor juridice civile.  

C59. Noţiunea şi elementele constitutive 

ale persoanei juridice.   

C60. Clasificarea persoanelor juridice.  

C61. Identificarea persoanei juridice.  

C62. Înfiinţarea persoanei juridice.   

C63. Funcţionarea persoanei juridice. 

Capacitatea civilă a persoanei juridice.   

C64.Reorganizarea persoanei juridice. 

Dizolvarea şi lichidarea persoanei 

juridice.  

A51. Delimitarea formelor  în care se 

poate constitui persoana juridică.  

A52. Formularea drepturilor şi obligaţiilor 

participantului (fondatorului, asociatului, 

membrului, acţionarului) la persoana 

juridică.  

A53. Aplicarea practică a normelor ce 

reglementeaza reorganizarea, dizolvarea și 

lichidarea persoanei juridice.  

UC14. Aprecierea 

principalelor efecte pe care 

le implică exercitarea 

dreptului obligațional.  

C65.Noţiunea de obligaţie. Elementele 

raportului juridic de obligaţie.  

C66. Noțiunea și  principiile executării 

obligațiilor. Subiectele executării. 

A54. Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice.   
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obligațiilor. Obiectul  executării 

obligațiilor.  

C67. Noţiunea de garanţie. 

Reglementarea garanţiilor.   

C68. Noţiunea şi clasificarea mijloacelor 

de stingere a obligaţiilor.  

A55. Redactarea proiectelor de contracte de 

fidejusiune, gaj, ipotecă, clauză penală, 

arvună.  

A56.Aplicarea practică a normelor ce 

reglementează situațiile de executare și 

stingere a obligațiilor.  

UC15. Identificarea 

elementelor care determină 

încheierea contractului civil.  

C69. Noţiunea, rolul, funcţiile şi 

evoluţiile contractului.  

C70. Clasificarea contractului.   

C71. Încheierea contractului. Oferta de a 

contracte. Acceptarea ofertei. Momentul 

şi locul încheierii contractului.   

C72. Modificarea, rezilierea şi 

rezoluţiunea contractului.  

A57. Redactarea clauzelor contractuale 

standard.  

A58.Redactarea modelelor de contracte.  

A59. Perfectarea clauzelor pentru oferta de 

a contracta.  

UC16. Aprecierea 

principalelor efecte pe care 

le implică exercitarea 

dreptului succesoral.  

C73. Noţiunea şi felurile succesiunii.   

C74. Elementele raportului succesoral  

C75. Deschiderea succesiunii.   

C76. Succesiunea legală.   

C77. Succesiunea testamentară.   

A60. Verificarea actelor necesare pentru 

deschiderea succesiunii.  

A61. Redactarea modelelor de certificate de 

moștenitor.  

UC17. Emiterea judecăților 

de valoare privind funcția 

publică, funcționarul 

public, statutul juridic al 

funcționarului public. 

 

C78.Noțiunea de deontologie.   

C79.Noțiuni asociate conceptului de 

deontologie.  

C80.Noțiunea și trăsăturile funcției 

publice.   

C81.Noțiunea și trăsăturile funcționarului 

public.  

C82.Statutul juridic al funcționarului 

public.   

A62.Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice.   

A63.Aplicarea normelor ce guvernează 

comportamentul profesional.  

A64. Identificarea particularităților 

conceptului de deontologie.  

Estimarea trăsăturilor funcției publice.  

A65. Aplicarea în practică a rigorilor 

impuse de specificul statutului 

funcționarului public.  

A66. Identificarea statutului juridic al 

funcționarului public în baza cadrului 

normativ în vigoare. 
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UC18. Raportarea valorilor 

studiate la activitatea 

profesională preconizată. 

C83.Principiile generale de conduită ale 

funcționarului public.  

C84.Conduita funcționarului public în 

exercitarea funcției.  

C85.Obligațiile funcționarului public cu 

funcție de conducere. 

 

 A67.Selectarea principiilor de conduită 

ale funcționarului public.  

A68. Monitorizarea conduitei 

funcționarului public în exercitarea funcției   

A69. Identificarea obligațiilor 

funcționarului public cu funcție de 

conducere. 

UC19.Evaluarea regulilor de 

comportament în cadrul 

relațiilor internaționale, 

raportarea lor la realitatea 

internă.   

 

C86.Reguli de etichetă în cadrul relațiilor 

internaționale.  

C87.Ținuta și comportamentul în cadrul 

întâlnirilor oficiale.  

A70. Ilustrarea regulilor de etichetă în 

cadrul relațiilor internaționale. 

A71. Alcătuirea unui portret tipic al 

funcționarului public delegat într-o 

deplasare. 

UC20.Formularea 

aspectelor etice în cadrul 

susținerii unei conversații. 

 

C88.Tipologia meselor de afaceri.  

 

A72. Argumentarea necesității 

convorbirilor în domeniul public. 

Enumerarea tipurilor de mese specifice în 

spațiul public și privat. 

UC21.Aplicarea principiilor 

ce guvernează prezentarea 

publică a unui discurs.    

 

C89.Ascultarea până la capăt a 

interlocutorului. 

C90.Volumul timpului destinat 

comunicării.  

C91.Prezentarea publică a unui discurs. 

A73. Combinarea regulilor și principiilor 

privind volumul timpului și altor 

circumstanțe ce vizează comunicarea 

verbală.   

A74. Adaptarea regulilor comunicării în 

scris la redactarea unui discurs public. 

UC22.Utilizarea adecvată a 

conceptelor specifice 

managementului resurselor 

umane. 

C92.Definirea managementului resurselor 

umane. 

 

A75. Definirea managementului resurselor 

umane.  

 

UC23. Aprecierea 

importanței definirii corecte 

a posturilor dintr-o 

organizație. 

C93.Conţinutul şi scopul analizei postului 

de muncă.  

C94.Metode folosite în analiza postului. 

A76. Stabilirea conținutului fișei de post a 

unui asistent managerial precum și a unui 

manager.  

A77. Identificarea metodelor folosite în 

analiza postului. 

UC24. Identificarea 

alternativelor de acțiune 

C95. Politici şi practici de recrutare a 

resurselor umane.  

A78. Elaborarea unui anunț de recrutare.  

A79. Determinarea metodelor de recrutare.  

A80. Întocmirea listelor cu candidați.  
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atunci când în organizație 

există un post vacant. 

C96.Sursele de recrutare şi metodele de 

recrutare a resurselor umane.  

C97. Selecţia resurselor umane.  

C98. Decizia de angajare şi încadrare a 

noilor angajaţi 

A81. Anunțarea în scris a candidaților 

selectați și celor respinși. 

UC25. Aprecierea 

importanței motivării 

resurselor umane pentru 

asigurarea performanței şi 

competitivității unei 

organizații. 

C99.Factorul uman în cadrul 

organizaţiilor şi relaţia dintre motivaţie, 

satisfacţie şi performanţă la locul de 

muncă.  

C100.Teorii ale motivării dezvoltate la 

nivel internaţional.  

A82. Aprecierea relației dintre motivație, 

satisfacție și performanță.  

A83. Explicarea caracteristicilor teoriilor 

motivaționale.  

UC26. Deducerea 

modalităților de 

recompensare a resurselor 

umane. 

C101.Abordări teoretice privind 

recompensarea angajaţilor. 

C102. Sistemul de salarizare. 

A84. dentificarea componentelor 

sistemului de salarizare.  

A85. Determinarea formelor de salarizare. 

UC27. Identificarea 

practicilor utilizate în 

procesele de evaluare a 

performanțelor şi 

promovare a salariaților. 

C103. Evaluarea performanţelor 

salariaţilor în funcţie de cerinţele şi 

particularităţile locurilor de muncă. 

C104.Evaluarea salariaţilor în dependenţă 

de responsabilităţile ce le revin.  

A86. Asigurarea unui climat de muncă cât 

mai favorabil pentru desfășurarea 

activității. 

A87. Completarea fișei de evaluare a 

personalului pentru subalternii evaluați.  

UC28.  Exemplificarea 

factorilor ce influențează 

transparența decizională în 

cadrul APL. 

 

C105. Accesul la informație în RM. 

Cadrul legal national.  

C106. Recomandări pentru asigurarea 

unui proces decizional transparent și 

participativ. 

A88. Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice.  

A89. Interpretarea practică a normelor ce 

reglementează transparența, accesul la 

informație și administrarea treburilor 

publice. 

A90. Expunerea recomandărilor pentru 

asigurarea unui proces decizional 

transparent și participativ. 

UC29. Evaluarea aspectelor 

ce condiționează imaginea 

autorității publice. 

C107.Particularități de imagine ale 

instituției. 

 

A91. Deducerea particularităților de 

imagine. 
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UC30. Aplicarea principiilor 

ce guvernează prezentarea 

publică a unui discurs.    

 

 

C108. Retorica. Recomandări utile 

pentru un bun vorbitor  

C109.Stilul vorbirii. Principiile și 

calitățile stilului.  

C110.Conversația. Reguli de bază. 

Gestica.   

C111.Întocmirea și realizarea discursului.   

C112.Conținutul discursului. 

A92. Combinarea regulilor și principiilor 

privind volumul timpului și altor 

circumstanțe ce vizează comunicarea 

verbală . 

A93. Adaptarea regulilor comunicării în 

scris la redactarea unui discurs public. 

UC31.Identificarea 

normelor prescrise 

redactării și elaborării unor 

comunicări   

C113. Forme de conlucrare cu mass-

media  

C114.Conferința de presă. 

C115.Comunicatul de presă. 

 

A94.Organizarea practică a unei 

conferințe de presă, coordonarea unui plan. 

A95..Precizarea regulilor lingvistice vis a 

vis de elaborarea corespondenței oficiale. 

A96.Elaborarea diverselor comunicări în 

scris cu respectarea regulilor de rigoare. 

UC32.Identificarea 

principiilor, cerințelor și 

particularităților de redactare 

a corespondenței oficiale. 

C116. Noțiunea de corespondență.  

C117. Clasificarea corespondenței în 

funcție de anumite criterii.  

C118. Cerințe actuale față de 

corespondența oficială.  

C119. Particularitățile stilului.  

C120.Caracteristicile stilului 

corespondenței oficiale. 

A97. dentificarea criteriilor de clasificare a 

corespondenței.  

A98. Selectarea deosebirilor existente între 

scrisori și acte oficiale.  

A99. Precizarea importanței activității de 

corespondență.  

A100. Documentarea privind principiile ce 

stau la baza întocmirii corespondenței.  

A101. Identificarea caracteristicilor stilului 

oficial – administrativ.  

A102. Utilizarea particularităților lexicale, 

morfologice și de ordin sintactic la 

redactarea corespondenței oficiale.  

A103. Selectarea particularităților stilistice 

ale corespondenței oficiale folosite în 

elaborarea scrisorilor. 

UC33.Selectarea, elaborarea 

mesajului scris cu 

respectarea etapelor 

întocmirii și elementelor 

C121. Etapele întocmirii unei scrisori. 

C122.Forma grafică și estetică a scrisorii. 

C123. Elementele componente ale 

scrisorii. 

A104. Identificarea etapelor întocmirii unei 

scrisori.  

A105. Respectarea formei grafice li estetice 

a unei scrisori.  

A106. Utilizarea limbajului adecvat la 

formularea corespondenței.  
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componente conform 

uzanțelor. 

A107. Respectarea elementelor structurare 

la întocmirea unei scrisori, conform 

uzanțelor internaționale.  

A108. Documentarea privind conținutul 

sau textul propriu - zis al scrisorii. 

UC34. Recunoașterea 

tipurilor de scrisori. 

Compararea tipurilor de 

corespondență din punct de 

vedere al inițiativei 

trimiterii scrisorilor. 

C124. Tipuri de scrisori.  

C125. Cererea oficială și personală. 

A109. Delimitarea tipurilor de 

corespondență din punct de vedere al 

inițiativei trimiterii scrisorilor.  

A110. Verificarea obiectivului cererilor ca 

scrisori de inițiativă.  

A111. Selectarea caracteristicilor de 

redactare a cererii oficiale.  

A112. Redactarea cererilor oficiale.  

A113. Întocmirea cererilor personale.  

A114. Recunoașterea problematicii 

cererilor personale. 

UC35. Aprecierea tipurilor 

de corespondență 

comercială în funcție de 

scop, particularități și 

consecințe. 

C126.Cererea de ofertă. Oferta. Refuzul 

la ofertă.  

C127.Comanda. Contractul.  

C128.Reclamația. Avizul de însoțire a 

mărfii. Somația. 

A115. Sortarea tipurilor de corespondență 

comercială.  

A116. Utilizarea formulării specifice la 

redactarea cererii de ofertă.  

A117. Selectarea tipurilor de ofertă în 

funcție de circumstanțe și tipul de relații.  

A118. Întocmirea unui model de comandă 

cu respectarea clarității și preciziei 

formulării.  

A119. Documentarea privind structura 

obligatorie a unui contract  

A120. Selectarea motivelor înaintării unei 

reclamații.  

A121. Identificarea condițiilor formulării 

unei reclamații. 

UC36.Estimarea rolului și 

importanței corespondenței 

protocolare în derularea și 

menținerea unei relații. 

C129. Invitația. Structura invitației.  

C130. Felicitarea. Particularități. 

A122. Precizarea rolului corespondenței 

protocolare. 

A123. Utilizarea elementelor structurale 

obligatorii în întocmirea unei invitații.  
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A124. Căutarea momentelor oportune 

pentru trimiterea unor scrisori de felicitare. 

UC37.Identificarea 

particularităților 

corespondenței 

administrative în funcție de 

modul de abordare și 

circulație a scrisorilor și 

actelor. 

C131. Particularitățile corespondenței 

administrative.  

C132.Tipuri de corespondență 

administrativă.  

C133.Acte de decizie și de dispoziție.  

C134. Acte doveditoare. 

A125. Diferențierea corespondenței 

administrative în funcție de sursa de 

proveniență.  

A126. Verificarea trăsăturilor specifice la 

redactarea notelor. informative, notelor 

interne, scrisorilor însoțitoare de acte.  

A127. Selectarea asemănărilor și 

deosebirilor între procesul - verbal și 

minută.  

A128. Respectarea rigorilor la întocmirea 

referatului , raportului, dării de seamă.  

A129. Verificarea elementelor obligatorii 

ale unei petiții.  

A130. Monitorizarea circulației și 

obligativității actelor de decizie și de 

dispoziție.  

A131. Respectarea clarității și preciziei la 

eliberarea actelor doveditoare.  

A132. Verificarea elementelor specifice și 

obligatorii ale adeverinței, certificatului, 

delegației, chitanței. 

UC38. Recunoașterea 

scrisorilor cu conținut 

juridic și diplomatic în 

funcție de obiectul și 

sarcinile concrete urmărite, 

stabilite în corespondență. 

C135.Scrisori cu conținut juridic.  

C136. Tipuri de corespondență 

diplomatică. 

A133. Identificarea elementelor specifice 

scrisorilor cu conținut juridic.  

A134. Anticiparea unei situații prin 

formularea diverselor tipuri de 

corespondentă diplomatică. 

A135. Utilizarea elementelor de curtoazie 

în redactarea corespondenței diplomatice. 
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UC39. Monitorizarea 

ordonării documentelor în 

dosare. Identificarea 

avantajelor gestionării 

electronice a documentelor. 

C137. Expertiza valoriidocumentelor.  

C138. Criterii de clasificare a dosarelor.  

C139. Ordonarea documentelor în dosare.  

C140. Gestionarea electronică a 

documentelor. 

A136. Documentarea privind modul de 

stabilire a valorii documentelor.  

A137. Selectarea criteriilor de clasificare a 

dosarelor.  

A138. Utilizarea metodelor de ordonare a 

documentelor în dosare.  

A139. Monitorizarea arhivării și gestionării 

electronice a documentelor. 

UC40. Aprecierea rolului     

finanțelor publice în      

economie. 

C141. Noţiunea de finanţe publice; 

C142. Structura şi trăsăturile 

caracteristice ale finanţelor publice. 

C143. Funcţiile finanţelor publice; 

C144. Activitatea financiară a statutului. 

C145. Obiectul dreptului financiar. 

C146.  Principiile dreptului financiar și 

fiscal. 

C147. Izvoarele dreptului financiar și 

fiscal. 

C148. Norma juridică a dreptului 

financiar. 

C149. Raportul juridic de drept financiar. 

A140.Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice. 

A141. Explicarea funcțiilor finanțelor 

publice. 

A142. Prezentarea organelor de stat care 

desfășoară activitate 

financiară. 

A143. Aplicarea practică a normelor ce 

reglementează domeniul 

dreptului financiar și fiscal. 

A144. Respectarea principiilor dreptului 

financiar și fiscal în situațiile practice. 

A145. Identificarea elementelor raportului 

juridic de drept financiar. 

UC41.Argumentarea rolului 

bugetului ca act de stabilire 

și autorizare a veniturilor și 

cheltuielilor publice anuale. 

 

C150. Procedura bugetară. Principiile 

procedurii bugetare. 

C151. Elaborarea bugetului de stat. 

C152. Examinarea și adoptarea bugetului 

de stat. 

C153. Executarea bugetului de stat. 

C154. Bugetul Asigurării Sociale de Stat( 

B.A.S.S.) 

C155. Bugetele locale. 

A146. Identificarea etapelor principale prin 

care trece un buget de stat 

A147. Stabilirea efectelor nerespectării 

termenilor de adoptare a bugetului de stat 

în termenul legal . 

A148.Explicarea specificului elaborării, 

adoptării și executării 

B.A.S.S. 

A149. Explicarea particularităților 

elaborării, adoptării și executării 

bugetelor locale. 

UC42.  Argumentarea  

rolului veniturilor bugetare 

C156.Considerații generale privind 

veniturile bugetare. 

A150.Utilizarea adecvată a terminologiei 

specifice. 
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în constituirea bugetului de 

stat. 

C157.Teoria generală a impozitelor. 

Principiile impunerii fiscale. 

C158. Impozitele și taxele. Clasificarea 

impozitelor și taxelor. 

C159. Organele cu atribuții de 

administrare fiscală. 

C160.Obligația fiscală. Executarea 

obligației fiscale. 

A151. Determinarea condiţiilor de încasare 

a impozitelor și 

taxelor. 

A152.Aplicarea practică a normelor ce 

reglementează domeniul impunerii fiscale. 

A153.Stabilirea rolului autorităţilor în 

colectarea impozitelor şi a taxelor. 

A154. Determinarea drepturilor şi 

obligaţiilor contribuabililor în procesul de 

executare bugetară. 

UC43. Aprecierea rolului   

creditului public în  

formarea resurselor 

financiare ale statului. 

 

C161. Împrumutul public intern. 

C162.Împrumutul public extern. 

 

A155. Aplicarea practică a normelor ce 

reglementează procedura de realizare a 

împrumutului public intern. 

A156. Delimitarea avantajelor și 

dezavantajelor creditului public . 

UC44.Formarea 

aptitudinilor necesare în 

activitatea de secretariate 

C163. Considerații generale privind 

evoluția meseriei de secretariat 

C164. Calitătățile și aptitudinile  

secretarei. 

A157. Cunoașterea evoluției meseriei de 

secretariat 

A158. .Recunoașterea calităților și 

aptitudinilor meseriei de secrretariat. 

UC45.Aprecierea 

responsabilităților în funcție 

de categoriile stabilite în 

activitatea de secretariat. 

C165 Activitatea de secretariat – atribuții, 

sarcini, activități 

C.166 Funcțiile secretariatului 

A159.Executarea atribuțiilor și sarcinilor 

serviciului de secretariat 

A160. Planificarea atribuților specifice 

conform categoriilor profesionale funcțiilor 

secretariatului.  

UC46.Identificarea rolului și 

importaței în relațiile 

secretariatelor cu  

conducerea, relațiilor 

externe și interne. 

C167. Relațiile secretariat – conducere. 

C168..Relațiile secretariat interne și 

externe. 

A161. Generarea ideilor privind importanța 

stabilirii relațiilor secretariat – conducere, 

interne și externe. 
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UC47..Aplicarea practică a 

mijloacelor de tratare a 

informațiilor manual și 

automatizate prin aplicarea 

modului de circulație a 

informațiilor. 

C169.Tratarea datelor manual și 

automatizat 

C170. Mijloacele de tratare a 

informațiilor. 

A162. Tratarea datelor manual și 

automatizat.  

UC48. Identificarea  rolului 

comunicării în procesul de 

activitatea a secretariatului. 

C171.Comunicarea. Tipuri de comunicare 

C172. Barierile în procesul de 

comunicare. 

A163.Identificarea rolului comunicării în 

procesul de activitate a secretariatului. 

UC49.Utilizarea adecvată a 

rechizitelor și accesorilor de 

birou în organizarea.  

C173. Amenajarea teritoriului. 

C174.Dotarea biroului cu accesorii și 

rechizite. 

A164.Selectarea echipamentelor de  

secretariat. 

A165.Utilizarea calculatorului, faxului. 

xeroxului  imprimantei. 

UC50.Identificarea rolului 

respectării cerințelor actuale 

față de corespondența 

oficială. 

C175 .Importanța corespondenței oficiale. 

C176.Clasificarea coresponenței oficiale. 

A166.Identificarea importanței 

corespondenței și clasificarea ei. 

UC51.Utilizarea 

instrumentelor specifice de 

evidență și organizare în 

munca de secretariat. 

C177. Managmentul timpului 

conducătorului. 

A167.Utilizarea instrumentelor de evicență 

în vederea eficientizării activităților de 

rutină. 

UC52.Aplicarea tehnicilor în 

organizarea ședințelor, 

întâlnirilor de lucru, 

audienților. 

C178.Organizarea ședințelor, întâlnirilor, 

audienților. 

A168.Aplicarea tehnicilor  și obiectivelor 

în organizarea ședințelor, întâlnirilor, 

audienților. 

UC53.Identificarea regulilor 

de protocol  în organizarea 

procedurilor de protocol. 

C179. Procedura protocolară. 

C180. Protocolul primirii invitațiilor. 

A169.Aplicarea cunoștințelor de protocol 

și precăderi în practică.  

UC54.Identificarea 

documentelor din cadrul 

serviciului de personal. 

C181. Dosarul personal. Modele de 

documente în dosar. 

A170.Identificarea documentelor  din 

cadrul servicului de personal 
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UC55. Aplicarea cerințelor 

legale privind evidența, 

înregistrarea, examinarea 

petițiilor, efectuarea 

controlului asupra 

soluționării și păstrării lor. 

C182. Procesul de examinare și termenele 

de soluționare a petițiilor. 

 

A171.Aplicarea cerințelor legale în 

soluționarea petițiilor. 



21 
 

Atitudini specifice predominante de care trebuie să dea dovadă candidatul: 

 

1. Capacitatea de a pune întrebări pentru a înțelege mai bine o informație, pentru a-și forma 

o opinie, pentru a executa o sarcină de lucru. 

2. Atenție și concentrare în procesul de executare a sarcinilor de lucru.  

3. Curiozitate și interes pentru activități inovative de muncă.  

4. Cunoașterea drepturilor și responsabilităților asociate fiecărui drept în activitatea de 

muncă. 

5. Interes și respect pentru rezultatele muncii, valorile și opiniile altor persoane.  

6. Abordare eficientă în diferite contexte de muncă. 

7. Atitudine pozitivă, atenție și toleranță față de partenerii de muncă în diferite situații de 

comunicare. 

8. Elemente de creativitate în executarea sarcinilor de lucru.  

9. Conduită autonomă în situații de lucru corespunzătoare calificării solicitate. 

10. Corectitudinea și coerența limbajului specific specialității.  

11. Reziliență la stres. 

12. Inițiativă și perseverență.  

13. Abordare critică și creativă.  

 

 


