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I. Sumar  

I. Raportul privind studiul de identificare și evaluare a necesităților de dezvoltare profesională a 

avocaților parlamentari și personalului CpDOM (în continuare - Raport) are obiectivul principal 

de a propune programe de instruire în vederea îmbunătățirii capacităților profesionale ale 

acestora în baza necesităților de dezvoltare profesională, standardelor în domeniu și a 

cerințelor impuse de mediul extern/comunitatea internațională.  

II. Raportul este structurat în mai multe părți, în funcție de categoria personalului examinat: 1) 

avocații parlamentari; 2) personalul cu funcții de conducere; 3) consultanții juriști și 4) 

debutanții/persoanele nou angajate. Astfel, Raportul conține informații privind identificarea și 

evaluarea necesităților de instruire pe categorii de personal; descrierea programelor de 

instruire și recomandări pentru CpDOM în vederea implementării acestora în mod cît mai 

optimal. 

III. Pentru avocații parlamentari nou-numiți se propune aplicarea unui curs de orientare cu 

caracter informativ pentru a facilita integrarea acestora în activitatea specifică a CpDOM. Acest 

curs de orientare poate fi desfăşurat de către specialiştii cu experienţă din CpDOM, care 

cunosc istoricul şi dezvoltarea CpDOM şi a funcţiei de avocat parlamentar în Republica 

Moldova. În scopul dezvoltării unei culturi organizaţionale orientate spre instruire continuă, 

recomandăm aplicarea unui program de dezvoltare profesională continuă a avocaţilor 

parlamentar care să acopere subiecte specifice funcţiei deţinute şi care sunt foarte critice.  

IV. În cazul persoanelor cu funcții de conducere se propune aplicarea unui program de instruire 

managerială care are drept scop dezvoltarea abilităților manageriale cheie. Aplicarea unui 

astfel de program va avea un impact pozitiv asupra sistemului intern de management 

(planificarea activităţii, organizarea şi coordonarea muncii, monitorizarea şi evaluarea 

activităţii).  

V. Pentru consultanții juriști se propune aplicarea unui program de instruire profesională în 

vederea dezvoltării abilităților profesionale cheie necesare exercitării atribuțiilor de serviciu pe 

domenii. Această categorie de specialişti este critică în ceea ce priveşte calitatea şi rapiditatea 

intervenţiei avocaţilor parlamentari, de aceea instruire lor continuă trebuie să fie o prioritate 

pentru CpDOM. 

VI. În cazul debutanților/persoanelor nou-angajate se propune aplicarea unui program de 

instruire primară care acoperă subiectele majore ale activității CpDOM. O atfel de instruire ar 

facilitatea integrarea lor mai rapidă în activitatea CpDOM. 

VII. Programele de instruire propuse sunt elaborate în baza necesităţilor de instruire şi cerinţelor în 

domeniu, fiind structurate pe module, cu tematici și metodologie propuse în descrierea 

programelor.  
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II. Introducere  

CpDOM se află în proces de reformare atât la nivel de atribuții stabilite prin cadrul legal, cît și la nivel 

structural în vederea eficientizării activității instituției pe intern și extern. Astfel, una din prioritățile-

cheie în activitatea instituției pe termen imediat și mediu constă în sporirea capacităților manageriale 

și profesionale ale personalului CpDOM.  Acest obiectiv se propune prin elaborarea programelor de 

instruire pentru diferite categorii de personal în raport cu necesitățile acestora, standardele în 

domeniu și cerințele impuse de mediul extern european/internațional.  

În urma realizării exercițiului de identificare a necesităților de dezvoltare profesională, a fost obținut 

un șir de rezultate, printre care: 

La nivel de conducere a CpDOM. Conducerea CpDOM: 

 a fost familiarizată cu lacunele în cunoștințele și abilitățile personalului din subordine în 

domeniul exercitării misiunii CpDOM; 

 a fost familiarizată cu instrumente de identificare a necesităților de instruire la nivel 

individual și de CpDOM; 

 are posibilitate de a stabili obiective de dezvoltare profesională la nivel de CpDOM și de 

colaborator în parte; 

 are temei pentru elaborarea Planului anual de instruire continuă internă și externă în 

domeniul drepturilor omului și domeniile specifice activității.  

La nivel individual/de colaborator CpDOM. Colaboratorii CpDOM  care au fost implicați în mod 

direct în procesul de elaborare a propunerilor pentru Programul de dezvoltare profesională a 

personalului:  

 cunosc mai profund care cunoștințe, abilități și comportamente sunt necesare pentru 

realizarea efectivă și eficientă a misiunii CpDOM;   

 au conștientizat lacunele în propriile cunoștințe și abilități; 

 au conștientizat necesitatea propriei dezvoltări profesionale prin instruire și autoinstruire. 

La nivel de subdiviziune/responsabil de resurse umane (SRU). Ca valoare adăugată pot fi apreciate 

listele de atribuții, cunoștințe, abilități și atitudini elaborate care pot servi bază pentru: 

 elaborarea/actualizarea fișelor de post; 

 elaborarea documentației necesare privind procedura de recrutare și selecție a candidaților 

pentru posturile vacante; 

 luarea deciziei privind promovarea persoanelor în funcții manageriale etc. 

La nivel de Proiect PNUD. Managerul proiectului dispune de informații necesare pentru a planifica 

mai concret activitățile ulterioare în cadrul proiectului ce țin de consolidarea capacităților CpDOM, 

inclusiv prin instruirea specifică a  diferitor categorii de colaboratori CpDOM. 
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III. Metodologia aplicată  

1. Noțiuni de bază 

Necesităţi de instruire – decalajul dintre nivelul necesar de competenţă profesională (actual sau 

viitor) şi cel manifestat de către colaborator. Necesităţi de instruire – competențele (cunoştinţele și 

abilităţile) și co-competențele (atitudinile/comportamentele) de care mai are nevoie colaboratorul 

pentru a realiza cu succes sarcinile şi atribuţiile postului care îl deţine, actuale sau de viitor şi, ca 

rezultat, sarcinile grupului/subdiviziunii structurale şi ale organizației/instituției. 

Identificare – stabilire a faptului dacă există decalaj de competență profesională (cunoştinţe, 

abilităţi, atitudini/comportamente) şi care anume.  

Evaluare – determinarea decalajului de competență profesională şi a impactului acestuia asupra 

activității realizate.  

Identificarea necesităţilor de instruire (INI) – aspecte care necesită a fi îmbunătăţite/dezvoltate prin 

instruire. 

Evaluarea necesităţilor de instruire (ENI) – cât de acută este această necesitate de dezvoltare 

instruire.  

Identificarea/evaluarea necesităţilor de instruire – compararea nivelului de competenţă 

profesională manifestat de către titularul postului cu cel necesar pentru exercitarea eficientă a 

atribuţiilor profesionale. 

2. Metodologia aplicată în procedura de identificare și evaluare a necesităților de instruire 

Documentare. Pentru a selecta metodele adecvate de identificare a necesităților de instruire și a 

elabora instrumentele necesare au fost examinate: 

 Principiile de la Paris cu privire la instituțiile naționale preocupate de promovarea și protecția 

drepturilor omului, adoptate prin Rezoluția Adunarea Generală;  

 Legea nr. 1349-XIII din 17.10.1997 cu privire la avocații parlamentari; 

 Proiectul Legii pentru  modificarea și completarea Legii nr. 1349-XVIII cu privire la avocații 

parlamentari; 

 Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului,  aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 

57-XVI din 20.03.2008; 

 Fișele de post ale colaboratorilor din cadrul CpDOM; 

 Planul anual de instruire al personalului din cadrul CpDOM. 

Metode și instrumente. Luând în considerare statutul diferit și conținutul specific al activității, pentru 

a identifica și evalua necesitățile de dezvoltare profesională/instruire a diferitor categorii de personal 

din cadrul CpDOM, au  fost aplicate diferite metode și instrumente: 
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Categoria de 
personal 

Metode de INI și ENI Surse/Instrumente Produse 

Avocați 

parlamentari 

Examinarea practicilor 

europene în domeniul 

instruirii primare a 

avocaților parlamentari 

Internet – pagina web a 

instituțiilor ombudsmanului 

din Suedia, Finlanda, Noua 

Zeelandă etc.  

Lista subiectelor de instruire a 

avocaților parlamentari 

întocmită în baza opiniilor 

acestora,  a practicelor 

europene în domeniu și  

discuției orientate Interviuri/discuții 

individuale cu 3 avocați 

parlamentari privind opinia 

acestora referitor la 

necesitatea și conținutul 

propriei instruiri 

Matricea funcțiilor Avocatului 

Parlamentar  

Chestionar/Ghid de întrebări 

Manageri/ șefi 

de subdiviziuni 

O ședință/Focus-grup cu 5 

persoane din cei care dețin 

posturi de conducere și cei 

care nu dețin așa posturi, 

dar, în realitate realizează 

funcții de conducere  

Formular pentru elaborarea 

Listei sarcinilor cu indicatorii 

de rezultat,  atribuțiilor cu 

indicatorii de produs și a  

competențelor 

Listele sarcinilor cu indicatorii 

de rezultat,  atribuțiilor cu 

indicatorii de produs și a  

competențelor întocmite în 

baza experienței de lucru și a 

discuției orientate 

Completarea Chestionarului 

de INI de către 4 persoane 

care realizează funcții de 

conducere 

Formularul Chestionarului 

Consultanți 

juriști 

Examinarea Principiilor de la 

Paris  

Matricea funcțiilor Avocatului 

Parlamentar și a 

responsabilităților 

consultanților juriști 

Listele sarcinilor cu indicatorii 

de rezultat,  atribuțiilor cu 

indicatorii de produs și a  

competențelor întocmite în 

baza experienței de lucru, 

Legii cu privire la Avocații 

Parlamentari, proiectului de 

modificări a Legii cu privire la 

Avocatul Parlamentar 

 

2 ședințe ale Focus-grupului 

a câte 5 consultanți juriști 

care activează în diferite 

domenii de drepturi ale 

omului și consultantul RU: 

elaborarea Listei sarcinilor, 

atribuțiilor și competențelor 

Formular pentru elaborarea 

Listei sarcinilor cu indicatorii 

de rezultat,  atribuțiilor cu 

indicatorii de produs și a  

competențelor  

Completarea Chestionarului 

de INI de către 10 

consultanți juriști 

Formularul Chestionarului 10 chestionare completate 

Propuneri pentru Programul 

de instruire a consultanților 

juriști 

Interviuri/discuții 

individuale cu 3 avocați 

parlamentari privind opinia 

acestora referitor la 

Chestionar/Ghid de întrebări Propuneri pentru Programul 

de instruire a consultanților  
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Categoria de 
personal 

Metode de INI și ENI Surse/Instrumente Produse 

necesitatea și conținutul 

instruirii personalului din 

CpDOM 

Persoane nou 

angajate 

O ședință/Focus-grup cu 4 

persoane angajate în 

CpDOM cu 6-8 luni anterior 

perioadei de evaluare a 

situației 

Ghid de întrebări Propuneri pentru Programul 

de instruire a persoanelor nou 

angajate în cadrul CpDOM 

3. Aspecte privind desfășurarea procesului 

Aspecte pozitive în realizarea activității. Avocații parlamentari, managerii/șefii de subdiviziuni, 

consultanții care au participat la interviurile individuale, focus-grupuri, la completarea chestionarelor 

au manifestat un grad sporit de deschidere și interes pentru identificarea necesităților de instruire și 

propunerea subiectelor de instruire referit atât la dezvoltarea profesională proprie, cât și a altor 

categorii de personal. 

Participanții la focus-grupuri au apreciat ca pozitivă și utilă activitatea de elaborare în comun a 

listelor privind sarcinile și atribuțiile consultantului jurist; cunoștințele, abilitățile și atitudinile care 

trebuie să le posede și să le manifeste un consultant jurist și/sau un manager.    

Dificultăți întâmpinate în procesul realizării activității. Cadrul legislativ difuz care nu stabileşte o 

modalitate clară de interacţiune şi luare a deciziilor între avocaţii parlamentari nu a permis realizarea 

activității de INI în cadrul unui focus-grup, ceea ce a solicitat timp suplimentar pentru acest lucru. 

Printre persoanele care execută funcții de conducere sunt și cei care nu realizează atribuții de 

coordonare, monitorizare și evaluare a activității, motivare a personalului, ceea ce a dus la faptul, că 

unele răspunsuri și propuneri privind necesitățile de dezvoltare managerială decurg nu din 

experiența de fapt, dar din presupuneri: „cred că dacă aș cunoaște acest lucru și l-aș putea face – aș 

reuși mai bine”, „așa simt eu”. Unele persoane nu cunosc fișele sale de post, care, în multe cazuri, 

nici nu coincid cu activitatea care o realizează în realitate.  
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IV.  Identificarea și evaluarea necesităților de dezvoltare profesională a 

avocaților parlamentari  

Pentru a identifica necesitățile de dezvoltare profesională a avocaților parlamentari au fost realizate 

următoarele activități:  

 Discuții ghidate individuale cu 3 avocați parlamentari privind necesitățile de instruire la etapa de 

numire în activitatea profesională continuă.  

IV.1. Constatări și concluzii privind necesitățile de instruire 

În urma discuțiilor avute cu avocații parlamentari privind opinia lor despre necesităţile de consolidare 

a cunoștințelor și abilităților care le-au resimțit  la începutul mandatului şi pe parcurs, s-au conturat 

următoarele aspecte problematice: 

 La începutul mandatului, avocaţii parlamentari nu cunoșteau în detalii specificul activităţii 

care urma să o realizeze şi a CpDOM în particular, experienţa ţării noastre şi a instituţiilor 

omoloage peste hotare. Aspectul cel mai problematic a fost că procesele tehnologice au fost 

învăţate pas cu pas în procesul realizării activității.  

 Pe parcursul mandatului, au avut loc unele dificultăţi în ceea ce priveşte lucrul cu ONG-urile 

şi Media, dar şi cu beneficiarii cu probleme mai delicate, precum copiii, persoanele cu 

dezabilităţi, victime ale violenţe în familie etc.   

Astfel, în vederea facilitării integrării persoanelor numite în funcție de avocat parlamentar şi a 

realizării de către aceștia a mandatului într-un mod cât mai optimal, s-au identificat două tipuri de 

instruiri necesare: 

1) Instruire/informare primară pentru avocații parlamentari nou-numiți. Avocații parlamentari 

dețin cunoștințe profunde și au o experiență vastă în domeniul apărării drepturilor omului, 

cu toate acestea, fiecare a menționat ca o dată cu numirea lor în funcție au întâmpinat unele 

dificultăți. Deoarece funcția de Ombudsman este una specifică (statut, impact, rol, atribuții, 

împuternici, inclusiv stabilite printr-un cadru legal internațional), aceasta necesită cunoștințe 

și abilități specifice în vederea exercitării mandatului oferit în mod cît mai optimal.  

  

2) Instruire/informare continuă pentru avocații parlamentari.  Domeniul drepturilor omului cît 

și funcția de ombudsman este în permanență schimbare și îmbunătățire, astfel, toți avocații 

parlamentari au subliniat necesitatea instruirii lor în domenii specifice, participarea lor la 

diferite evenimente internaționale organizate de instituțiile omoloage europene și 

internaționale.  

IV.2. Propuneri privind satisfacerea necesităților de instruire 

Pot fi propuse următoarele strategii de dezvoltare profesională continuă pentru avocații 

parlamentari: 
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▲ Instruire internă (finanțată din bugetul CpDOM) pentru avocații parlamentari nou-numiți. 

Organizarea unei activități de orientare în domeniul ce ține de funcția de Ombudsman, 

activitatea CpDOM pentru o mai ușoară și eficientă integrare. Activitatea de orientare să fie 

organizată de personalul-cheie, cu o mai mare experiență din CpDOM.    

▲ Instruire externă/in-house training. Instruirea avocaților parlamentari la locul de muncă 

privind diferite aspecte necesare, specifice funcției. Instruirea dată să fie corelată 

necesităților și specificului activității Ombudsmanului. 

În anexe se oferă descrierea proiectului Cursului de orientare pentru avocaţii parlamentari nou-

numiţi (anexa nr.1) şi a Programului de dezvoltare profesională a avocaţilor parlamentari (anexa 

nr.2).   

▲ Participare la stagii și evenimente internaționale. Instruirea avocaților parlamentari trebuie 

să includă și participarea la diferite evenimente internaționale organizate de instituțiilor 

omoloage din lume, pentru schimb de experiență, prezentarea situației din Republica 

Moldova etc. Este critic şi faptul participării ombudsmanilor din Moldova în calitate de  

membri a diferitor reţele profesionale europene şi internaţionale.   



10 
 

V.  Identificarea și evaluarea necesităților de dezvoltare profesională a 

managerilor/șefilor de subdiviziuni  

Pentru a identifica necesitățile de dezvoltare profesională a managerilor/șefilor de subdiviziuni au 

fost realizate următoarele activități:  

 Focus-grup cu 5 funcționari publici din care 2 persoane dețin posturi de conducere și 3 persoane 

care, nominal, nu dețin așa posturi, dar, în realitate, realizează anumite funcții de conducere. În 

rezultatul discuțiilor din cadrul focus-grupului au fost elaborate: 

1) Lista sarcinilor conducătorului de subdiviziune cu indicatorii de rezultat și a  atribuțiilor 

ce îi revin acestuia cu indicatorii de produs/rezultat 

Sarcinile /Atribuțiile Indicatorii de produs/ rezultat 

Sarcina: Asigurarea bunei funcționări a autorității publice prin 

gestiunea eficientă a activității subdiviziunii 

Activitatea autorității publice  nu 

este perturbată de către 

acțiunile/inacțiunile subdiviziunii 

 Planifică, în baza Planului anual de acțiuni  al autorității publice și 

însărcinărilor curente ale conducerii acesteia activitatea 

subdiviziunii și a subalternilor; aprobă planurile anuale și curente ale 

subalternilor; participă în procesul de planificare strategică a 

autorității publice 

Planul anual și planurile curente 

de acțiuni sunt elaborate și 

aprobate de conducător 

 Organizează activitatea subdiviziunii și a subalternilor: precizează 

scopurile, sarcinile, responsabilităţile şi împuternicirile fiecărui post; 

stabilește obiectivele individuale; divizează subalternilor 

însărcinările, face instructajele curente; participă la activitatea 

Comisiei de concurs în cazul recrutării și selecției colaboratorilor 

pentru subdiviziune  

Colaboratorii subdiviziunii cunosc 

obiectivele de activitate, sarcinile 

și atribuțiile sale 

 La decizia privind introducerea modificărilor necesare în activitatea 

subdiviziunii: implică subalternii în analiza problemei, dezvoltarea 

de soluții, analiza acestora și selectarea soluției optimale  

Deciziile la nivel de subdiviziune 

sunt adecvate, sunt bazate pe 

punctele de vedere a 

colaboratorilor 

 Coordonează activitatea subdiviziunii și a subalternilor: 

sincronizează acțiunile subalternilor privind conținutul și volumul 

lucrului, timpul necesar pentru realizarea acestuia; instruiește 

colaboratorii, în caz de necesitate, privind realizarea însărcinărilor 

Sarcinile sunt realizate la timp, se 

practică lucru în echipă  

 Monitorizează și evaluează activitatea subdiviziunii și a   

subalternilor: evaluează rezultatele, le compară cu standardele și 

planul de acțiuni a subdiviziunii; identifică cauzele perturbațiilor, ia 

decizia privind corectarea deviațiilor înregistrate; apreciază 

activitatea și performanțele subalternilor; colectează 

informaţiile/rapoartele consultanţilor, le analizează şi face 

concluziile respective; elaborează, în baza rapoartelor prezentate de 

Planul de activitate include 

compartimentul „Monitorizare și 

evaluare”. 

Procedura de monitorizare și 

evaluare este sistematică, 

obiectivă 

Rapoartele de activitate sunt 
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consultanţi, rapoarte generalizate pe domeniul de specialitate şi le 

prezintă conducerii. 

calitative, sunt elaborate conform 

cerințelor 

 Identifică necesităţile de dezvoltare ale colaboratorilor subdiviziunii 

şi organizează activităţile de dezvoltare profesională a acestora la 

locul de muncă;  prezintă conducerii propuneri de instruire externă 

a consultanţilor 

Instruirea personalului este 

sistematică, planificată, orientată 

spre satisfacerea necesităților de 

dezvoltare profesională 

 Aplică diferite metode/tehnici de motivare a subalternilor: prezintă 

conducerii propuneri de stimulare sau sancţionare a consultanţilor, 

de angajare sau eliberare din funcţii; creează și menține climat 

psihologic de lucru prielnic; aduce la cunoștința colaboratorilor 

informațiile cu caracter de noutate și utilitate pentru realizarea 

sarcinilor; aplică metode / procedee de comunicare eficientă cu 

subalternii; aplanează/soluționează situațiile de conflict   

Colaboratorii subdiviziunii sunt 

satisfăcuți de climatul psihologic 

existent în subdiviziune 

2) Lista calităților profesionale importante necesare unui conducător de subdiviziune 

referite la cunoștințe, abilități și atitudini 

Cunoștințe (trebuie să știe) 

 Prevederile actelor normative privind  politicile și procedurile de personal 

 Bazele managementului general, a managementului organizațional 

 Tehnicile și instrumentele manageriale privind procesele de luare a deciziei, de planificare, organizare, 

coordonare, monitorizare, evaluare și raportare 

 Etapele, metodele și instrumentele de planificare strategică  

 Managementul resurselor umane 

 Bazele psihologiei conducerii 

 Stilurile de conducere și tehnicile de aplicare a acestora 

 Metodele și tehnicile de comunicare interpersonală 

 Regulile de pregătire și conducere a ședințelor operative, instructive, metodice 

 Bazele managementului conflictelor 

 Metodele, tehnicile și instrumentele de monitorizare și evaluare a activității subalternilor  

 Metodele, tehnicile și instrumentele de identificare a necesităților de dezvoltare profesională a 

colaboratorilor și de planificare a activităților de instruire/informare a acestora 

 Metodele, tehnicile și instrumentele de motivare a personalului 

 Specificul instruirii adulților 

Abilități (ce trebuie să poată face) 

 Să aplice în practică tehnicile și instrumentele manageriale privind previziunea, procesele de luare a 
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deciziei, de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare și raportare 

 Să aplice în practică metodele și instrumentele de planificare strategică 

 Să aplice în practică metodele, tehnicile și instrumentele privind implementarea corectă a procedurilor 

de personal conform prevederilor actelor normative și recomandărilor din domeniul managementului 

resurselor umane  

 Să întocmească fișele de post, să elaboreze cerințe față de persoană 

 Să planifice și să organizeze perioada de integrare a noilor angajați 

 Să evalueze performanțele colaboratorilor, să stabilească obiective individuale și să identifice 

necesitățile de dezvoltare profesională a acestora 

 Să planifice, să pregătească și să realizeze activități de instruire/informare  

 Să lucreze cu informația:să caute, să culeagă, să prelucreze, să sistematizeze, să stocheze/păstreze 

informația 

 Să comunice eficient cu diferite persoane ca vârstă, sex, naționalitate/etnie, educație, statut social etc.: 

să asculte activ, să vorbească, să argumenteze, să convingă, să facă prezentări 

 Să posede și să aplice tehnici de stăpânire a emoțiilor, să aplice procedeele de autoreglare în cazul 

apariției situațiilor tensionate 

 Să aplice tehnici de aplanare/soluționare a conflictelor 

 Să delege corect, obiectiv însărcinările și responsabilitățile  

 Să creeze, să conducă și să lucreze în echipe 

 Să utilizeze computerul (programele WORD, Internet, Excel) 

Atitudini (cum trebuie să fie, ce calități/comportament trebuie să manifeste) 

 Orientare spre rezultat 

 Corectitudine, onestitate  

 Respect faţă de oameni, receptivitate la ideile şi opiniile altor oameni 

 Responsabilitate 

 Punctualitate 

 Obiectivitate 

 Imparțialitate 

 Perseverență, consecvență 

 Receptivitate  

 Flexibilitate  

 Confidenţialitate  

 Tendință către dezvoltare profesională  
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 Completarea Chestionarului de identificare și evaluare a necesităților de dezvoltare profesională 

a șefilor de subdiviziuni de către 4 persoane din participanții la focus-grup.  

Toate  4 persoane care au completat Chestionarul au experiență în domeniul profesional în care 

activează de 3-5 ani. Doar 2 persoane au experiență managerială: 1 persoană de 1,5 ani, 1 

persoană de 6 luni.  

O singură persoană (care, în realitate, nu este conducător de subdiviziune) are instruire de bază 

în managementul resurselor umane, 1 persoană a participat la cursul de instruire „MRU” în 

Academia de Administrare Publică. De menționat, că toate chestionarele au fost 

semnate/nominale. 

V.1. Constatări și concluzii privind necesitățile de instruire 

 Frecvența realizării atribuțiilor de manager. Din 4 persoane care au completat Chestionarul 

doar 2 persoane au indicat că, în mod frecvent, planifică activitatea subdiviziunii,  iau decizii 

privind introducerea modificărilor necesare în activitatea subdiviziunii, coordonează activitatea 

subdiviziunii și a subalternilor.   Toate persoanele a indicat că doar uneori organizează 

activitatea subdiviziunii și a subalternilor: precizează scopurile, sarcinile, responsabilităţile şi 

împuternicirile fiecărui post; stabilește obiectivele individuale; divizează subalternilor 

însărcinările, face instructajele curente; participă la activitatea Comisiei de concurs în cazul 

recrutării și selecției colaboratorilor pentru subdiviziune. Din 4 persoane o persoană „în mod 

frecvent” și 3 persoane „uneori” monitorizează și evaluează activitatea subdiviziunii și a 

subalternilor. 

Chiar și acele 2 persoane care ocupă, în realitate, posturi de manageri nu realizează în 

măsura cuvenită atribuțiile inerente activității de  manager. Cauzele unei  astfel de 

situații sunt mai multe, inclusiv faptul că CpDOM are o structură difuză, cu 

subordonări duble, delegare neclară a responsabilităților, ceea ce duce la ambiguitate 

în înțelegerea sarcinilor, stabilirea priorității acestora și implementarea adecvată a 

lor.  

Rădăcinile problemei se conțin în prevederile contradictorii ale Legii cu privire la 

avocații parlamentari, care în art.4, alineatul (1), stipulează faptul că toți avocații 

parlamentari sînt egali în drepturi, pe când articolul 36, alineatul (2) stipulează faptul 

că directorul CpDOM coordonează activitatea avocaților parlamentari.  

Ca urmare a structurii difuze și a delegării neclare a responsabilităților la nivelul 

instituției, sunt neclare și difuze pentru colaboratori responsabilitățile atât la nivel de 

subdiviziuni, cât și la nivel de conducători ai acestor subdiviziuni și fiecare funcţionar 

public în parte.   

 Gradul de importanță a cunoștințelor și abilităților necesare pentru realizarea eficientă a 

activității de manager. Toate cunoștințele și abilitățile incluse în chestionar au fost apreciate cu 

grad înalt de importanță. Excepție fac doar cazurile în care importanța se apreciază cu gradul 

„mai sus de mediu”: cunoașterea bazelor managementului general, a managementului 
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organizațional (1 persoană); cunoașterea metodelor, tehnicilor și instrumentelor de motivare a 

personalului (1 persoană); cunoașterea specificului instruirii adulților (2 persoane); abilitatea de 

aplicare în practică a metodelor, tehnicilor și instrumentelor privind implementarea corectă a 

procedurilor de personal (1 persoană); abilitatea de întocmire a fișelor de post (1 persoană); 

abilitatea de a planifica și a organiza perioada de integrare a noilor angajați (1 persoană); 

abilitatea de a evalua performanțele colaboratorilor, de a stabili obiective individuale și a 

identifica necesitățile de dezvoltare profesională a acestora (1 persoană). 

 Nivel de posedare a cunoștințelor și abilităților necesare pentru realizarea eficientă a 

activității de manager. Toți respondenții au autoapreciat posedarea cunoștințelor și abilităților 

la nivelul ”jos”, „mai jos de mediu”, „mediu”. Doar deprinderile de a utiliza computerul au fost 

apreciate la nivelul „mai sus de mediu”, „înalt”.  

 Necesitatea de dezvoltare. În tabelul de mai jos sunt reflectate rezultatele Chestionarului 

privind autoaprecierea gradului de necesitate în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare 

pentru realizarea eficientă a activității de manager: 

Cunoștințe 

Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Cunoștințe (trebuie să știe) 
1 2 3 4 5 

1. Prevederile actelor normative privind  politicile și procedurile de 

personal 

  2 1 1 

2. Bazele managementului general, a managementului organizațional     5 

3. Tehnicile și instrumentele manageriale privind procesele de luare a 

deciziei, de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, 

evaluare și raportare 

   1 3 

4. Etapele, metodele și instrumentele de planificare strategică      4 

5. Managementul resurselor umane  1  1 2 

6. Bazele psihologiei conducerii            1 3 

7. Stilurile de conducere și tehnicile de aplicare a acestora  1  1 2 

8. Metodele și tehnicile de comunicare interpersonală    1 3 

9. Regulile de pregătire și conducere a ședințelor operative, 

instructive, metodice 

  1 1 2 

10. Bazele managementului conflictelor    2 2 

11. Metodele, tehnicile și instrumentele de monitorizare și evaluare a 

activității subalternilor  

   2 2 

12. Metodele, tehnicile și instrumentele de identificare a necesităților 

de dezvoltare profesională a colaboratorilor și de planificare a 

   2 2 
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Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Cunoștințe (trebuie să știe) 
1 2 3 4 5 

activităților de instruire/informare a acestora 

13. Metodele, tehnicile și instrumentele de motivare a personalului    2 2 

14. Specificul instruirii adulților   1 1 2 

Abilități 

Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Abilități (ce trebuie să poată face) 
1 2 3 4 5 

1. Să aplice în practică tehnicile și instrumentele manageriale privind 

previziunea, procesele de luare a deciziei, de planificare, 

organizare, coordonare, monitorizare, evaluare și raportare 

   1 3 

2. Să aplice în practică metodele și instrumentele de planificare 

strategică 

   2 2 

3. Să aplice în practică metodele, tehnicile și instrumentele privind 

implementarea corectă a procedurilor de personal conform 

prevederilor actelor normative și recomandărilor din domeniul 

managementului resurselor umane  

  1 1 2 

3.1. Să întocmească fișele de post, să elaboreze cerințe față de 

persoană 

 1 2  1 

3.2. Să planifice și să organizeze perioada de integrare a noilor 

angajați 

 1 1 1 1 

3.3. Să evalueze performanțele colaboratorilor, să stabilească 

obiective individuale și să identifice necesitățile de dezvoltare 

profesională a acestora 

  1 1 2 

 

3.4. Să planifice, să pregătească și să realizeze activități de 

instruire/informare  

 1  2 1 

4. Să lucreze cu informația: să caute, să culeagă, să prelucreze, să 

sistematizeze, să stocheze/păstreze informația 

 2 1  1 

5. Să comunice eficient cu diferite persoane ca vârstă, sex, 

naționalitate /etnie, educație, statut social etc.: să asculte activ, să 

vorbească, să argumenteze, să convingă, să facă prezentări 

 1 1  2 

6. Să posede și să aplice tehnici de stăpânire a emoțiilor, să aplice 

procedeele de autoreglare în cazul apariției situațiilor tensionate 

  1 1 2 

7. Să aplice tehnici de aplanare/soluționare a conflictelor    2 2 

8. Să delege corect, obiectiv însărcinările și responsabilitățile   1 1 1 1 
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Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Abilități (ce trebuie să poată face) 
1 2 3 4 5 

9. Să creeze, să conducă și să lucreze în echipe  1  2 1 

10. Să utilizeze computerul (programele WORD, Internet, Excel) 2 1 1   

În cadrul discuțiilor individuale, care au urmat după analiza chestionarelor completate, au fost 

evidențiate multiple cazuri când cei care nu au realizat careva din atribuțiile manageriale au 

autoapreciat nivelul de posedare a competențelor și gradul de necesitate al dezvoltării 

competențelor nu în baza rezultatelor reale, dar în baza propriilor percepții/închipuiri „cum ar fi dacă 

ași fi făcut”. Reieșind din acest fapt au fost făcute unele corectări în concluziile privind necesitățile de 

dezvoltare profesională a managerilor.  

V.2. Propuneri privind satisfacerea necesităților de instruire1
 

Pot fi propuse următoarele strategii de dezvoltare managerială atât pentru persoanele care dețin 

posturi de conducători, cât și pentru persoane capabile să dețină aceste posturi (incluse în rezerva 

managerială): 

▲ Instruire externă. Delegarea conducătorilor de subdiviziuni la cursuri în domeniul 

managementului/MRU, procedurilor de personal finanțate din Comanda de stat sau din 

cadrul Proiectelor finanțate de partenerii de dezvoltare. 

▲ Instruire internă (finanțată din bugetul CpDOM). Procurarea programelor/activităților de 

instruire în domeniul managementului/MRU de la prestatorii serviciilor de instruire – 

persoane juridice sau persoane fizice.    

Luând în considerare necesitatea acută de introducere a schimbărilor de ordin organizatoric în 

activitatea CpDOM și de îmbunătățire a managementului acestuia pe întreaga verticală ierarhică, se 

propune un Program orientativ de instruire managerială pentru toate categoriile de conducători de 

subdiviziuni (anexa nr.3 la prezentul Raport). 

În urma realizării Programului de instruire managerială propus pot fi atinse următoarele rezultate: 

La nivel de manager/participant: 

 Managerii vor putea mai bine planifica activitatea subdiviziunii reieșind din obiectivele 

CpDOM; 

 Managerii vor putea mai bine organiza, monitoriza și evalua activitatea la nivel de 

subdiviziune și fiecare angajat în parte, în vederea utilizării la maxim a capacităților 

profesionale și personale ale angajaților din subordine; 

 Managerii vor demonstra abilități dezvoltate de luare a deciziilor, soluționare a problemelor, 

gestionare a echipei, soluționare a conflictelor etc. 

                                                           
1
 Instruirea poate fi rezultativă doar în cazul în care i) va fi introdusă o structură nouă cu ierarhie și sarcini clare 

pentru fiecare subdiviziune și fiecare persoană, ii) vor fi numite persoane în funcții de conducere. 
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La nivel de subdiviziune: 

 Planurile și rapoartele de activitate vor fi mai bine corelate cu activitatea CpDOM, în baza 

rezultatelor obținute/indicatorilor de performanță; 

 Nivelul de realizare a obiectivelor/obținere a rezultatelor scontate va crește datorită unui 

management intern mai eficient. 

La nivel de CpDOM: 

 Nivelul calității managementului aplicat de către managerii la toate nivelele va fi mai înalt: 

planificarea, organizarea muncii, evaluarea activității în CpDOM va fi în corespundere cu 

practicile moderne de management; 

 Nivelul de satisfacție și motivație al angajaților va spori drept rezultat a unui stil de 

management aplicat mai performant. 
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VI.  Identificarea și evaluarea necesităților de dezvoltare profesională a 

consultanților juriști 

Pentru a identifica necesitățile de dezvoltare profesională a consultanților juriști au fost realizate 

următoarele activități:  

 2 Focus-grupuri cu 7 funcționari publici din care 2 persoane dețin posturi de consilieri ai 

avocaților parlamentari, 5 dețin posturi de consultanți juriști. Pe parcursul focus grupului a 

devenit clar că toți 7 participanți, care activează în diferite domenii și/sau categorii de drepturi, 

realizează mai mult sau mai puțin frecvent atribuții similare, ceea ce a permis de a unifica 

activitatea de identificare și evaluare a necesităților de instruire.  În rezultatul 

activității/discuțiilor din cadrul focus-grupului au fost elaborate: 

1) Lista sarcinilor consultantului jurist cu indicatorii de rezultat și a  atribuțiilor 

ce îi revin acestuia cu indicatorii de produs 

Sarcinile /Atribuțiile Indicatorii de rezultat /de produs 

Sarcina #1: Acordarea asistenței juridice (examinarea petițiilor și 

audiența persoanelor) 

Petiționari repuși în drepturile 

încălcate. 

 Analizează conținutul petiției și propune proiectul deciziei privind 

acceptarea/respingerea spre examinare a petiției sau  remiterea 

acesteia conform competenței 

 

Informația privind 

acceptarea/neacceptarea  petiției 

și remiterea acesteia după 

competență este întocmită și 

trimisă în adresa petiționarului 

 Desfășoară investigații pe marginea petiției: elaborează planul de 

investigație, acumulează materiale/informații necesare, solicită 

concursul organelor specializate și a specialiștilor/experților  

Materiale/informații/expertize 

acumulate 

 Elaborează proiectul actului de reacționare/intervenție Actul de reacționare întocmit și 

prezentat avocatului parlamentar 

 Controlează îndeplinirea prescripțiilor /recomandărilor înaintate în 

actul de reacționare/intervenție 

Raportul privind controlul 

îndeplinirii 

prescripțiilor/recomandărilor 

întocmit și  prezentat avocatului 

parlamentar 

Petiționarul este informat 

 Elaborează, în caz de necesitate, propuneri de îmbunătățire a 

cadrului normativ 

Propuneri de îmbunătățire a 

cadrului normativ elaborate și 

prezentate 

 Elaborează, în caz de necesitate, propuneri de efectuare a 

studiului/cercetării privind drepturile încălcate (expuse în petiție) 

Propuneri privind efectuarea 

studiului/cercetării elaborate și 

prezentate 

 Desfășoară audiența persoanelor Persoane consultate 
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Sarcinile /Atribuțiile Indicatorii de rezultat /de produs 

Sarcina #2: Monitorizarea și evaluarea respectării drepturilor omului 
Persoane limitate în dreptul de a 

se deplasa repuse în drepturi  

 Efectuează vizite în autorități publice, instituții, în locurile unde se 

dețin sau se pot deține persoane lipsite/limitate în drepturile de a 

se deplasa:  

 

 Se documentează înainte de vizita de monitorizare din diferite 

surse: petiții, materiale din presă, investigații jurnalistice, rapoarte 

ONG; examinează actele normative internaționale și naționale, 

jurisprudența din domeniul respectiv și elaborează un plan al vizitei 

de monitorizare 

Plan al vizitei de monitorizare 

întocmit 

 Solicită de la administrația instituției vizitate informația despre 

toate locurile/încăperile din instituție, destinația lor și condițiile din 

aceste încăperi 

Informații obținute și incluse în 

Raport 

 Efectuează întrevederi/discută cu persoanele lipsite/limitate în 

drepturile de a se deplasa 

Informații obținute și incluse în 

Raport 

 Antrenează specialiști/experți în domenii specializate: medici, 

pedagogi, psihologi, constructori, pompieri, igieniști et al. pentru a 

obține informații relevante 

Constatări și concluzii ale 

experților incluse în Raport 

 Efectuează interviuri/discută cu personalul din instituțiile vizitate Informații obținute și incluse în 

Raport 

 Efectuează interviuri/discută cu factorii de decizie privind cele 

constatate în procesul vizitei și înaintează/recomandă, după caz, 

acțiuni de ameliorare a situației   

Informații obținute și incluse în 

Raport 

Recomandări de ameliorare a 

situației înaintate administrației 

instituției vizitate și incluse în 

Raport 

 Elaborează Raportului de evaluare a gradului de respectare a 

drepturilor omului în instituția vizitată și, în caz de necesitate, a 

proiectului Actului de reacționare 

Raport privind situația existentă 

în instituția vizitată întocmit și 

prezentat 

Proiect de Act de reacționare 

întocmit în baza Raportului și 

prezentat 

 Controlează îndeplinirea recomandărilor/prescripțiilor înaintate în 

Actului de reacționare sau Raportul privind situația existentă în 

instituția vizitată 

Raport privind îndeplinirea 

recomandărilor/prescripțiilor 

înaintate în Actului de reacționare 

întocmit și prezentat 

 Elaborează/participă la elaborarea rapoartelor tematice privind 

respectarea drepturilor omului în Moldova 

Rapoarte tematice privind 

respectarea drepturilor omului 

elaborate și prezentate 

 Elaborează/participă la elaborarea Raportului anual privind Raport anual privind respectarea 

drepturilor omului elaborat, 
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Sarcinile /Atribuțiile Indicatorii de rezultat /de produs 

respectarea drepturilor omului în Moldova prezentat la Parlament și publicat 

 Elaborează/participă la elaborarea rapoartelor/informațiilor privind 

respectarea drepturilor omului în Moldova pentru a fi prezentate în 

adresa organismelor internaționale 

Rapoarte/informații privind 

respectarea drepturilor omului în 

Moldova întocmite și prezentate 

în adresa organismelor 

internaționale 

Sarcina #3: Perfecționarea cadrului normativ 
Cadrul normativ perfecționat din 

perspectiva drepturilor omului. 

 Identifică imperfecțiunile, discordanțele din perspectiva drepturilor 

omului existente în actele normative și depistate în procesul de 

examinare a petițiilor, audiențelor, investigațiilor, monitorizării și 

evaluării respectării drepturilor omului   

Proiectul Notei informative 

privind imperfecțiunile, 

discordanțele din perspectiva 

drepturilor omului existente în 

actele normative, întocmită și 

prezentată 

 Se documentează în problema depistată: solicită informația 

necesară de la organele de resort, se consultă cu experții în 

domeniu 

Informații, expertize, lămuriri 

obținute și utilizate pentru 

definitivarea Notei informative 

 Definitivează Nota informativă și elaborează propunerile de 

modificare a cadrului normativ  

Nota informativă privind 

imperfecțiunile, discordanțele din 

perspectiva drepturilor omului 

existente în actele normative, 

definitivată și prezentată 

Propuneri privind modificarea 

cadrului normativ elaborate și 

prezentate 

 Elaborează proiecte de sesizări către Curtea Constituțională privind 

controlul constituționalității legilor, hotărîrilor de parlament, 

decretelor Președintelui, hotărîrilor și dispozițiilor Guvernului, 

actelor departamentale 

Proiectul sesizării întocmit 

conform cerințelor Curții 

Constituționale și prezentat 

Avocatului Parlamentar 

 Expertizează, din perspectiva respectării drepturilor omului, 

proiectele de acte normative elaborate de autoritățile publice 

Avize elaborate și prezentate 

 Expertizează, din perspectiva respectării drepturilor omului,  

strategiile, programele, planurile de dezvoltare elaborate de 

autoritățile publice centrale și locale 

Avize elaborate și prezentate 

 Elaborează proiecte de sesizări către instanța de judecată privind 

legalitatea deciziilor aprobate de autoritățile publice 

Sesizări către instanța de judecată 

privind legalitatea deciziilor 

aprobate de autoritățile publice 

întocmite și prezentate 

 Examinează sesizările parvenite de la Curtea Constituțională și 

elaborează proiecte de avize privind opinia avocatului parlamentar 

asupra obiectului sesizării 

Avize privind opinia avocatului 

parlamentar asupra obiectului 

sesizării întocmite și prezentate 
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Sarcinile /Atribuțiile Indicatorii de rezultat /de produs 

Sarcina #4: Promovarea drepturilor omului 

Cetățeni informați despre 

drepturile omului și pregătiți 

pentru apărarea drepturilor sale. 

Colaboratori ai autorităților 

publice, altor instituții informați 

despre obligativitatea de a 

respecta drepturilor omului. 

 Participă în procesul de instruire/informare juridică în domeniul 

drepturilor omului a populației, personalului din autoritățile publice 

centrale și locale, alte instituții: seminare de informare/instruire, 

mese rotunde, audieri publice, conferințe 

Cetățeni informați 

Autorități publice informate 

 Pregătește materiale pentru a fi plasate pe site, difuzare în mass-

media 

Materiale plasate pe site 

Articole în presa scrisă 

 Participă la emisiuni TV, radio; se implică în pregătirea emisiunilor 

TV, radio cu participarea avocatului parlamentar 

Emisiuni realizate 

 Elaborează/participă la elaborarea materialelor informative în 

domeniul drepturilor omului: broșuri, pliante, buclete, ghiduri etc. 

Materiale publicate și diseminate 

2) Lista calităților profesionale importante necesare unui consultant jurist 

referite la cunoștințe, abilități și atitudini 

Cunoștințe (trebuie să știe) 

 Prevederile Constituției RM 

 Prevederile Legii cu privire la avocații parlamentari 

 Principiile de la Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale preocupate de protecția și promovarea 

drepturilor omului  

 Jurisprudența CEDO privind cazurile referite la domeniul de specialitate 

 Jurisprudența Curții Constituționale privind cazurile referite la domeniul de specialitate 

 Jurisprudența Curții Supreme de Justiție privind cazurile referite la domeniul de specialitate 

 Prevederile actelor/Standardele internaționale și naționale referite la domeniul de specialitate 

 Recomandările /explicaţiile instituţiilor internaţionale şi regionale privind cazurile referite la domeniul 

de specialitate 

 Modul de inițiere, elaborare, avizare,  expertiză,  redactare,  interpretare  și  ieșire  din  vigoare  a  

actelor legislative,  precum  și  mijloacele,  metodele  si tehnicile utilizate in acest sens  

 Regulile de iniţiere, elaborare, avizare, consultare publică, expertiză, redactare şi emitere a actelor 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale  
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 Instrucțiunile Curții constituționale privind Modul de elaborare și prezentare a sesizărilor 

 Instrucțiunea privind examinarea petițiilor 

 Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea respectării drepturilor omului, inclusiv a vizitelor de 

monitorizare 

 Acțiunile care urmează a fi întreprinse de urgență odată cu identificarea unui caz grav de încălcare a 

drepturilor omului 

 Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ 

 Aspectele psihologice în audierea, comunicarea cu diferite categorii de persoane, inclusiv abordările care 

urmează a fi aplicate în cadrul discutării chestiunilor traumatizante din punct de vedere psihologic 

 Informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului (rapoarte, investigații etc.) de către 

instituţiile de stat și organizațiile neguvernamentale naţionale ce activează în domeniul drepturilor 

omului  

 Informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului (știri, investigații etc.) de către mass-

media națională 

 Specificul instruirii adulților, copiilor 

Abilități (ce trebuie să poată face) 

 Să aplice în practică prevederile actelor normative internaționale și naționale privind  drepturile omului 

în domeniul de specialitate 

 Să aplice metodele, procedeele, instrumentele de examinare a plângerilor 

 Să aplice tactica şi metodica efectuării vizitelor de monitorizare 

 Să sesizeze conducerea autorităților publice, altor instituții, administraţia în locurile unde se dețin sau se 

pot deține persoane lipsite/limitate în drepturile de a se deplasa referitor la încălcarea drepturilor 

acestora  

 Să comunice eficient cu diferite persoane ca vârstă, sex, naționalitate /etnie, educație, statut social etc.: 

să asculte activ, să vorbească 

 Să intervieveze persoanele, inclusiv cu aplicarea cunoştinţelor ce ţin de limbajul non verbal 

 Să stabilească contactul psihologic cu persoanele cu care comunică şi să creeze o atitudine de încredere 

 Să posede și să aplice tehnici de stăpânire a emoțiilor, să aplice procedeele de autoreglare în cazul 

apariției simptomelor de traumă secundară 

 Să delimiteze denunţurile evident calomnioase de celelalte plângeri de încălcare a drepturilor omului 

pentru a evita inducerea în eroare 

 Să documenteze corect cazurile de încălcare a drepturilor omului, cu meticulozitate, atenție la detalii 

 Să lucreze cu informația:să caute, să culeagă, să prelucreze, să sistematizeze, să stocheze/păstreze 

informația 

 Să analizeze și să generalizeze informația, să facă constatări și concluzii, să elaboreze propuneri 
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 Să elaboreze materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare 

 Să vorbească în public, să aducă argument, să convingă 

 Să pregătească și să realizeze activități de instruire/informare 

 Să utilizeze computerul (programele WORD, Internet, Excel), programul special Moldlex 

Atitudini (cum trebuie să fie, ce calități/comportament trebuie să manifeste) 

 Orientare spre rezultat 

 Responsabilitate 

 Punctualitate 

 Obiectivitate 

 Imparțialitate 

 Abordare realistă, pragmatică 

 Spirit de inițiativă (înaintarea propunerilor de perfecționare a legislației) 

 Perseverență 

 Toleranță 

 Empatie 

 Răbdare 

 Tendință către dezvoltare profesională  

 Completarea Chestionarului de identificare și evaluare a necesităților de dezvoltare profesională 

a consultanților juriști de către 10 persoane, inclusiv 7 din participanții la focus-grup.  

Toate  10 persoane care au completat Chestionarul au experiență în domeniul profesional în 

care activează: 1-3 ani – 3 persoane; 3-5 ani – 1 persoană; 5-10 ani – 4 persoane și mai mult de 

10 ani – 2 persoane. Experiența profesională în postul de muncă: până la 1 an – 2 persoane; 1-3 

ani – 4 persoane și 3-5 ani – 4 persoane.  

În ultimii 5 ani, au avut posibilitatea de a participa la activități de instruire: 3 persoane în fiecare 

an; 5 persoane de 3 ori, 1 persoană – niciodată. Doar 2 persoane au indicat că la toate 

activitățile de instruire la care au participat în ultimii 5 ani, au fost discutate subiectele ce țin de 

specificul, conținutul , subtilitățile activității profesionale realizate. 

V.1. Constatări și concluzii privind necesitățile de instruire 

 Frecvența realizării atribuțiilor ce îi revin consultantului jurist. Participanții, care au completat 

chestionarele activează în diferite domenii și/sau categorii de drepturi. Din acest considerent, 

fiecare din ei realizează, practic, toate atribuțiile din Lista nr. 1, dar unii din ei realizează mai 
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frecvent atribuții ce țin de unele sarcini (de ex., acordarea asistenței juridice și/sau promovarea 

drepturilor omului), alții – de alte sarcini (de ex., monitorizarea și evaluarea respectării 

drepturilor omului și/sau perfecționarea cadrului normativ). În unele cazuri acest fapt este 

condiționat de specificul activității instituției de ombudsman, dar în multe cazuri – de structura 

difuză și delegarea neclară a responsabilităților la nivel de instituție, la nivel de subdiviziune, și , 

în rezultat, la nivel de  fiecare funcţionar public în parte.   

 

 Gradul de importanță a cunoștințelor și abilităților necesare pentru realizarea eficientă a 

activității de consultant jurist. Practic, toate cunoștințele și abilitățile incluse în chestionar au 

fost apreciate cu grad înalt de importanță. Excepție fac doar 2 cazuri în care importanța se 

apreciază cu gradul „mediu”: cunoașterea Jurisprudenței Curții Supreme de Justiție privind 

cazurile referite la domeniul de specialitate (3 persoane); cunoașterea Instrucțiunilor Curții 

constituționale privind Modul de elaborare și prezentare a sesizărilor (1 persoană).   

 Nivel de posedare a cunoștințelor și abilităților necesare pentru realizarea eficientă a 

activității de consultant jurist. Majoritatea respondenților au autoapreciat posedarea 

cunoștințelor și abilităților necesare la nivelul „mediu” și „mai sus de mediu”.  

La nivel „înalt” a fost apreciată cunoașterea: Prevederilor Legii cu privire la avocații parlamentari 

(5 persoane); Principiilor de la Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale preocupate de 

protecția și promovarea drepturilor omului (2 persoane); Prevederilor actelor/Standardele 

internaționale și naționale referite la domeniul de specialitate (1 persoană); Instrucțiunii privind 

examinarea petițiilor (5 persoane); Instrucțiunii privind monitorizarea și evaluarea respectării 

drepturilor omului, inclusiv a vizitelor de monitorizare (1 persoană); Acțiunilor care urmează a fi 

întreprinse de urgență odată cu identificarea unui caz grav de încălcare a drepturilor omului (2 

persoane). De asemenea, la nivel înalt au fost apreciate abilitățile: de comunicare eficientă cu 

diferite persoane ca vârstă, sex, naționalitate /etnie, educație, statut social etc.: să asculte activ, 

să vorbească (1 persoană); de documentare corectă a cazurilor de încălcare a drepturilor omului, 

cu meticulozitate, atenție la detalii (1 persoană); de lucru cu informația:să caute, să culeagă, să 

prelucreze, să sistematizeze, să stocheze/păstreze informația (3 persoane); de elaborare a 

materialelor: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu argumentele de rigoare (2 persoane); de 

utilizare a computerului (programele WORD, Internet, Excel), a programului special Moldlex ( 3 

persoane).  

La nivel „mai jos de mediu” a fost apreciată cunoașterea:  Modului de elaborare a propunerilor 

de modificare a cadrului normativ (1 persoană); cunoașterea Aspectelor psihologice în audierea, 

comunicarea cu diferite categorii de persoane, inclusiv abordările care urmează a fi aplicate în 

cadrul discutării chestiunilor traumatizante din punct de vedere psihologic (3 persoane). De 

asemenea la nivel „mai jos de mediu” și/sau „jos” au fost apreciate abilitățile: de intervievare a 

persoanelor, inclusiv cu aplicarea cunoştinţelor ce ţin de limbajul non verbal (3 persoane); de 

stabilire a contactului psihologic cu persoanele cu care comunică şi de creare a unei atitudini de 

încredere (1 persoană); de a vorbi în public, de a argumenta, a convinge (3 persoane); de a 

pregăti și de a realiza activități de instruire/informare. 
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 Necesitatea de dezvoltare. În tabelul de mai jos sunt reflectate rezultatele Chestionarului 

privind autoaprecierea gradului de necesitate în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare 

pentru realizarea eficientă a activității de consultant jurist: 

Cunoștințe 

Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Cunoștințe (trebuie să știe) 
1 2 3 4 5 

 Prevederile Constituției RM 2 1 3 1 3 

 Prevederile Legii cu privire la avocații parlamentari 6 - 1 1 2 

 Principiile de la Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale 

preocupate de protecția și promovarea drepturilor omului  

1 1 2 3 3 

 Jurisprudența CEDO privind cazurile referite la domeniul de specialitate - - 2 4 3 

 Jurisprudența Curții Constituționale privind cazurile referite la domeniul de 

specialitate 

- - 5 2 3 

 Jurisprudența Curții Supreme de Justiție privind cazurile referite la 

domeniul de specialitate 

- 1 4 2 3 

 Prevederile actelor/Standardele internaționale și naționale referite la 

domeniul de specialitate 

- - 4 3 3 

 Recomandările /explicaţiile instituţiilor internaţionale şi regionale privind 

cazurile referite la domeniul de specialitate 

- - 4 2 4 

 Modul de inițiere, elaborare, avizare,  expertiză,  redactare,  interpretare  

și  ieșire  din  vigoare  a  actelor legislative,  precum  și  mijloacele,  

metodele  si tehnicile utilizate in acest sens  

- 4 - 4 2 

 Regulile de iniţiere, elaborare, avizare, consultare publică, expertiză, 

redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale  

1 2 3 2 2 

 Instrucțiunile Curții constituționale privind Modul de elaborare și 

prezentare a sesizărilor 

- 1 2 4 3 

 Instrucțiunea privind examinarea petițiilor 3 3 - - 4 

 Instrucțiunea privind monitorizarea și evaluarea respectării drepturilor 

omului, inclusiv a vizitelor de monitorizare 

1 2 1 2 4 

 Acțiunile care urmează a fi întreprinse de urgență odată cu identificarea 

unui caz grav de încălcare a drepturilor omului 

- 2 2 3 3 

 Modul de elaborare a propunerilor de modificare a cadrului normativ - 1 3 3 3 

 Aspectele psihologice în audierea, comunicarea cu diferite categorii de 

persoane, inclusiv abordările care urmează a fi aplicate în cadrul discutării 

- - 3 4 3 
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Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Cunoștințe (trebuie să știe) 
1 2 3 4 5 

chestiunilor traumatizante din punct de vedere psihologic 

 Informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului 

(rapoarte, investigații etc.) de către instituţiile de stat și organizațiile 

neguvernamentale naţionale ce activează în domeniul drepturilor omului  

- 2 2 1 5 

 Informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului (știri, 

investigații etc.) de către mass-media națională 

- 1 4 4 1 

 Specificul instruirii adulților, copiilor - 1 1 5 2 

Abilități 

Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Abilități (ce trebuie să poată face) 
1 2 3 4 5 

 Să aplice în practică prevederile actelor normative internaționale și 

naționale privind  drepturile omului în domeniul de specialitate 

- 2 3 2 3 

 Să aplice metodele, procedeele, instrumentele de examinare a plângerilor 2 2 1 1 4 

 Să aplice tactica şi metodica efectuării vizitelor de monitorizare - 2 1 4 3 

 Să sesizeze conducerea autorităților publice, altor instituții, administraţia 

în locurile unde se dețin sau se pot deține persoane lipsite/limitate în 

drepturile de a se deplasa referitor la încălcarea drepturilor acestora  

1 2 3 1 3 

 Să comunice eficient cu diferite persoane ca vârstă, sex, naționalitate 

/etnie, educație, statut social etc.: să asculte activ, să vorbească 

- 1 1 3 5 

 Să intervieveze persoanele, inclusiv cu aplicarea cunoştinţelor ce ţin de 

limbajul non verbal 

- 1 2 4 3 

 Să stabilească contactul psihologic cu persoanele cu care comunică şi să 

creeze o atitudine de încredere 

- 2 - 3 5 

 Să posede și să aplice tehnici de stăpânire a emoțiilor, să aplice procedeele 

de autoreglare în cazul apariției simptomelor de traumă secundară 

- 1 3 2 4 

 Să delimiteze denunţurile evident calomnioase de celelalte plângeri de 

încălcare a drepturilor omului pentru a evita inducerea în eroare 

- 3 1 1 5 

 Să documenteze corect cazurile de încălcare a drepturilor omului, cu 

meticulozitate, atenție la detalii 

- 1 2 3 4 

 Să lucreze cu informația:să caute, să culeagă, să prelucreze, să 

sistematizeze, să stocheze/păstreze informația 

- 4 1 1 4 

 Să analizeze și să generalizeze informația, să facă constatări și concluzii, să 

elaboreze propuneri 

1 2 1 3 2 
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Gradul de necesitate în dezvoltare/persoane 

Abilități (ce trebuie să poată face) 
1 2 3 4 5 

 Să elaboreze materiale: informații, scrisori, rapoarte, avize etc. cu 

argumentele de rigoare 

2 1 2 - 5 

 Să vorbească în public, să aducă argument, să convingă - - 3 3 4 

 Să pregătească și să realizeze activități de instruire/informare - 1 4 2 3 

 Să utilizeze computerul (programele WORD, Internet, Excel), programul 

special Moldlex 

4 - 2 2 2 

Din tabelele prezentate este clar că în toate cazurile consultanții juriști  indică existența necesității de 

dezvoltare profesională autoapreciată de ei la diferite nivele. Nu există nici un subiect care nu ar fi 

apreciat de unii din ei ca având necesitate de dezvoltare „mai sus de medie” și/sau acută. 

VI.2. Propuneri privind satisfacerea necesităților de instruire 

Pot fi propuse următoarele strategii de dezvoltare profesională pentru persoanele care dețin posturi 

de consultanți juriști: 

▲ Instruire externă. Delegarea consultanților juriști la cursuri de instruire, stagieri în domeniul 

profesional atât în țară, cât și peste hotare, în cadrul programelor specializate naționale 

și/sau Proiectelor finanțate de către partenerii de dezvoltare. 

▲ Instruire internă (finanțată din bugetul CpDOM). Procurarea programelor/activităților de 

instruire în domeniul respectiv de la prestatorii serviciilor de instruire – persoane juridice sau 

persoane fizice.   

De asemenea, se recomandă introducerea în CpDOM a unui seminar metodic permanent continuu, 

desfășurat, nu mai rar de o dată în lună. Seminarul metodic poate fi planificat pentru 1-2 ani. Planul 

poate prevede diferite subiecte de instruire, unele din care pot fi realizate de către experți invitați în 

CpDOM (avocați, jurnaliști, specialiști în diferite domenii), altele pot fi realizate, prin rotație, de către 

colaboratorii Centrului.  

Astfel de seminar metodic ar putea oferi o oportunitate eficientă de dezvoltare profesională prin 

schimbul de experiență specific pentru CpDOM, de consolidare atât a echipei CpDOM, cât și de 

sporire a conlucrării CpDOM cu ONG, alte organizații care activează în domeniul drepturilor omului.  

Luând în considerare necesitatea de sporire a calității, eficienței CpDOM, pusă la baza Planului de 

dezvoltare strategică pentru anii 2013-2017, se propune următorul Program orientativ de instruire a 

consultanților juriști din diferite subdiviziuni2, în anexa nr.4 la prezentul Raport. 

                                                           
2
 Instruirea poate fi rezultativă doar în cazul în care i) va fi introdusă o structură nouă cu ierarhie și sarcini clare 

pentru fiecare subdiviziune și fiecare persoană, ii) vor fi vor fi create grupuri de instruire formate din 
participanți cu atribuții identice sau similare;  iii) vor fi elaborate instrucțiuni/descrieri a tuturor proceselor 
operaționale: de procesare a petițiilor, efectuare a vizitelor de monitorizare, elaborare a propunerilor privind 
modificarea actelor normative etc.  



28 
 

VII.  Identificarea și evaluarea necesităților de dezvoltare profesională a  

persoanelor nou angajate 

Pentru a identifica strategiile și necesitățile de dezvoltare profesională a persoanelor nou angajate, 

au fost realizate următoarele activități: 

 1 focus grup cu 4 funcționari publici care în prezent dețin diferite posturi de muncă și care 

activează în CpDOM mai puțin de 1 an.  

La focus grup s-a discutat experiența privind integrarea socio-profesională a participanților după 

încadrarea în CpDOM.  

 19 persoane care au participat la Sondajul de opinie privind managementul resurselor umane 

din cadrul CpDOM, completând un chestionar special, au răspuns și la întrebări care au vizat 

situația privind integrarea noilor angajați în instituție. 

În continuare sunt redate răspunsurile la întrebările din chestionarul completat în cadrul sondajului 

de opinie. 

Nr. Întrebare cu variante de răspunsuri 
Nr. 

răsp. 

24. Considerați că funcționarii publici debutanți/angajații nou-veniți   

 24.1. Au pregătire bună pentru a activa în serviciul public 2 

 24.2. Au pregătire satisfăcătoare 8 

 24.3. Nu au pregătire necesară 7 

 24.4. Nu știu 2 

25. În opinia Dvs., prioritate în perioada de integrare a persoanelor nou-angajate o are  

 25.1. Instruirea în specificul funcției publice/dezvoltarea profesională a acestuia 17 

 25.2. Evaluarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor funcționarului public 

debutant 

4 

 25.3. Nu știu 1 

26. Care sunt cele mai frecvente probleme cu care se confruntă funcţionarii publici 

debutanţi/ persoanele nou-angajate? 

 

 26.1. Cunoştinţe şi abilităţi insuficiente  16 
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 26.2. Indiferența mentorului 4 

 26.3. Ajutor insuficient din partea colegilor 2 

 26.4. Neîncredere în forţele proprii 3 

 26.6. Altele (specificaţi): -- 

 26.7 Nu știu 2 

27. Ce ajutor primește funcționarul public debutant/persoana nou-angajată în CpDOM / 

subdiviziunea în care activați 

 

 27.1. Suport zilnic prin sfaturi, demonstraţii cum trebuie de realizat sarcina dată etc.  13 

 27.2. Monitorizare continuă 9 

 27.3. Nu primeşte nimic, autoritatea publică selectează angajaţi competenți  2 

 27.4. Altele (specificaţi): primește ajutor doar uneori, la necesitate 3 

VII.1. Constatări și concluzii privind necesitățile de instruire 

Pe parcursul focus grupului a devenit clar că în CpDOM, formal, există mentori pentru funcționarii 

publici debutanți, dar nu există un sistem de integrare socio-profesională a noilor angajați:  

 noii angajați nu sunt cunoscuți cu structura, subdiviziunile, oamenii din CpDOM; trece mult 

timp până ei încep să înțeleagă care sunt sarcinile  subdiviziunilor și care sunt legăturile între 

aceste subdiviziuni; 

 noii angajați sunt implicați deodată în realizarea sarcinilor, lor nu i se oferă careva timp 

pentru a examina mai profund actele normative, instrucțiunile, specificul lucrului  etc.; 

 mentorii nu cunosc rolul și sarcinile sale, nu acordă ajutor în depășirea stresului generat de  

necunoaștere și doar răspund la unele întrebări ale noilor angajați „uite acolo”, „mai vezi și 

asta”; 

 nu există un plan de instruire, inițiere în specificul activității; doar o singură persoană a 

participat la cursul de instruire a debutanților în Academia de Administrare Publică de pe 

lîngă Președintele republicii Moldova. 

VII.2. Propuneri privind satisfacerea necesităților de instruire 

Pot fi propuse următoarele strategii de dezvoltare profesională și integrare socio-profesională pentru 

persoanele nou angajate în CpDOM: 
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▲ Instruire externă. Delegarea obligatorie a funcționarilor publici debutanți la cursurile de 

instruire a debutanților3. 

▲ Instruire internă. Elaborarea și realizarea unui plan special de instruire la locul de muncă sub 

îndrumarea mentorului, de cunoașterea, prin rotație, cu toate subdiviziunile CpDOM. De 

asemenea, implicarea în toate activitățile de instruire realizate în afara locului de muncă, la 

nivel de CpDOM. 

În anexa nr.5 se propune Programul de instruire inițială/integrare socio-profesională a noului angajat. 

 

  

                                                           
3
 Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, art.37. 
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VIII. Anexe 

Anexa nr.1 

Proiect de Curs de orientare pentru avocaţii parlamentari nou-numiţi 

Denumirea: CURS DE ORIENTARE PENTRU AVOCAŢII PARLAMENTARI NOU-NUMIŢI 

Forma de realizare: Seminar de informare organizat de personalul-cheie din CpDOM, care face parte din 
Planul de instruire internă a instituției  

Durata:  16 ore  

Locul desfășurării: CpDOM 

Participanții: Avocații parlamentari nou-numiți 

Scop: Cursul de orientare își propune familiarizarea avocaților nou-numiți cu principiile de 
bază, funcțiile și atribuțiile cheie ale unui avocat parlamentar și a CpDOM în calitate 
de instituție care asigură buna funcționare a Ombudsmanului, precum și prezentarea 
liniilor directoare privind cadrul legal național și european relevant 

Obiective: La finele cursului de orientare participanții vor cunoaște:  

 Prevederile-cheie ale cadrului legal național și internațional în domeniul 

drepturilor omului; 

 Aspecte de bază privind elaborarea unui proiect de document de politică/acte 

normative și amendarea acestora. 

Conținut/Subiecte de 
bază: 

 

INTRODUCERE 

 Instituția Ombudsman în Republica Moldova și în lume (scurt istoric, prezentare 

generală); 

 Despre CpDOM: rol, funcții, structura, activități de bază, reușite remarcabile, 

probleme existente. 

 

ACTE NORMATIVE INTERNAȚIONALE ȘI  NAȚIONALE/JURISPRUDENȚA ÎN  
DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

 Legea cu privire la avocații parlamentari; 

 Convențiile/Pactele referite la categorii/domenii de drepturi/Standardele 

internaționale și naționale referite la domeniul de specialitate; 

 Principiile de la Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale preocupate de 

protecția și promovarea drepturilor omului; 

 Jurisprudența CEDO/Curții Constituționale/Curții Supreme de Justiție privind 

cazurile referite la domeniul de specialitate. 

Metode de lucru:  Prezentări interactive, inclusiv a studiilor de caz  

Suport de curs Materiale informative și metodice 

Mijloace tehnice de 
instruire: 

Echipament: sistem multimedia (proiector, computer); ecran; flipchart. 

Consumabile: hârtie flipchart, markere. 
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Anexa nr.2 
Proiect de Program de dezvoltare profesională pentru avocaţii parlamentari 

Denumirea: PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

Forma de realizare: Ateliere de lucru  

Durata:  40 ore 

Locul desfășurării: Instituția prestatoare de servicii de instruire; CpDOM 

Participanții: Avocații parlamentari  

Scop: Programul de dezvoltare profesională își propune dezvoltarea abilităților profesionale 
ale avocaților parlamentari în raport cu cerințele și specificul funcției  

Obiective: La finele programului de dezvoltare profesională participanții vor cunoaște:  

 să aplice tehnicile de elaborare și revizuire a politicilor publice/cadrului normativ 

 să aplice tehnici de advocacy pentru diferite situații/impact dorit 

 să aplice tehnici variate și să ghideze personalul implicat în investigarea și 

soluționarea cazurilor 

 să lucreze/colaboreze cu ONG-urile și instituțiile media 

 să facă prezentări eficiente în mod oral și scris 

 să interacționeze în mod eficient cu beneficiarii mai specifici (copii, persoane cu 

dezabilități etc.)  

Conținut/Subiecte de 
bază: 

 

Modulul 1: POLITICI PUBLICE ȘI ADVOCACY 

 Procesele operaționale privind perfecționarea cadrului normativ 

 Propuneri de modificare a cadrului normativ din perspectiva respectării 

drepturilor omului 

 Instrucțiunile Curții constituționale privind Modul de elaborare și prezentare a 

sesizărilor  

 Sesizări către Curtea Constituțională privind controlul constituționalității legilor, 

hotărîrilor de Parlament, decretelor Președintelui, hotărîrilor și dispozițiilor 

Guvernului, actelor departamentale 

 Tehnici eficiente de advocacy  

 
Modulul 2: PROCESUL DE INVESTIGARE ȘI SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR 
BENEFICIARILOR 

 Analiza și planificarea intervenției 

 Metode de investigare a situațiilor-problemă 

 Metode de soluționare a situațiilor-problemă 

 Acțiuni de advocacy pe termen mediu și lung (litigare strategică etc.) 

 
Modulul 3: COMUNICAREA EXTERNĂ EFICIENTĂ 

 Tehnici de comunicare în public: de prezentare, argumentare, convingere 

 Tehnici de comunicare cu ONG-urile și cu instituțiile media  

 Tehnici de intervievare, inclusiv de utilizare a limbajului non verbal  

 Tehnici de comunicare cu copii, persoane dificile, abordările aplicate în cadrul 
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discutării chestiunilor traumatizante din punct de vedere psihologic 

Metode de lucru:  Metode interactive de învățare în baza principiului ”learning by doing” din prisma 
învățării adulților: brainstorming, studii de caz, prezentări, etc.  

Suport de curs Materiale informative și metodice 

Mijloace tehnice de 
instruire: 

Echipament: sistem multimedia (proiector, computer); ecran; flipchart. 

Consumabile: hârtie flipchart, markere. 
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Anexa nr.3 

Proiect de Program de instruire managerială pentru şefii de subdiviziuni  

Denumirea: PROGRAM DE INSTRUIRE MANAGERIALĂ 

Forma de realizare: Activități practice/Ateliere organizate în 5 module (graficul activităților din cadrul 
fiecărui modul poate fi flexibil; se recomandă 6 ore pe zi) 

Durata:  80 ore  

Locul desfășurării: Instituția prestatoare de servicii de instruire; CpDOM 

Participanții: Persoane care dețin posturi de conducători de subdiviziuni și persoane incluse în 
rezerva managerială a CpDOM 

Scop: Programul de instruire managerială își propune contribuirea la asigurarea unui 
management performant, eficient și orientat spre rezultate la nivel de subdiviziune 
condusă prin dezvoltarea și consolidarea capacităților manageriale ale personalului 
de conducere de nivel mediu din CpDOM.   

Obiective: La finele cursului de instruire participanții vor fi capabili:  

 să utilizeze tehnicile și instrumentele manageriale privind planificarea, 

organizarea, coordonarea și monitorizarea activității subdiviziunii; 

 să realizeze procedurile de personal privind aprecierea performanțelor 

individuale și colective, identificarea necesităților de instruire, crearea și 

consolidarea echipei; 

 să manifeste tendință de a-și perfecționa deprinderile obținute, responsabilitate 

și consecvență în dezvoltare. 

Conținut/Subiecte de 
bază: 

 

Modulul #1 – INTRODUCERE ÎN MANAGEMENT (6 ore)  

 Conceptul de management 

 Funcții manageriale 

 Concept de manager 

 Roluri manageriale 

 Profilul managerului eficient: cunoştinţe, abilităţi şi comportament / atitudini  

 
Modulul #2 –  PROCESE ŞI INSTRUMENTE MANAGERIALE (18 ore)   

 Instrumente de planificare a activităţii subdiviziunii/angajaţilor din subordine: 

formularea obiectivelor SMART, formularea KPIs etc. 

 Instrumente de organizare şi coordonare a activităţii subdiviziunii/angajaţilor din 

subordine: şedinţe eficiente, managementul timpului etc.  

 Instrumente de monitorizare, evaluare şi raportare a activităţii subdiviziuni: 

indicatori de performanţă, forme de raportare, evaluarea performanţelor, 

oferirea de feedback eficient  

 
Modulul #3 – MANAGEMENTUL ECHIPEI (18 ore)  

 Etapele formării unei echipe  

 Roluri sociale în echipă  

 Tehnici de comunicare, inclusiv comunicarea cu angajații dificili 

 Tehnici de motivare a angajaților 
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 Tehnici de delegare și împuternicire a angajaţilor  

 Strategii şi metode de dezvoltare a personalului, inclusiv managementul 

cunoştinţelor echipei  

 
Modulul #4: CAPACITĂȚI PROFESIONALE ȘI PERSONALE MANAGERIALE: MINI-
ATELIERE DE LUCRU (24 ore)  

 Stiluri manageriale: modelul managementului situațional 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă cu angajații 

 Dezvoltarea abilităţilor de prezentare 

 Dezvoltarea abilităților de soluționare a problemelor/conflictelor 

 Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor  

 Dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului 

 
MODULUL #5:  LEADERSHIP ȘI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII (12 ore)  

 Conceptul de leadership. Leadership vs. management  

 Profilul liderului eficient: trăsături şi caracteristici ale personalităţii  

 Modele de leadership 

 Succesiunea puterii, dezvoltarea altor lideri din cadrul angajaţilor  

 Etapele schimbării 

 Tehnici de reducere a rezistenţei la schimbare 

 Tehnici de implementare, monitorizare şi evaluare a schimbărilor 

 
TESTARE FINALĂ PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI (2 ore) 

Metode de lucru:  Metode interactive de învățare în baza principiului ”learning by doing/învățare prin 
acțiune” din prisma învățării adulților: brainstorming, studii de caz, joc de rol, lucru 
individual/în grup, prezentări, etc.  

Suport de curs Materiale informative și materiale metodice repartizate pe parcursul activității. 

Mijloace tehnice de 
instruire: 

Echipament: sistem multimedia (proiector, computer); ecran; flipchart; clasă 
computerizată cu computere și printer pentru pregătirea însărcinărilor practice de 
către participanți;  

Consumabile: hârtie flipchart, markere – seturi a câte 4 culori fiecare, mape, 
bloknotes, pix – pentru fiecare participant. 
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Anexa nr.4 

Proiect de Program de dezvoltare profesională pentru consultanţii jurişti 

Denumirea: PROGRAM DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Forma de realizare: Seminare, activități practice, ateliere organizate în mai multe module (planul 
de desfășurare a fiecărui modul și a activităților din cadrul acestuia este 
introdus în Planul anual de instruire a personalului din CpDOM și, după caz, 
poate fi coordonat cu prestatorii serviciilor de instruire)  

Durata:  Este stabilită în Planul anual de instruire a personalului din CpDOM reieșind 
din importanța și complexitatea subiectului (după caz, poate fi modificată   în 
baza negocierilor cu prestatorii serviciilor de instruire).  

Locul desfășurării: Instituția prestatoare de servicii de instruire; CpDOM 

Participanții: Consultanții juriști, alte categorii de personal care au tangență cu subiectele 
puse spre examinare 

Scop: Programul de instruire își propune contribuirea la asigurarea calității și 
eficienței CpDOM și obținerea rezultatelor sporite în domeniile strategice de 
activitate:  promovarea drepturilor omului, protecția drepturilor omului, 
prevenirea încălcării  drepturilor omului, politici publice și advocacy. 

Îmbunătățirea/dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare de a realiza 
eficient sarcinile ce îi revin consultanților juriști. 

Obiective: Obiectivele principale ale Programului de instruire a consultanților juriști sunt 
următoarele: 

 transferul de cunoștințe și practici pozitive în domeniul promovării 

drepturilor omului, protecției drepturilor omului, prevenirii încălcării  

drepturilor omului, politicilor publice și advocacy; 

 dezvoltarea abilităților-cheie de lucru cu actele normative, petițiile, 

informațiile, expertizele etc.; de monitorizare a instituțiilor; de elaborare a 

propunerilor privind îmbunătățirea legislației etc.; 

 asimilarea instrumentelor privind: 

 investigațiile pe marginea petițiilor;    

 pregătirea și desfășurarea interviurilor în cadrul vizitelor pe teren; 

 luare a deciziilor privind gradul de respectare a drepturilor omului și 

prescripțiile/recomandările pentru actul de reacționare/intervenție; 

solicitare și oferire de feedback etc. 

La finele cursului de instruire participanții vor fi capabili:  

 să utilizeze tehnicile și instrumentele privind promovarea și protecția 

drepturilor omului, prevenirea încălcării  drepturilor omului, politici 

publice și advocacy; 

 să realizeze procedurile de lucru cu petițiile și petiționarii; de monitorizare 

a diferitor instituții publice privind aprecierea gradului de respectare a 

drepturilor omului; de elaborare a propunerilor de îmbunătățire a cadrului 

normativ prin abordarea drepturilor omului;   de pregătire și realizare a 
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activităților de promovare a drepturilor omului. 

 să manifeste tendință de a s-și perfecționa deprinderile obținute, 

responsabilitate și consecvență în dezvoltare.  

Conținut/Subiecte 
de bază: 

 

Modulul #1: ACTE NORMATIVE INTERNAȚIONALE ȘI  NAȚIONALE ÎN  
DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

 Constituția Republicii Moldova 

 Convențiile/Pactele referite la categorii/domenii de drepturi/Standardele 

internaționale și naționale referite la domeniul de specialitate 

 Principiile de la Paris referitoare la statutul instituțiilor naționale 

preocupate de protecția și promovarea drepturilor omului 

 Legea cu privire la avocații parlamentari 

 
Modulul #2: JURISPRUDENȚA ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

 Jurisprudența CEDO privind cazurile referite la domeniul de specialitate 

 Jurisprudența Curții Constituționale privind cazurile referite la domeniul 

de specialitate  

 Jurisprudența Curții Supreme de Justiție privind cazurile referite la 

domeniul de specialitate 

 Recomandările /explicaţiile instituţiilor internaţionale şi regionale privind 

cazurile referite la domeniul de specialitate 

 
Modulul #3: PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI  

 Strategii, forme și metode eficiente  de promovare a drepturilor omului de 

către CpDOM 

 Conținutul și specificul activităților de promovare a drepturilor omului în 

rândul diferitor categorii de persoane ca vârstă, naționalitate/etnie, 

ocupație profesională, statut social etc. 

 Planificarea, pregătirea și realizarea activităților de instruire/informare a 

diferitor categorii de persoane 

 Strategii și metode de conlucrare în domeniul promovării drepturilor 

omului cu diferiți actori: autorități publice, ONG, mass-media, etc. 

 Pregătirea știrilor, informațiilor, rapoartelor etc. pentru plasare pe pagina 

web a CpDOM 

 Scrierea articolelor pentru a fi publicate în mass-media scrisă 

 Aspecte specifice privind participarea la briefing-uri, interviuri, emisiuni, 

talk-show  

 Elaborarea materialelor promoționale 

 
Modulul #4: PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI  

 Procesele operaționale privind examinarea petițiilor 

 Criteriile privind acceptarea/respingerea spre examinare a petiției sau  
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remiterea acesteia conform competenței 

 Mijloacele,  metodele  si tehnicile utilizate in procesul de investigații pe 

marginea petiției 

 Actul de reacționare/intervenție. Prescripții /recomandări înaintate în 

actul de reacționare/intervenție 

 Propuneri de îmbunătățire a cadrului normativ 

 Propuneri de efectuare a studiului/cercetării privind drepturile încălcate 

(expuse în petiție) 

 Procedura de audiență a persoanelor 

 
Modulul #5:  PREVENIREA ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR OMULUI  

 Procesele operaționale privind monitorizarea și evaluarea respectării 

drepturilor omului 

 Mijloacele,  metodele  si tehnicile utilizate in procesul de pregătire și 

desfășurare a vizitelor în autorități publice, instituții, în locurile unde se 

dețin sau se pot deține persoane lipsite/limitate în drepturile de a se 

deplasa 

 Raportul de evaluare a gradului de respectare a drepturilor omului în 

instituția vizitată 

 Actului de reacționare. Prescripții /recomandări înaintate în actul de 

reacționare/intervenție 

 Rapoarte tematice privind respectarea drepturilor omului în Moldova 

 
Modulul #6:  POLITICI PUBLICE ȘI ADVOCACY  

 Procesele operaționale privind perfecționarea cadrului normativ 

 Modul de inițiere, elaborare, avizare,  expertiză,  redactare,  interpretare  

și  ieșire  din  vigoare  a  actelor legislative 

 Mijloacele,  metodele  si tehnicile utilizate in procesul de examinare a 

actelor normative existente din perspectiva respectării drepturilor omului 

 Propuneri de modificare a cadrului normativ din perspectiva respectării 

drepturilor omului 

 Regulile de iniţiere, elaborare, avizare, consultare publică, expertiză, 

redactare şi emitere a actelor normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale  

 Examinarea proiectelor de acte normative, strategiilor, programelor, 

planurilor de dezvoltare elaborate de autoritățile publice centrale și locale 

din perspectiva respectării drepturilor omului  

 Avize de expertizare a proiectelor de acte normative, strategiilor, 

programelor, planurilor de dezvoltare elaborate de autoritățile publice 

centrale și locale din perspectiva respectării drepturilor omului 

 Instrucțiunile Curții constituționale privind Modul de elaborare și 
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prezentare a sesizărilor  

 Sesizări către Curtea Constituțională privind controlul constituționalității 

legilor, hotărîrilor de Parlament, decretelor Președintelui, hotărîrilor și 

dispozițiilor Guvernului, actelor departamentale 

 
Modulul #7:  LUCRUL CU INFORMAȚIA 

 Metode și tehnici de documentare a cazurilor de încălcare a drepturilor 

omului 

 Sisteme de lucru cu informația: căutare, culegere, prelucrare, 

sistematizare, stocare/păstrare 

 Lucru cu informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului 

(rapoarte, investigații etc.) de către instituţiile de stat și organizațiile 

neguvernamentale naţionale ce activează în domeniul drepturilor omului 

 Lucru cu informaţia despre încălcările drepturilor omului oferită publicului 

(știri, investigații etc.) de către mass-media națională 

 Tehnici de analiză și generalizare a informației, de elaborare a 

constatărilor și concluziilor, de elaborare a propunerilor 

 Elaborarea și perfectarea materialelor: a informațiilor, scrisorilor, 

rapoartelor, avizelor etc. cu argumentele și lămuririle de rigoare 

 
Modulul #8:  COMUNICAREA EFICIENTĂ 

 Aspectele psihologice în audierea diferitor categorii de persoane: 

contactul psihologic cu persoanele cu care se comunică; crearea atitudinii 

de încredere 

 Abordările aplicate în cadrul discutării chestiunilor traumatizante din 

punct de vedere psihologic 

 Tehnici de comunicare eficientă cu diferite persoane ca vârstă, sex, 

naționalitate/etnie, educație, statut social etc.  

 Tehnici de intervievare, inclusiv de utilizare a limbajului non verbal 

 Tehnici de stăpânire a emoțiilor, de aplicare a procedeele de autoreglare 

în cazul apariției simptomelor de traumă secundară 

 Tehnici de comunicare în public: de prezentare, argumentare, convingere 

Metode de lucru:  Metode interactive de învățare în baza principiului ”learning by doing” din 
prisma învățării adulților: brainstorming, studii de caz, joc de rol, lucru 
individual/în grup, prezentări, etc.  

Suport de curs Materiale informative. Materiale metodice repartizate pe parcursul activității. 

Mijloace tehnice de 
instruire: 

Echipament: sistem multimedia (proiector, computer); ecran; flipchart; clasă 
computerizată cu computere și printer pentru pregătirea însărcinărilor 
practice de către participanți;  

Consumabile: hârtie flipchart, markere – seturi a câte 4 culori fiecare, mape, 
blocnotes, pix – pentru fiecare participant. 
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Anexa nr.5 

Proiect de Program de instruire iniţială a debutanţilor/noilor-angajaţi 

PROGRAM DE INSTRUIRE INIȚIALĂ A DEBUTANȚILOR/NOILOR-ANGAJAȚI 

ZIUA 1: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Actul administrativ de numire în funcție: examinare, clarificare 

Regimul de lucru, drepturile și obligațiile angajaților CpDOM: prezentare, 
discuții 

Șef SRU 

Viziune generală a CpDOM: istoricul CpDOM, misiunea, obiectivele pentru 
viitor, structura,  sarcinile, activitățile şi serviciile subdiviziunilor: prezentare, 
discuții 

Șef SRU 

Cunoașterea cu Subdiviziunea în care este angajat:  

 condiţiile fizice de lucru: amplasarea propriului birou şi a birourilor 
colegilor: excursie, prezentare succintă; 

 aspecte ale activităţii: structura, sarcinile, activităţile, produsele: 
discuție individuală; 

 colegii: sarcinile de bază ale fiecăruia, colaborarea pe orizontală între 
colegi: discuție în echipă;  

 mentorul/îndrumătorul: discuție individuală. 

Șef Subdiviziune 

Instructaj cu privire la Regulile de securitate şi protecţie a muncii Responsabilul pentru 
securitatea muncii 

Instructaj cu privire la utilizarea PC şi a Intranetului Administrator IT 

Ghidul noului angajat: lectură/examinare și discutare Șef SRU 

ZIUA 2: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Legea cu privire la avocatul Parlamentar: lectură/examinare, discuții Șef Subdiviziune 

Regulamentul CpDOM: lectură/examinare, discuții Șef Subdiviziune 

Regulamentul Subdiviziunii: lectură/examinare, discuții Șef Subdiviziune 

Fișa de post: lectură/examinare, discuții Șef Subdiviziune 

Cunoașterea cu Subdiviziunea *** și Subdiviziunea ***: excursie, discuții 
privind sarcinile și legăturile cu Subdiviziunea în care este angajat  

Mentor  

ZIUA 3: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Sistemele internaționale și național de promovare și protecție a drepturilor 
omului: lectură, discuții 

Mentor 
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Acte normative naționale referite la domeniul drepturilor omului: lectură, 
discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Cunoașterea cu Subdiviziunea *** și Subdiviziunea ***: excursie, discuții 
privind sarcinile și legăturile cu Subdiviziunea în care este angajat  

Mentor  

Cunoașterea cu Subdiviziunea în care este angajat: :  discuții în cadrul şedinţei 
echipei Subdiviziunii: 

 sarcinile, activităţile, produsele;  

 standardele de performanţă;  

 drepturile şi obligaţiile;  

 metodele de lucru; 

 succesele şi dificultăţile în activitate. 

Șef Subdiviziune 

ZIUA 4: Activitate/Acțiune Responsabil 

Acte normative naționale referite la domeniul drepturilor omului: lectură, 
discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: conținutul și produsele postului ocupat: examinarea și 
discutarea  instrucțiunilor specifice/descrierilor proceselor operaționale și a 
modelelor pentru propria activitate – a dosarelor/materialelor realizate de 
colegi 

Mentor 

Cunoașterea cu Subdiviziunea *** și Subdiviziunea ***: excursie, discuții 
privind sarcinile și legăturile cu Subdiviziunea în care este angajat  

Mentor  

ZIUA 5: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Acte normative naționale referite la domeniul drepturilor omului: lectură, 
discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: conținutul și produsele postului ocupat: 

 examinarea și discutarea  instrucțiunilor specifice/descrierilor 
proceselor operaționale și a modelelor pentru propria activitate – a 
dosarelor/materialelor realizate de colegi; 

 participare în activitățile realizate de colegi: audiențe, examinarea 
plângerilor, vizite de monitorizare etc.; 

 întocmirea documentelor specifice: scrisori, informații etc.: exersare și 
discuții. 

Mentor 
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Evaluarea rezultatelor obținute în primele 5 zile de lucru: discuții în cadrul 
ședinței 

Mentor 

Șef Subdiviziune 

Șef SRU 

ZIUA 6: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Acte normative internaționale referite la domeniul drepturilor omului: lectură, 
discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: conținutul și produsele postului ocupat: 

 examinarea și discutarea  instrucțiunilor specifice/descrierilor 
proceselor operaționale și a modelelor pentru propria activitate – a 
dosarelor/materialelor realizate de colegi; 

 participare în activitățile realizate de colegi: audiențe, examinarea 
plângerilor, vizite de monitorizare etc.; 

 întocmirea documentelor specifice: scrisori, informații etc.: exersare și 
discuții. 

Mentor 

ZIUA 7: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Acte normative internaționale referite la domeniul drepturilor omului: lectură, 
discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: conținutul și produsele postului ocupat: 

 examinarea și discutarea  instrucțiunilor specifice/descrierilor 
proceselor operaționale și a modelelor pentru propria activitate – a 
dosarelor/materialelor realizate de colegi; 

 participare în activitățile realizate de colegi: audiențe, examinarea 
plângerilor, vizite de monitorizare etc.; 

 întocmirea documentelor specifice: scrisori, informații etc.: exersare și 
discuții. 

Mentor 

ZIUA 8: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție privind 
cazurile referite la domeniul de specialitate: lectură, discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: conținutul și produsele postului ocupat: 

 examinarea și discutarea  instrucțiunilor specifice/descrierilor 

Mentor 
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proceselor operaționale și a modelelor pentru propria activitate – a 
dosarelor/materialelor realizate de colegi; 

 participare în activitățile realizate de colegi: audiențe, examinarea 
plângerilor, vizite de monitorizare etc.; 

 întocmirea documentelor specifice: scrisori, informații etc.: exersare și 
discuții. 

ZIUA 9: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție privind 
cazurile referite la domeniul de specialitate: lectură, discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: realizarea activității concrete referite la postul de 
muncă cu ajutorul mentorului și evaluarea acesteia. 

Mentor 

ZIUA 10: Activitate/Acțiune  Responsabil 

Jurisprudența CEDO, Curții Constituționale, Curții Supreme de Justiție privind 
cazurile referite la domeniul de specialitate: lectură, discuții: 

 *** 

 *** 

 *** 

Mentor 

Activitatea propriu zisă: realizarea activității concrete referite la postul de 
muncă cu ajutorul mentorului și evaluarea acesteia. 

Mentor 

Evaluarea rezultatelor obținute în primele 10 zile de lucru: discuții în cadrul 
ședinței. Elaborarea Planului de dezvoltare profesională – autoinstruire, 
instruire la locul de muncă, instruire internă în afara locului de muncă, instruire 
externă. 

Mentor 

Șef Subdiviziune 

Șef SRU 

 

 


