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În această prezentare

 Realităţile din Georgia

 Proiectul pentru Etică

 Activităţile din cadrul Proiectului

 Grupuri de lucru

Manual

 Formare formatori

 Formare funcţionari publici

 Activităţi planificate



Hotărârea Guvernului Georgiei Nr. 627 din 
19 noiembrie 2014 pentru Aprobarea 

Conceptului Reformei Serviciului Public
Ţelurile Reformei Serviciului Public sunt:

• Să constituie un Serviciu Public neutru din punct de vedere politic, transparent 
şi eficace;

• Să constituie un cadrul juridic coerent şi lipsit de ambiguităţi pentru Serviciul 
Public;

• Să instituie un serviciu public de funcţionari profesionişti de carieră;
• Să creeze un sistem de pregătire continuă şi posibilităţi de dezvoltare 

profesională pentru funcţionarii publici;
• Să instituie sisteme echitabile de remunerare şi clasificare;
• Să instituie alte măsuri în vederea integrării în structurile europene şi euro-

atlantice.



10 Categorii ale Reformei Serviciului Public

1. Definiţia Serviciului Public
2. Ce intră în sfera Serviciului Public
3. Sistem centralizat de management
4. Intrarea în Serviciul Public
5. Sistemul de clasificare
6. Sistemul de remunerare
7. Managementul Funcţionarilor Publici
8. Drepturile şi obligaţiile Funcţionarilor 

Publici
9. Pregătire şi Dezvoltare Profesională
10. Egalitatea între sexe în Serviciul Public

Primele obiective:

1. Elaborarea Noii Legi a 
Serviciului Public

2. Efectuarea unei Analize 
Funcţionale a instituţiilor 
centrale ale Serviciului 
Public



 Proiect comun al GIZ şi Biroului 
Serviciului Public din Georgia

Despre Proiect



Activităţi derulate:
grupuri de lucru

Reuniuni ale grupurilor de lucru ţinute la diverse 
instituţii centrale.

(Ministerul de Interne; Ministerul Apărării; ONG-uri şi 
reprezentanţi ai Biroului pentru Serviciul Public)



Activităţi derulate:
Manual de Etică

 Elaborarea de către participanţii la Proiect a unui Manual 
de Etică şi unei programe de învăţământ;

 Formatul denumit “citirea cu creionul în mână”;

 Conţine exerciţii, activităţi, instrucţiuni şi analize pe
situaţii;

 Elaborat prin metoda interactivă de către Funcţionari
Publici, experţi şi alţi formatori.



Activităţi derulate:
Formare formatori

Experţii de la dbb Akademie au format şapte
formatori din Georgia şi în cadrul activităţii de
formare de formatori au elaborat un program de
pregătire detaliat pentru funcţionarii publici

 Program detaliat al activităţilor de pregătire,
planificate pe date;

A fost format un grup de formatori.



Activităţi derulate:
Formare Funcţionari Publici

În prima etapă au mers la perfecţionare 32 de
funcţionari publici de la autorităţi centrale, cum ar fi
Direcţiile de control intern şi resurse umane;

S-au acordate diplome de participare.

În numele ddb Akademie formatorii au putut forma
funcţionari publici în domeniul deontologiei şi să le acorde
diplome.



Activităţi planificate
Finalizarea şi publicarea Îndrumarului de Etică şi 

postarea acestuia pe pagina oficială de web a Biroului 
pentru Serviciul Public la www.csb.gov.ge;

Continuarea cursurilor de etică pentru funcţionarii 
publici;

Schimb de resurse şi cunoştinţe în cadrul cooperării 
internaţionale;

Formarea unui grup de lucru care să elaboreze Codul 
de Etică.

http://www.csb.gov.ge/


VĂ MULŢUMESC PENTRU 

ATENŢIE!
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iaghapishvili@csb.gov.ge +995 32 2192727
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