
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 

ORDIN 

pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru 

funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii 

publice specifice asimilate acestora 

 
 Având în vedere: 

- prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici. 

 

 În temeiul art. 21 alin. (2) şi al art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (6) 

din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.  

 

 Art. 1. – (1) Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii 

publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice 

asimilate acestora, denumite în continuare domenii, sunt : 

a) Management; 

b) Comunicare şi transparenţă decizională; 

c) Dezvoltare personală; 

d) Drept şi legislaţie comunitară; 

e) Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; 

f) Resurse şi servicii publice. 

 (2) Autorităţile şi instituţiile publice detaliază domeniile prevăzute la alin. (1) în programe de 

formare conform necesităţilor instituţionale stabilite prin planul anual de perfecţionare profesională a 

funcţionarilor publici. 

  Art. 2. – Domeniile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor 

publice, până la momentul aprobării prin ordin al Preşedintelui A.N.F.P. a noilor domenii prioritare, 

potrivit prevederilor art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici. 

 Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.845/2012 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se 

organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de 

conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 571 din 10 august 2012. 

 Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.      

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

Eugen COIFAN  

 

Bucureşti, 

Nr. ............... din ................................... 
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Avizat, 

 

Secretar general, 

 

Carmen – Dorina DRĂGAN 

Avizat pentru legalitate, 

 

Consilier juridic 

 

George PANĂ 

 
 

 

Întocmit, 

Direcţia Generală Juridică 

Director General, 

 

Xenia TEODORESCU 

 

 

Direcţia Reglementare, Dezvoltare şi Implementare Direcţia Coordonare Centre Regionale, 

Evaluare şi Perfecţionare Profesională 

Director       Director 

 

Cristina BEBERECHE     Dan SACHELARESCU 

 

 

 

Serviciul Dezvoltare şi Reglementare 

Şef Serviciu 

 

Anca MARINOV 

 

 

 

Consilier, 

 

Liliana MOGOŞ 

 

 

 

 

 

 

 


