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R E F E R A T   DE   A P R O B A R E 

 

al Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 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 

 
 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

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. 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

      Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2008 pentru 

aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor 

publici, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia elaborării 

planului anual privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor 

publici, a stabilirii măsurilor privind perfecţionarea profesională la 

nivelul instituţiei publice precum şi a fondurilor necesare finanţării 

acestei activităţi.  

 

      Datele şi informaţiile privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici se transmit în termenele şi formatul standard 

stabilite potrivit dispoziţiilor Ordinului Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea 

termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor şi 

informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi 

fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

      În urma centralizării datelor comunicate de autorităţile şi 

instituţiile publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

elaborează Raportul privind formarea profesională a funcţionarilor 

publici pe anul în curs şi stabileşte, pe baza acestuia, domeniile 

prioritare de instruire în care este necesară formarea profesională a 

funcţionarilor publici pentru anul respectiv. 

 

      Astfel, referitor la obiectul reglementării prezentului ordin, 

conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 se prevede în 

sarcina Agenţiei stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează 

programe de formare pentru funcţionari publici care ocupă funcţii 

publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice 

specifice asimilate acestora.  

2. Schimbări preconizate         În aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.066/2008 

pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcţionarilor publici autorităţile şi instituţiile publice identifică 

nevoile de instruire ale funcţionarilor publici, în cadrul procesului de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale şi, pe baza 

acestora, realizează planificarea perfecţionării profesionale a 

funcţionarilor publici. Astfel, la nivelul fiecărei autorităţi şi instituţii 

publice se elaborează planul anual privind perfecţionarea profesională 
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a funcţionarilor publici pentru anul în curs precum şi planul de măsuri 

aferent acestuia, care detaliază, cu termene şi responsabili etapele 

necesare în procesul de planificare a perfecţionării. Documentele 

astfel elaborate se comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, în formatul standard prevăzut de Ordinul Preşedintelui 

A.N.F.P. nr. 13601/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

respectarea termenelor stabilite în conţinutul acestuia, respectiv 1 

martie pentru autorităţile administraţiei publice locale şi 31 martie 

pentru instituţiile publice centrale. 

 

      Pe baza datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, în 

respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.066/2008, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin direcţia 

de specialitate, centralizează datele transmise şi elaborează raportul 

anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici, pe care îl 

aduce la cunoştinţa publicului inclusiv prin publicare pe site-ul 

propriu. 

 

      Având în vedere concluziile Raportului privind formarea 

profesională a funcţionarilor publici pe anul 2013, considerăm 

necesară revizuirea anuală a domeniilor prioritare, astfel încât acestea 

să reflecte rezultatele comunicate de către autorităţile şi instituţiile 

publice, pentru anul în curs.  

 

      Astfel, având în vedere analiza realizată de ordonatorii principali 

de credite şi comunicată Agenţiei precum şi rezultatele activităţii de 

centralizare a datelor şi informaţiilor realizată de către instituţia 

noastră, rezultă că domeniile prioritare în care este necesară 

organizarea programelor de formare pentru funcţionarii publici care 

ocupă funcţii publice generale şi specifice sunt următoarele: 

 

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. 
 

      Domeniile enumerate mai sus au fost extrase ca domenii prioritare 

din Raportul privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor 

publici pe anul 2013 şi din analiza datelor comunicate privind 

funcţionarii publici propuşi a fi instruiţi, tematici de instruire, unde s-a 

constatat că domeniul Management este prioritar la nivel naţional 

obţinând 20%, urmat de domeniile Comunicare şi transparenţă 

decizională cu 16%, Dezvoltare personală cu 14%, Drept şi 

legislaţie comunitară cu 12%, Tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor cu 11% şi Resurse şi servicii publice cu 10%.  

 

      Scopul urmărit prin stabilirea domeniilor prioritare pentru 

formarea profesională a funcţionarilor publici de execuţie şi de 

conducere este, pe de o parte reprezentat de necesitatea respectării 

prevederilor legale precum şi de creşterea performanţei funcţionarilor 

publici în activitatea curentă, prin asigurarea unei planificări anuale a 

nevoilor de instruire, cu asigurarea prioritară a formării în domeniile 

considerate ca fiind de interes major, în decursul unui an.  
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      În vederea asigurării coerenţei actelor normative în vigoare, 

specifice activităţii de perfecţionare profesională prin raportare la un 

set de domenii, considerate prioritare, se propune abrogarea 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. 

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
^
1. Impactul asupra mediului 

concurenţial si domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cat si pe termen lung (pe 5 ani) 

……Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului de stat sau bugetelor locale deoarece 

alocarea de resurse financiare pentru domenii prioritare se face cu încadrarea în fondurile aprobate 

anual în scopul formării profesionale a funcţionarilor publici, prin bugetul fiecărei autorităţi sau 

instituţii publice. 

Indicatori    

1       

1. Modificări ale veniturilor bugetare 

    plus/minus, din care:                                       

a) buget de stat, din acesta 

 (i) impozit pe profit                                       

    (ii) impozit pe  

b) bugete locale 

    (i) impozit pe profit                                       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

    (i) contribuţii de asigurări                   

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,      

plus/minus, din care 

a) buget de stat, din acesta 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi  servicii 

b) bugete locale 

   (i) cheltuieli de  

   (ii) bunuri si servicii                                     

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

   (i) cheltuieli de  

   (ii) bunuri si servicii   

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea       
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    veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor  proiectului de act normativ:   

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii.                

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în  comunitara în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene          Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

     

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de          

    consultare cu organizaţii 

    neguvernamentale, instituite de 

    cercetare şi alte organisme 

    implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii                  

    organizaţiilor cu care a avut loc 

    consultarea, precum şi a modului în 

    care activitatea acestor 

    organizaţii este legată de obiectul     

    proiectului de act normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect  

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

    consiliilor interministeriale, in       

    conformitate cu prevederile Hotărârii    

    Guvernului nr. 750/2005 privind  

  constituirea  consiliilor       

interministeriale permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ                                                 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
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    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     

    c) Consiliul Economic şi Social         

    d) Consiliul Concurenţei                

    e) Curtea de Conturi                        

6. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

    la necesitatea elaborării proiectului   

    de act normativ                         

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii de 

consultare prevăzut de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, prin 

postare pe portalul instituţiei (www.anfp.gov.ro). 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

    la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării proiectului de 

act normativ, precum şi efectele  

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor   sau 

diversităţii biologice      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a    

    proiectului de act normativ de către                                                       

    autorităţile administraţiei publice                                                         

    centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                        

    unor noi organisme sau extinderea                                                          

    competentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de 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, pe care îl supunem spre 

aprobare în forma alăturată. 

 

 

Secretar General, 

Carmen-Dorina DRĂGAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anfp.gov.ro/
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Avizat, 

Direcţia Generală Juridică 

Director General, 

Xenia TEODORESCU                                                           

 

 

Direcţia Reglementare, Dezvoltare                Direcţia Coordonare Centre Regionale,  

şi Implementare                                                                       Evaluare şi Perfecţionare Profesională 

Director       Director 

Cristina BEBERECHE                                                        Dan SACHELARESCU 

 

 

 

 

Serviciul Dezvoltare şi Reglementare 

Şef Serviciu 

Anca MARINOV 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier, 

Liliana MOGOŞ 

  

 


