
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAłIEI PUBLICE 

AGENłIA NAłIONALĂ A FUNCłIONARILOR PUBLICI 

ORDIN 

pentru modificarea anexei la ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

4.137/2013 privind aprobarea modalităŃii de desfăşurare a Programului de formare specilizată 

pentru ocuparea unei funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici 

pentru anul 2013 
 

    Având în vedere:  

   - prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea 

şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

   - prevederile art. 26 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea programului de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor 

funcŃionari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

   - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraŃiei publice, nr. 

3.106/2013 privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare şi a cuantumului taxei de participare la 

Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcŃii publice corespunzătoare 

categoriei înalŃilor funcŃionari publici pentru anul 2013, 

     

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (6) din 

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

 

    preşedintele AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici emite prezentul ordin.  

 

   Art. I. - Anexa la Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 

4.137/2013 privind aprobarea modalităŃii de desfăşurare a Programului de formare specilizată 

pentru ocuparea unei funcŃii publice corespunzătoare categoriei înalŃilor funcŃionari publici 

pentru anul 2013, se modifică după cum urmează:  

   - Numerele curente 10 şi 11 vor avea următorul cuprins:  

     

 

      

  



 Perioade de desfăşurare 

 

Nr. 

crt. 
Module 

Durata  

(zile/ore)  

(3 zile/24 ore) Grupa 1  Grupa 2 

 
"10. • Evaluarea 

finală 

 16.06.2014 -18.06.2014 

 11. • RestanŃe  23.06.2014" 

 

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

     

 

  

 

Preşedintele AgenŃiei NaŃionale a 

FuncŃionarilor Publici  

József BIRTALAN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 



Nr……………………………….. 

Avizat,                                                                                     Avizat pentru  legalitate, 

Secretar general                                                                                                  Consilier juridic, 

Carmen - Dorina DRĂGAN               Roxana BADEA 

 

 

 

DirecŃia  Coordonare Centre Regionale, Evaluare şi PerfecŃionare Profesională   

Director,  

Rodica PICU  

 
 
 
Întocmit, 
 
DirecŃia Generală  Reglementare, Monitorizare şi Contencios 

Director General, 

Xenia TEODORESCU 

 

 

DirecŃia Reglementare, Dezvoltare                  

şi Implementare                                                                       

Director          

Cristina BEBERECHE                                                      

 

 

 

Serviciul Dezvoltare şi Reglementare 

Şef Serviciu 

Anca MARINOV 

 

 

 


