
   

 

ORDINUL  

Nr. ________/_____________ 

 

privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de 

formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în 

administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii 

programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii 

programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de 

centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi 

furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii 

 

Având în vedere prevederile:  

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor 

măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea unor acte normative; 

- art. 14 alin. (1) lit. a)  din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare; 

- art. 20 alin. (2) şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea 

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

   - art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) şi (6) şi art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 

1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici,  

 

    În temeiul prevederilor  art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, cu modificările 

ulterioare, 

Viceprim-ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul 

ORDIN: 

      Art. I. - Anexele nr. 5 şi 6 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 

943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare 

specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia 

publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare 

organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a 

modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică 

locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 

nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

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

 

   Viceprim - ministru, 

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice 

 

Nicolae-Liviu DRAGNEA 
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