
 

            Proiect 
 

 
ORDIN 

pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și perfecționare profesională 
și a tematicii specifice programelor de formare și perfecționare profesională a 

funcționarilor publici 
 

  Având în vedere: 
- prevederile art. 401 alin. (1) lit. h) și p) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1066/2006 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesională a funcționarilor publici; 
- adresa nr. 535/05.01.2022, prin care Agenția Națională a Funcționarilor Publici a 
consultat Institutul Național de Administrație cu privire la domeniile și tematicile de 
perfecționare profesională a funcționarilor publici;  
- adresa nr. 66/13.01.2022, prin care Institutul Național de Administrație a comunicat 
observații și propuneri cu privire la domeniile și tematicile de perfecționare profesională 
a funcționarilor publici; 
- Referatul de aprobare nr. 2366/2022 a proiectului de Ordin al președintelui Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare și 
perfecționare profesională și a tematicii specifice programelor de formare și 
perfecționare profesională a funcționarilor publici,  
În temeiul: art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și al 
art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1000/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

emite prezentul ordin: 
 

     Art. 1. - Se stabilesc domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională și 
tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a 
funcționarilor publici, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice în 
cadrul cărora sunt stabilite funcții publice potrivit art. 385 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.   

          Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul 
președintelui Agenției Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 762/2015 pentru stabilirea 
domeniilor prioritare de formare profesională pentru administrația publică, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din data de 6 aprilie 2015.  

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

 PREȘEDINTE, 
Vasile-Felix COZMA 

            Bucureşti, 
                    Nr. …………… din ……………………. 


