
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
PRIMAR, 
Nr. 3451/28.04.2022 

 
 

A N U N Ț 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ: 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ”Planului anual de perfecționare 

profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești, județul Galați pe anul 2022„ 

Proiectul de  hotărâre urmează a fi supus  spre aprobare  Consiliului Local  al 

comunei Ivești, județul Galați. 

Proiectul de hotărâre cu documentaţia de bază (referatul de aprobare, raportul de 

specialitate) a fost afişat  la sediul propriu al Primăriei comunei Ivești din strada Gen. 

Eremia Grigorescu  nr. 451 şi publicat la adresa www.comunaivestiprimar.ro  în data de 

28.04.2022. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003,  privind 

transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal 

constituite   pot trimite  în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, 

cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primăriei comunei Ivesti – Compartimentul 

Registratură, Arhivă, Informații pentru cetățeni, respectiv   în format electronic pe 

adresa  de e-mail ivesti@gl.e-adm.ro până la data de 09.05.2022. 

 
 
 
 

P R I M A R , 
 

           Gheoca Maricel 
  
  

http://www.comunaivestiprimar.ro/
mailto:ivesti@gl.e-adm.ro


 
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

H O T Ă R Â R E    P R O I E C T 
 

Din 28.04.2022 
 

Privind aprobarea: ”Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești, județul 
Galați pe anul 2022” 

Inițiator: Gheoca Maricel, Primarul comunei Ivești, județul Galați; 
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 3454/28.04.2022 

 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
..................; 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare al d-lui Gheoca Maricel, Primarul comunei Iveşti, judeţul Galaţi, 
iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 3454/28.04.2022; 
 - Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 3455/28.04.2022, prin 
care se propune aprobarea ”Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici 
și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești pe 
anul 2022”; 
            - Raportul de avizare al Comisiei nr.1, pentru agricultură, activităţi economico-financiare; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr.2, pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia 
mediului şi turism; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr.3, pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, 
tineret și sport; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr.4, pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
sănătate și familie; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr.5, pentru minorități, validare, juridică şi de disciplină; 
-Având în vedere prevederile art.10, art.14, art.17 din H.G. nr. 1066/2008 privind 

aprobarea normelor pentru formarea profesională a funcţionarilor publici; 
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1952/2010 privind modificarea şi completarea 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13601/2008 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; 

Având în vedere prevederile art.1, art.2 și art.5 alin.(2) din Legea nr. 24/2000, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective 
 Având în vedere prevederile art.458 alin.(4), art.459 și art. 551 din O.U.G. nr.57/2019, 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.192, art.193 și art.194 din Codul muncii, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.7 alin.(2) privind Codul Civil al României adoptat prin 
Legea 287/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

 

file:///C:/oficiale/index/act/101069/datac/2010-12-14%23A0


 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
 Art.1. - Se aprobă ”Planul anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și 

personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești, județul 

Galați pe anul 2022”,  potrivit anexei nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Participarea la cursurile de formare, specializare și perfecționare profesională se 

va face în limita sumelor alocate în bugetul local al comunei Ivești, Județul Galați pe anul 2022. 

Art.3. - În conformitate cu dispozițiile art. 154 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 

privind Codul administrativ, primarul comunei Ivești, județul Galați, va lua toate măsurile care se 

impun pentru  aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.4. - Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi va comunica prezenta hotărâre 

celor interesați. 

 
 
 
 
 
 
 
  INIȚIATOR,     Contrasemnează, 
 
  P R I M A R ,     SECRETAR GENERAL, 
  Gheoca Maricel    Toma Zanfirica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 



R O M A N I A 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P  R  I  M  A  R , 
Nr. 3454/28.04.2022 
 

 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

La proiectul de hotarare privind aprobarea: ”Planului anual de perfecționare profesională a 
funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ivești, județul Galați pe anul 2022” 

 
Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:  

- adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;  
- actualizarea cunostinţelor şi deprinderilor specifice postului;  
- dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru 
realizarea activităţilor profesionale;  
- promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 

 
Conform prevederilor art.458, 551 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cât și prevederile art.192, art.193 și art.194 din Codul muncii, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, angajatorul are obligaţia de a asigura salariaţilor acces periodic la 
formarea profesională, prin elaborarea planului anual si cuprinderea de fonduri in bugetul local.  
 

Conform prevederilor H.G. nr.1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici, la nivelul instituției este desemnată ca persoană 
responsabilă cu organizarea și realizarea gestiunii curente a resurselor umane și a functiilor 
publice, doamna Secretar General U.A.T. - Ivești. Printre atribuțiile persoanei desemnate se 
numără și elaborarea planurilor de perfectionare și a măsurilor privind perfecționarea 
funcționarilor publici și a personalului contractual. 

 
 Anexat proiectului de hotărâre sunt Planurile de perfectionare atât pentru funcționarii 

publici cât și pentru personalul contractual, respectiv aleșii locali. 
 
În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit. ”a” din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre 
aprobare proiectul de hotărâre nr................, cu mențiunea că fondurile necesare a fi alocate 
de la bugetul local, în acest scop, sunt în cuantum de 20.000 lei. 

 
 
 
 
 

P  R  I  M  A  R , 

   Gheoca Maricel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL GALAȚI 
COMUNA IVEȘTI 
P R I M A R , 
Compartiment Salarizare, Resurse Umane  

Nr. 3455/28.04.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din 

cadrul Primăriei comunei Ivești, județul Galați pentru anul 2022 
 
 

Conform prevederilor art.458 și 551 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, atât funcționarii publici cât și personalul contractual are dreptul și 
obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională. 

 
Autoritățile și instituțiile publice, au obligația să prevadă în buget, sumele necesare pentru plata 

taxelor estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare profesională organizate la 
inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice, cu previzionarea faptului că, acestea pot avea 
loc și în afara localității, sumele pentru cazare, transport și masă fiind asigurate tot de către instituțiile și 
autoritățile publice. 

 
În baza H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 

funcționarilor publici, la nivelul instituției organizarea și realizarea gestiunii curente a resurselor umane 
și a functiilor publice, este în atribuția secretarului general al u.a.t., care elaborează Măsurile privind 
perfecționarea funcționarilor publici și Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici și le 
depune în vederea aprobării, conducătorului autorității sau instituției publice. Astfel se elaborează Planul 
de perfecționare și pentru personalul contractual și aleșii locali. 

 
Formarea profesională a salariaţilor are ca obiective: 
- adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă;  

- actualizarea cunostinţelor şi deprinderilor specifice postului;  

- dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru 

realizarea activităţilor profesionale;  

- promovarea în muncă;  

- dezvoltarea carierei profesionale. 

 

Conform prevederilor art. 217 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, aleșii locali au dreptul, la pregătire, formare și perfecționare profesională, în 
decursul mandatului, aceștia beneficiind de plata programelor, cheltuieli de transport, cazare, masă și 
îndemnizație de delegare sau deplasare, în condițiile legii. Sumele estimative se prevăd în bugetele 
locale ale autorităților și instituțiilor publice. 

 
Programul anual a fost întocmit având în vedere prevederile Ordinului nr. 1952/2010 privind 

modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
13601/2008 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;precum și a nevoilor identificate pe baza atribuțiilor cuprinse în fișele de post ale angajatilor. 
Sumele estimative pentru anul 2022 sunt în cuantum de 20.000 lei. 

 
 
 

INSPECTOR, 
Voinea Liliana - Elena 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.   /28.04.2022  

 
”Planul anual de perfecționare profesională  

a funcționarilor publici și personalului contractual 
 din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ivești, județul Galați pe anul 

2022” 
 

(FORMATUL STANDARD de transmitere a datelor şi informaţiilor privind planul anual de perfecţionare 
profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici din Ordinul  nr. 1.952/2010 privind 
modificarea şi completarea 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 ) 

 
 

Cod regiune  

Cod județ:   

Institutia:  UAT – Ivești, Județul Galați 

Nume, prenume și functia deținută de 
persoana numită în condițiile art. 15 
din HG nr. 1.066/2008 pentru 
aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcţionarilor publici  

.................... 

Telefon:  

E-mail:  ivești@gl.e-adm.ro 

Informatii privind avizul comisiei 
paritare  

Favorabil  

Informații privind includerea de 
masuri privind perfectionarea 
profesionala a functionarilor publici in 
acordul colectiv si a personalului 
contractual in contractul colectiv:   

Conform legii  

Fonduri alocate:  

1. De la bugetul autorității sau 
instituției publice: 

2. Alte surse: 

 

Gradul de corelare dintre planificarea 
aprobata, masurile efectiv 
implementate si efectiv obtinute 
conform art. 21 alin. (1) lit d) din H.G. 
1066/2008 pentru aprobarea normelor 
privind formarea profesionala a 
functionarilor publici  

In anul 2021 au participat un funcționar public la programe 
de  perfecționare 

 

Propunerile de imbunatatire a 
sistemului de formare profesionala a 
functionarilor publici la nivelul 
autoritatii sau institutiei publice cf. 
Art.21 alin.(1) lit.f) din H.G. 1066/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
formarea profesionala a functionarilor 
publici, daca este cazul:  

- Selectarea eficientă a furnizorilor de cursuri și tarifele 
practicate de aceștia să fie pe măsura serviciilor oferite; 

- Accesarea de fonduri pentru formarea și perfecționarea 
personalului prin proiecte cu finanțare externă; 

- Evaluare obiectivă a activității profesionale a 
funcționarilor publici; 

- Participarea la cursuri prin rotație a funcționarilor care 
nu au urmat nici un curs. 
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Domeniul de perfecționare 
profesională:  

Art. 14 alin.(1) lit.a) din HG nr. 1066/2008 pentru 
aprobarea normelor privind formarea profesionala a 
functionarilor publici si art. 194 alin (1) din Legea 53/2003 
privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Functii publice/ 
contractuale 

Nr. funcționari publici/ 
Nr. personal contractual 

1. Identificate in rapoartele de evaluare:  

 Domeniul  1:  
 

Înalți funcționari publici    

ARHITECTURĂ ȘI URBANISM  
 

De conducere    

Coduri tematici: De executie    

 De specialitate    

Domeniul  2:  
 

Inalti functionari publici    

COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 
DECIZIONALĂ 
  

De conducere     

Coduri tematici: De executie   
 

 

 De specialitate  
 

  

Domeniul  3:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 

De conducere   
 

  

Coduri tematici: De executie   
 

  

 De specialitate  
 

 

Domeniul  4:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

DEZVOLTARE REGIONALĂ 
DURABILĂ 
  

De conducere  
  

  

Coduri tematici: De executie   
 

  

 De specialitate  
 

  

Domeniul  5:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

DREPT ȘI LEGISLAȚIE COMUNITARĂ 
 

De conducere 
   

 

Coduri tematici: De executie   
 

 

 De specialitate  
 

  

Domeniul  6:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

GESTIONAREA FONDURILOR 
EXTERNE 
 

De conducere   
 

 



Coduri tematici: De executie   
 

  

 De specialitate  
 

  

Domeniul  7:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

IT&C TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 
 

De conducere   
 

 

Coduri tematici:  De executie   
 

  

 De specialitate  
 

 

Domeniul  8: 
  

Înalți functionari publici 
  

  

MANAGEMENT 
 

De conducere   
 

  

Coduri tematici: De executie  
  

  

 De specialitate  
 

  

Domeniul  9: 
  

Înalți functionari publici 
  

  

POLITICI ȘI AFACERI EUROPENE:  
  

De conducere   
 

  

Coduri tematici: De executie   
 

 

 De specialitate  
 

  

Domeniul  10:  
 

Înalți functionari publici 
  

  

RESURSE ȘI SERVICII PUBLICE 
  

De conducere  
  

 

Coduri tematici: De executie   
 

  

 De specialitate  
 

  

 
2. Prioritare conform art. 11 din H.G. nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesionala  

Domeniul prioritar:  
 
MANAGEMENT 
 

Inalti functionari publici    

de conducere    

Management financiar și contabilitate 
bugetară 

de executie    

 specifice    

Domeniul prioritar:  
 
GESTIONAREA FONDURILOR 
EXTERNE 

Inalti functionari publici    

de conducere    

Managementul proiectelor de executie    

 specifice    



Domeniul prioritar:  
 
MANAGEMENT 
 

Inalti functionari publici    

de conducere    

Management financiar și contabilitate 
bugetară 

de executie    

 specifice    

Domeniul prioritar:  
 
MANAGEMENT 
 

Inalti functionari publici    

de conducere    

Managementul resurselor umane din 
entitățile publice 

de executie    

 specifice    

Domeniul prioritar:  
 
IT&C TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 
 

Inalti functionari publici    

de conducere    

 de executie    

 specifice    

 
 

Domeniul prioritar:  

 
COMUNICARE ȘI TRANSPARENȚĂ 
DECIZIONALĂ  

Inalti functionari publici    

de conducere    

 de executie    

 specifice    

Domeniul prioritar:  

 
DREPT ȘI LEGISLAȚIE COMUNITARĂ 
 

Inalti functionari publici    

de conducere    

Drept administrativ și contencios 
administrativ 

de executie    

 specifice    

 
 
 

Întocmit, 

Inspector Salarizare, Resurse Umane 

Voinea Liliana - Elena 

 


