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NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la formarea și 
perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate 
procesului de formare, precum și a normelor privind sistemul de credite necesar promovării 
funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ 
 
Proiectul de act normativ a fost elaborat în aplicarea art. 458 alin. (10) și al art. 483 alin. (3) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare.  

De asemenea, la elaborarea proiectului de act normativ au fost avute în vedere și dispozițiile din 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, respectiv cele 
privitoare la Programul de Guvernare 2021 – 2024 Coaliția pentru reziliență, dezvoltare și 
prosperitate, din secțiunea aferentă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
punctul II.2 Administrația publică, obiectivul nr. 2. Resursele umane din sectorul public, 
competente, integre şi dedicate cetățeanului și obiectivul general ”Formarea funcționarilor 
publici la nivelul administrației centrale, în vederea adaptării acestora la o viziune pro 
contribuabil”.  

Prin raportare la secțiunea “Resursele umane din sectorul public”, pot fi sintetizate următoarele 
obiective specifice cu impact asupra domeniului formării și perfecționării profesionale, 
respectiv: “4. Dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților administrației publice și 
asigurarea resursei umane necesare procesului de transformare digitală: (i) cuantificarea nevoii 
de specialişti IT în administraţia publică şi elaborarea unui plan naţional pentru formarea şi 
fidelizarea acestora; (ii) crearea unui corp de specialişti la nivel central (ADR) pentru pilotarea 
transformării digitale, în special pentru nevoile de la nivel local; (iii) derularea unui program 
amplu pentru crearea abilităţilor digitale necesare la nivelul angajaţilor din sectorul public care 
vor opera noile instrumente digitale puse la dispoziţie prin: • evaluare constantă a nivelului de 
abilităţi digitale în administraţia publică; • programe naţionale de formare a funcţionarilor 
publici, cu un calendar adaptat evoluţiei sistemelor informatice din administraţia publică, dar şi 
corelarea acestora cu evoluţia tehnologică propriu-zisă” și ”6. […] Va fi implementat un program 
solid de formare pentru funcţiile de management din administraţia publică, cu accent pe 
dezvoltarea competenţelor de leadership şi managementul echipelor/managementul 
performanţei”. 

În secțiunea “Etică, integritate, prevenirea corupției și transparență”, măsurile pe care se va 
concentra Guvernul vizează și aspectele prevăzute la punctul 4, respectiv “Promovarea unei 
culturi a eticii şi integrităţii prin introducerea unui management al performanţei, bazat pe un 
cadru de competenţe în funcţia publică şi un proces continuu de formare profesională bazat pe 
orientarea spre performanţă şi analiza nevoilor de formare pe bază de date”. 
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2.2. Descrierea situaţiei actuale: 
 

În data de 05.07.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 555 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

În prezent, Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 
profesională a funcționarilor publici reprezintă legislația secundară aplicabilă procesului de 
formare și perfecționare profesională la nivelul autorităților și instituțiilor publice, care a fost 
elaborată în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Prezentul proiect de act normativ are drept scop principal transpunerea prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la 
aprobarea normelor metodologice privind formarea și perfecționarea profesională a 
funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de formare, precum și 
a normelor privind sistemul de credite pentru promovarea funcționarilor publici în grad 
profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă. 

În acest context, potrivit art. 458 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, normele metodologice cu privire la formarea şi 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, inclusiv drepturile şi obligaţiile asociate 
procesului de formare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului cu 
atribuții în domeniul administrației publice. 

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sistemul de credite necesar promovării 
funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă se 
reglementează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor 
Publici. De asemenea, potrivit art. 597 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, sistemul de credite necesar promovării 
funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă intră în 
vigoare la un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 483 
alin.(3).  

Astfel, principalele reglementări prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, au în vedere aspecte precum: 

- dreptul şi obligaţia funcționarilor publici de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi 
pregătirea profesională; 

- obligațiile autorităților și instituțiilor publice cu privire la formarea și perfecționarea 
profesională; 

- rolul Institutului Național de Administrație și prevederi cu privire la furnizorii de formare și 
programele de formare și perfecționare profesională; 

- obligațiile funcționarilor publici care urmează programe de formare şi perfecţionare cu o 
durată mai mare de 90 de zile într-un an calendaristic; 

- prevederi cu privire la sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad 
profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă. 

În prezent, normele privind formarea profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de 
Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a 
funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 
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septembrie 2008. 

În conformitate cu prevederile art. 626 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru 
aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici se aplică în mod 
corespunzător, în situaţia în care nu contravin prevederilor Codului administrativ. 

Așadar, având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare s-au reglementat norme care au adus modificări legislației în vigoare în 
domeniul formării și perfecționării profesionale a funcționarilor publici, este necesară 
armonizarea legislației secundare cu legislația primară în domeniu. 

Astfel, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare cu privire la formarea și perfecționarea profesională a 
funcționarilor publici este necesară elaborarea cadrului normativ secundar în domeniu, în 
conformitate cu dispozițiile art. 458 alin. (10) și al art. 483 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

În acest context, precizăm că proiectul de act normativ are impact direct asupra funcționarilor 
publici din cadrul autorităților și instituțiilor publice. 

În situația în care proiectul de act normativ nu este adoptat, precizăm că nu se poate asigura 
cadrul legal necesar derulării procesului de îmbunătățire continuă a pregătirii profesionale, 
abilităților și competențelor funcționarilor publici, precum și a dezvoltării unui serviciu public 
stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor și al autorităților și 
instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală, precum nici cadrul legal privind 
sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție 
publică de conducere vacantă nu se pot aplica. 

 
2.3. Schimbări preconizate 
 
În aplicarea art. 458 alin. (10) și al art. 483 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la formarea și perfecționarea 
profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de 
formare, precum și a normelor privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor 
publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă. 
 
Astfel, proiectul de act normativ cuprinde dispoziții legale privind:  
- modalităţile de realizare a formării și perfecționării profesionale a funcţionarilor publici, 
precum și modalitatea de atestare a participării funcționarilor publici la programele de formare 
și perfecționare profesională și a numărului de credite de formare profesională transferabile 
obținute de funcționarii publici în urma finalizării programelor de formare și perfecționare 
profesională;  
- finanţarea programelor de formare și perfecționare profesională şi unele măsuri privind 
planificarea instituţională a formării și perfecționării profesionale; 
- organizarea şi derularea formării și perfecționării profesionale a funcţionarilor publici; 
- drepturi şi obligaţii asociate procesului de formare și perfecționare profesională; 
- norme privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional 
și într-o funcție publică de conducere vacantă; 
- numărul minim de credite de formare profesională transferabile necesare promovării 
funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă, 
acumulate prin participarea la programe de formare și perfecționare profesională finalizate cu 
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diplomă de absolvire, certificat de participare sau adeverință; 
- norme privind programele de formare și perfecționare profesională la care funcționarii publici 
trebuie să participe pentru obținerea numărului minim de credite de formare profesională 
transferabile necesare promovării acestora în grad profesional și într-o funcție publică vacantă; 
- procedura privind obținerea creditelor de formare profesională transferabile; 
- norme privind modul de acordare a numărului de credite de formare profesională transferabile. 
 
Dispozițiile tranzitorii și finale ale prezentului proiect de act normativ prevăd obligația 
beneficiarilor de formare de a solicita, iar a furnizorilor de formare de a prezenta dovada 
înscrierii în Registrul Naţional al Furnizorilor de Formare Autorizaţi. 
 
Totodată, în aplicarea prevederilor art. 401 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, s-au prevăzut norme cu 
privire la faptul că tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a 
funcționarilor publici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, iar acestea se actualizează anual, în funcție de necesitățile 
instituționale și prioritățile intervenite. 
 
De asemenea, s-au prevăzut dispoziții tranzitorii care reglementează modul de participare la 
concursul sau examenul de promovare în grad profesional și într-o funcție publică de conducere 
vacantă a funcționarilor publici care au finalizat programe de formare și perfecționare 
profesională în ultimii trei ani de activitate. 
 
Totodată, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a actului 
normativ, Institutul Național de Administrație, precum și ceilalți furnizori de formare și 
perfecționare profesională acreditați sau autorizați, în condițiile legii, au obligaţia să prevadă, în 
condițiile prezentei hotărâri, numărul de credite de formare profesională transferabile pentru 
tematicile și evenimentele, stabilite în condițiile legii, specifice programelor de formare și 
perfecționare profesională. 
 
De asemenea, în termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a actului 
normativ, autorităţile şi instituţiile publice trebuie să elaboreze procedurile şi să aprobe 
măsurile interne în domeniul formării și perfecționării profesionale a funcţionarilor publici. 
 

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 zile de zile calendaristice de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 43 și 44 care intră în vigoare la 12 luni 
de la data intrării în vigoare a actului normativ. 

 
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 
pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008. 
 
După intrarea în vigoare a proiectului de act normativ, autoritățile și instituțiile publice trebuie 
să aplice normele cu privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, 
urmând ca funcționarii publici să participe la programe de formare și perfecționare profesională 
și să obțină un număr minim de credite de formare profesională transferabile necesare 
promovării acestora în grad profesional și într-o funcție publică vacantă de conducere.  
De asemenea, raportat la art. 401 alin. (1) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici  
centralizează nevoile de instruire a funcționarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare 
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profesională a funcţionarilor publici transmise de autoritățile și instituțiile publice, pe care le 
pune la dispoziția Institutului Național de Administrație și a altor furnizori de formare și 
perfecționare profesională, în condițiile legii, iar potrivit art. 401 alin. (1) lit. h) din același act 
normativ, Agenția Națională a Funcționarilor Publici colaborează cu Institutul Național de 
Administrație la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în 
administrația publică și de perfecționare a funcționarilor publici. 
 
Astfel, prin centralizarea nevoilor de instruire a funcționarilor publici, pe baza planurilor de 
perfecționare profesională a funcționarilor publici transmise de autoritățile și instituțiile publice,  
Agenția Națională a Funcționarilor Publici are o evidență cu privire la programele de formare și 
perfecționare profesională a funcționarilor publici. 
 
De asemenea, raportat la prevederile Secțiunii a 2-a Finanţarea programelor de formare și 
perfecționare profesională și unele măsuri privind planificarea instituțională a formării și 
perfecționării profesionale, precum și ale art. 54 din proiectul de act normativ, precizăm că prin 
proiectul de act normativ se reglementează un sistem de monitorizare a programelor de formare 
și perfecționare profesională la care participă funcționarii publici. În acest context, menționăm 
că Agenția Națională a Funcționarilor Publici centralizează datele transmise de ordonatorii 
principali de credite şi elaborează raportul anual privind formarea și perfecționarea profesională 
a funcţionarilor publici, pe care îl aduce la cunoştinţa publicului prin publicare pe site-ul 
propriu. 
 
2.4. Alte informații  

 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic  

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 
actului normativ 
 
Conform prevederilor art. 458 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, 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 precum și, în situația în care estimează că programele de formare și 
perfecționare profesională se vor desfășura în afara localității, sumele necesare pentru 
asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă, în condițiile legislației specifice.  
Ca urmare a intrării în vigoare a prezentului proiect de act normativ, această obligație trebuie 
îndeplinită în continuare de autoritățile și instituțiile publice și, astfel, va genera costuri pentru 
susținerea acestui proces. 
 
Beneficiul acestui tip de cost, în contextul intrării în vigoare a actului normativ, este reflectat de 
creșterea nivelului de profesionalism al funcționarilor publici , de asigurarea, facilitarea și astfel, 
respectarea dreptului la carieră al funcționarilor publici. 
 
 
3.2. Impactul social 
 
Proiectul de act normativ reglementează norme cu privire la formarea și perfecționarea 
profesională a funcționarilor publici care să conducă la profesionalizarea acestora pentru a 
răspunde adecvat nevoilor cetățenilor, dar și provocărilor unui mediu social și economic 
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competitiv, în permanentă schimbare, cu efecte asupra prestigiului administrației publice. 
Totodată, este de precizat faptul că proiectul de act normativ cuprinde unele dispoziții care sunt 
prevăzute de cadrul normativ în vigoare, iar elementul de noutate este reprezentat de 
reglementarea sistemului de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional 
și într-o funcție publică vacantă de conducere, cu impact asupra carierei funcționarilor publici. 
 
În ceea ce privește reglementarea sistemului de credite necesar promovării funcționarilor publici 
în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă, acesta contribuie la 
operaționalizarea unui sistem de promovare a funcționarilor publici bazat pe îmbunătățirea în 
mod continuu a pregătirii profesionale a acestora, prin raportare la domeniile care se regăsesc în 
fișa postului și sunt identificate ca necesare la evaluarea performanțelor profesionale individuale 
ale funcționarilor publici de execuție și de conducere sau în alte domenii de specialitate conexe 
domeniului de specialitate actual. 
 
De asemenea, sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și 
într-o funcție publică de conducere vacantă conduce la dezvoltarea unor competențe 
determinate ale funcționarilor publici, în vederea îmbunătățirii calității activităților profesionale 
individuale desfășurate în exercitarea prerogativelor de putere publică.  
 
Având în vedere importanța creării și implementării unui astfel de sistem de credite de formare 
profesională transferabile specific formării continue a funcționarilor publici și care reprezintă o 
condiție pentru promovarea funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de 
conducere vacantă, apreciem că acesta va avea un impact pozitiv pe termen mediu și lung în 
ceea ce privește dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 
 
Potrivit art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, se prevede că exercitarea oricărui drept prevăzut de lege trebuie să 
fie asigurată fără nici o discriminare bazată, în special, pe sex, pe rasă, culoare, limbă, religie, 
opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate 
națională, avere, naștere sau oricare altă situație, precum și faptul că nimeni nu va fi discriminat 
de o autoritate publică pe baza oricăruia dintre motivele menționate anterior. 
 
De asemenea, art. 16 alin. (1) din Constituția României, republicată prevede că cetățenii sunt 
egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, iar art. 32 alin. (1) 
din Constituția României, republicată prevede că dreptul la învăţătură este asigurat prin 
învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin 
învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.  
  
Totodată, art. 413 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, prevede că la baza raporturilor de serviciu dintre autoritățile și 
instituțiile publice și funcționarii publici stă principiul egalității de tratament față de toți 
funcționarii publici, iar orice discriminare față de un funcționar public, definită în conformitate 
cu prevederile legislației specifice privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare este interzisă, iar art. 458 alin. (1) din același act normativ prevede că funcționarii 
publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea 
profesională. 
 
De asemenea, art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și 
sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare prevede 
că prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de 
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rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie 
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 
recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, 
social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice. 
 
Astfel, în aplicarea prevederilor sus-menționate, precizăm că prin proiectul de act normativ se 
asigură respectarea dreptului funcționarilor publici la formare și perfecționare profesională de 
către autoritățile și instituțiile publice, în considerarea prevederilor art. 458 alin. (2), (4) și (5) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și asigurarea participării funcționarilor publici la programe de formare și perfecționare 
profesională cu respectarea principiului nediscriminării și a tratamentului egal. 
 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 
Prin reglementarea normelor cuprinse în proiectul de act normativ se asigură respectarea  
dreptului funcționarilor publici la formare și perfecționare profesională de către autoritățile și 
instituțiile publice, în considerarea prevederilor art. 458 alin. (2), (4) și (5) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 
3.4. Impactul macroeconomic 
 
Apreciem că proiectul de act normativ nu generează/nu elimină costuri administrative în ceea ce 
privește asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a cadrului legal necesar derulării 
procesului de îmbunătățire continuă a pregătirii profesionale şi a competențelor necesare 
exercitării prerogativelor de putere publică, în vederea dezvoltării unui serviciu public stabil, 
profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul cetăţenilor, precum şi al autorităţilor 
şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală. 
 
3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici 
 
3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
 
Având în vedere că unele dispoziții prevăzute în proiectul de act normativ referitoare la normele  
cu privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și 
obligațiile asociate procesului de formare nu sunt în totalitate noi, acestea fiind reglementate 
anterior într-o formă asemănătoare în cadrul Hotărârii Guvernului nr. 1066/2008 pentru 
aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, apreciem că acesta nu 
va avea un impact major, ci va asigura continuitatea și îmbunătățirea procesului deja creat de 
formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici.  
 
Totodată, este de precizat faptul că proiectul de act normativ asigură condițiile legale necesare 
pentru asigurarea unui proces de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici 
competitiv și profesionist, pe piața serviciilor de formare, reglementând posibilitatea ca fiecare 
furnizor de formare și perfecționare profesională să aibă posibilitatea de a-și prezenta oferta de 
formare și de a oferi acest serviciu, pe piață, în condițiile unei competiții deschise. Totodată, în 
acest context, raportat la art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 645/2020 privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, precizăm că Institutul Național de 
Administrație pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea 
administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi 
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locală. 
 
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri 
 
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 
 
3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 
 
Prin proiectul de act normativ este reglementată obligativitatea participării directe, la distanță 
sau în format mixt, a funcționarilor publici pe toată durata de desfășurare a programului de 
formare sau perfecționare profesională. Astfel, costurile generate vor fi de natură financiară și 
logistică, iar beneficiile vor fi circumstanțiate, în principal, prin raportare la informațiile oferite 
de indicatori cantitativi și calitativi monitorizați/evaluați, precum numărul 
participanților/sesiune de formare/perfecționare profesională; gradul de participare/tip de 
sesiune, cu prezență fizică, la distanță sau în format mixt. 
 
Totodată, prin modalitatea participării funcționarilor publici la programele de formare și 
perfecționare profesională la distanță sau în format mixt se răspunde nevoii crescute de 
transformare digitală a procesului de învățare de-a lungul vieții.  
 
3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
 
3.9. Alte informații 
 

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) inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri 

- mii lei -| 

Indicatori Anul 
curent 
2022 

Următorii 4 ani 
2023      2024      2025     2026 

Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
   plus/minus, din care:                                        

      

1. buget de stat, din acesta: 
1. impozit pe profit 
2. impozit pe venit 

      

1. bugete locale 
1. impozit pe profit 

      

1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 
1. contribuţii de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri 
(Se va menţiona natura acestora.) 

      

4.2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

      
 

1. buget de stat, din acesta: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 
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1. bugete locale: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 

      

1. bugetul asigurărilor sociale de stat: 
1. cheltuieli de personal 
2. bunuri şi servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 
(Se va menţiona natura acestora.) 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat 

      

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 
1. fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată; 
2. declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele 
şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 
plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informaţii 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
 
a) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.1066/2008 
pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 24 septembrie 2008; 
b) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin 
al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici conţinutul şi instrucţiunile de 
elaborare a planului de perfecţionare a funcționarilor publici, precum şi modalitatea de 
comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la 
perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice 
 
Achiziţionarea serviciilor de formare și perfecționare profesională se face cu respectarea 
dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului 
nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a principiilor prevăzute la art. 
4 din proiect. 
Autoritățile și instituțiile publice inițiază, cel puțin o dată pe an, procedurile de achiziționare a 
serviciilor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici în temeiul 
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prevederilor art. 68 alin. (1) lit. h) coroborat cu art. 111 din Legea nr. 98/2016, cu modificările 
și completările ulterioare și aduc la cunoștința furnizorilor de formare informațiile necesare 
elaborării și transmiterii ofertelor. 
 
Preluarea, înregistrarea şi arhivarea solicitărilor de transmitere directă a informațiilor necesare 
elaborării și transmiterii ofertelor, precum şi a ofertelor transmise de furnizorii de formare sunt 
în responsabilitatea autorității sau instituției publice beneficiare. 
 
5.3.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun 
sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
 
5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
 
5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
 
5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
 
5.5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate 
 
5.6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 
 
6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 
 
În aplicarea art. 401 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, în procesul de elaborare, prin adresa nr. 27818/2021, 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici a transmis proiectul de act normativ, spre consultare, 
Ministerului Educației, Institutului Național de Administrație și Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice. De asemenea, prin adresa nr. 37772/2021, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a 
transmis proiectul de act normativ, spre consultare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de coinițiator. 
 
Ca urmare a acestei solicitări prin adresa trimisă de pe adresa electronică 
„presedinte@ina.gov.ro” din data de 28.07.2021 înregistrată la Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici cu nr. 32292/28.07.2021 Institutul Național de Administrație a transmis 
observații și propuneri cu privire la proiectul de act normativ care au fost valorificate în forma 
supusă procedurii de consultare prevăzută la art. 7 alin. (1) din  Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. De 
asemenea, observațiile și propunerile Agenției Naționale pentru Achiziții Publice transmise prin 
adresa nr. 15229/29.07.2021 înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 
32627/30.07.2021 au fost valorificate în această formă a proiectului de act normativ. 
Totodată, precizăm că prin adresa MDLPA nr. 347/03.01.2022, înregistrată la Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici cu nr. 308/04.01.2022 și adresa MDLPA nr. 39679/25.03.2022, înregistrată 
la  Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 13316/28.03.2022, Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației ne-a comunicat observații și propuneri cu privire la proiectul 
de act normativ, care au fost valorificate în măsura în care au corespuns obiectului de 
reglementare. 

mailto:presedinte@ina.gov.ro
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6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale 
 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare 
a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor 
de acte normative, procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale s-a realizat prin adresa ANFP nr. ………………., transmisă Asociaţiei 
Comunelor din România, Asociaţiei Orașelor din România, Asociaţiei Municipiilor din România, 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din Romania. 
 
6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 
acte normative. 
 
6.5. Informaţii privind avizarea de către: 
    a) Consiliul Legislativ                                                 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     
    c) Consiliul Economic şi Social         
    d) Consiliul Concurenţei                
    e) Curtea de Conturi  
        
Proiectul necesită avizul: 
- Consiliului Legislativ; 
- Consiliului Economic și Social.  
 
6.6. Alte informaţii                         

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 
  
A fost respectată procedura de consultare prevăzută la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. 
Proiectul de act normativ, împreună cu nota de fundamentare aferentă, au fost afișate pe pagina 
de internet a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice, şi Administraţiei în data de 08.07.2022, 
la secţiunea „Transparenţă decizională/Consultări publice/Proiecte de acte normative cu 
caracter general”, respectiv pe pagina de internet a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
la secțiunea ”Transparență decizională/Proiecte de acte normative”, în data de 08.07.2022.  
Proiectul de act normativ a fost prezentat în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită în 
cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în data de 08.07.2022. 

 
7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 
 
Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să elaboreze procedurile şi să aprobe măsurile 
interne în domeniul formării și perfecționării profesionale a funcţionarilor publici. 
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8.2. Alte informații                         

 
Faţă de cele prezentate, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 458 

alin. (10) și al art. 483 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la formarea și perfecționarea 
profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de 
formare, precum și a normelor privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor 
publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă, pe care îl supunem spre 
aprobare. 
 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației  
CSEKE Attila Zoltán 
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