
 
 

   
COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU 

PRIMAR 
Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750333 

    www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
      

 
DISPOZIŢIE 

pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a 
funcționarilor publici  din cadrul U.A.T. Bozioru 

 în anul 2021 
 
     Primarul Comunei Bozioru, Judetul Buzău; 
 
     Luând în considerare referatul compartimentului gestiune resurse 
umane,  înregistrat cu nr. 1.213/27.04.2021, prin care se propune 
emiterea actului administartiv pentru aprobarea Planului de 
perfecționare profesională al funcționarilor publici și personalului 
contractual din cadrul UAT Comuna Bozioru în anul 2021; 
      Avand în vedere: 

§ prevederile art. 192, 193 și 194 din Legea nr. 53/2003, privind 
Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare; 

§ prevederile art. 458 și 459 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

§ prevederile art. 5 și 14 din HG 1066/2008, pentru aprobarea 
normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici; 

§ prevederile Ordinului 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 
(*actualizat*); 

§ Ordinul nr. 762/2015 pentru stabilirea domeniilor prioritare de 
formare profesională pentru administraţia publică; 

        În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
emit următoarea, 

 
DISPOZIŢIE 

Art.1. –  Se aprobă Planul de perfecționare profesională al 
funcționarilor publici din cadrul U.A.T. Bozioru în anul 2021, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărare.         

 



 

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se 
încredinţează compartimentul de gestiune resurse umane. 
       Art.3.   Secretarul  General al Comunei Bozioru va comunica 
prezenta dispoziţie persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 
   Nr.63/29.04.2020     
         BOZIORU 
 
 
            PRIMAR,    

     GRIGORE Valentin                                               
CONTRASEMNEAZĂ, 

     .......................                    Secretar General Comună, 
                                                       OPREA Mirela  
 

                                                             ……………………….. 
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                                                                      APROB,  

                                                                      Primar: 
     Grigore Valentin 

 
 

REFERAT 
pentru aprobarea Planului de perfecționare profesională a 

funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 
U.A.T. Bozioru în anul 2021 

 
 

 
 Domnule Primar, 
 Subsemnata, Buduianu Liliana, referent superior în cadrul 
Primariei Comunei Bozioru, va aduc la cunostinta urmatoarele: 
 În temeiul prevederilor art. 458 şi art.459 din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind formarea şi 
perfecţionarea profesională, funcţionarii publici au dreptul  şi obligaţia 
de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi pregătirea 
profesională, autorităţile şi instituţiile publice având obligaţia  de a 
asigura participarea  pentru fiecare funcţionar public la cel puţin  un 
program de formare şi perfecţionare profesională, odată la doi ani, în 
condiţiile legii. 
       Conform prevederilor art.5 din Hotărârea nr.1066/10.09.2008, 
modalităţile de realizare a formării profesionale a funcţionarilor 
publici sunt:  

a) programe de formare organizate şi desfăşurate de către furnizorii 
de formare profesională, finalizate cu certificat de participare sau, 
după caz, diplomă de absolvire; 
b) programe de formare organizate şi desfăşurate sau, după caz, 
aprobate de angajatori în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
c) programe de formare organizate şi desfăşurate în cadrul 
implementării de proiecte cu finanţare externă; 
d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.  

 



 
        Conform prevederilor art.2 alin.(19 din Ordinul 
13601/23.12.2008, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia  de a 
raporta anual către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, datele 
şi informaţiile privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor 
publici. 
           Ţinând cont de  prevederile art.196, lit.b) din Ordonanta de 
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, vă propun emiterea unei dispoziţii pentru 
aprobarea Planului de perfecționare profesională a funcționarilor 
publici  din cadrul U.A.T. Bozioru în anul 2021. 
 

Referent , 
 

Buduianu Liliana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



                                                                     ANEXA LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI NR.63/29.04.2021 

FORMATUL STANDARD 

de transmitere a datelor si informatiilor privind planul anual de perfectionare profesionala si 

fondurile alocate în scopul instruirii functionarilor publici 

Cod regiune: 
2 SUD-EST 

Cod judet: 
10 BUZĂU 

Institutia: 
COMUNA BOZIORU 

Mumele, prenumele si functia publica detinuta de persoana 

numita în conditiile art. 15 din Hotarârea Guvernului nr. 

1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a functionarilor publici: 

 
 
BUDUIANU LILIANA 

Telefon: 
0238/708036 

E-mail: 
primariabozioru@yahoo.com 

Informatii privind avizul comisiei paritare: 
 
FAVORABIL 

Informatii privind includerea de masuri privind 

perfectionarea profesionala a functionarilor publici în 

acordul colectiv: 

NU ESTE CAZUL 

 

 

Fonduri alocate:           

1. De la bugetul autoritatii sau institutiei publice : 
3.000 lei 

2. Alte surse : 
 

Gradul de corelare dintre planificarea aprobata, masurile efectiv implementate si rezultatele efectiv obtinute, conform 

prevederilor art. 21 alin. (1) lit. d) din Hotarârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a functionarilor publici: 
Având în vedere că în anul 2020, funcţionarii publici nu au fost la cursuri de perfecţionare profesională, datorită 
contextului actual epidemiologic COVID-19, pentru anul 2020 am realizat un grad de corelare de 5%. 
 

Propunerile de îmbunatatire a sistemului de formare profesionala a functionarilor publici la nivelul autoritatii sau institutiei 

publice conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. t) din HG 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a functionarilor publici, daca este cazul : 
1. Accesarea de fonduri pentru formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici prin  proiecte de 
finanţare externă 
2. identificarea celor mai bune resurse acreditate a celor mai avantajoase oferte de pregătire şi formare profesională şi 
a celor mai avantajoase tarife practicate de acestea. 

Domeniul de perfectionare profesionala Art. 14 alin. (1) lit. a) din Hotarârea Guvernului nr. 

1066/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici 

Functii publice Numar functionari publici 

1. Identi/ficate în rapoartele de evaluare 

Domeniul 1 : înalti functionari publici 
 

ARHITECTURA SI URBANISM de conducere 
 

    

*) Anexa nr. 1 este reprodusa în facsimil. 

Coduri Tematici : de executie 
 



 
specifice 

 

Domeniul 2 : Inalti functionari 

publici 

 

COMUNICARE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 3: înalti functionari 

publici 

 

DEZVOLTARE PERSONALA de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 4: înalti functionari 

publici 

 

DEZVOLTARE REGIONALA DURABILA de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 5: înalti functionari 

publici 

 

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARA de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 6: înalti functionari 

publici 

 

GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 7: înalti functionari 

publici 

 

IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul 8: Inalti functionari 

publici 

 

MANAGEMENT de conducere 
1 

Coduri Tematici: de executie 
2 

 
specifice 

 

Domeniul 9: Inalti functionari 

publici 

 

POLITICI SI AFACERI EUROPENE de conducere 
 

Coduri Tematici: de executie 
 



 
specifice 

 

Domeniul 10: Inalti functionari 

publici 

 

RESURSE SI SERVICII PUBLICE de conducere 
 

Codan Tematici: de executie 
 

 
specifice 

 

2. Prioritare conform art. 11 din Hotarârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala a functionarilor publici 

Domeniul prioritar: MANAGEMENT 

MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Inalti functionari 

publici 

 

de conducere 
1 

Management financiar si contabilitate bugetara 

Managementul achiziţiilor publice. 

de executie 
2 

 
specifice 

 

Domeniul prioritar: 

GESTIONAREA FONDURILOR EXTERNE 

înalti functionari 

publici 

 

de conducere 
 

Managementul proiectelor de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul prioritar: MANAGEMENT Înalti functionari publici 
 

de conducere 
 

Managementul resurselor umane din entitatile publice de executie 
 

 
specifice 

 

Domeniul prioritar: 

IT&C TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR 

Inalti functionari 

publici 

 

de conducere 
 

 
de executie 

 

 
specifice 

 

Domeniul prioritar: 

COMUNICARE SI TRANSPARENTA 

DECIZIONALA 

înalti functionari publici 
 

de conducere 
 

 
de executie 

 

 
specifice 

 

Domeniul prioritar: 

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARA 

înalti functionari publici 
 

de conducere 
 

Drept administrativ si contencios administrativ de executie 
 

 
specifice 

 

     
       Primar                                                                            Secretar General Comună, 
GRIGORE Valentin          OPREA Mirela 


