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Planul de perfectionare al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului orasului Tautii-Magheraus pentru anul 2019 

 

Judet Maramures 

Localitate Tautii-Magheraus 

Institutia Primaria orasului Tautii-Magheraus 

Nume, prenume si functia detinuta de persoana numita in 

cond. art. 15 din HG nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor 

privind formarea profesională a funcţionarilor publici 

Roman Georgeta – Inspector superior  - 

Compartiment Resurse Umane 

e-mail resurse_umane@tautiimagheraus.ro 

Informatii privind avizul comisiei paritare Favorabil 

Info. privind includerea de masuri privind perfectionarea 

profesionala a functionarilor publici in acordul colectiv si a 

personalului contractual in contractul colectiv  

Conform legii 

Fonduri alocate 20.000 lei 

Gradul de corelare dintre planificarea aprobata, masurile 

efectiv implementate si efectiv obtinute conform art. 21 alin 

(1) lit d) din HG 1066/2008 

In anul 2018 au participat un nr. de 10 functionari 

publici si personal contractual la cursuri de  

perfectionare . 

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 HG 1066/2008 

pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a 

functionarilor publici, daca este cazul: 

Selectie eficienta a furnizorilor de cursuri 

Tarifele practicate de furnizorii cursurilor sa fie pe 

masura serviciilor oferite 

Domeniile de perfectionare profesionala 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 

1. Identificate in rapoartele de evaluare: Functii publice/ 

Contractuali 

Nr. functionari publici/ 

personal contractual 

Domeniul  1 : 

Urbanism si amenajarea si administrarea teritoriului 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  2 

De specialitate 2 

Domeniul  2: 

        Managementul serviciilor publice şi de utilitate publică 

 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  2 

De specialitate 2 

Domeniul  3: 

       Managementul proiectelor 

 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie   

De specialitate 4 

Domeniul  4: 

        Managementul resurselor umane din entitatile publice 

 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul  5: 

        Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie 

 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  1 

De specialitate  
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Domeniul  6: 

        Comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, 

informaţii - date publice/clasificate/cu caracter personal 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul  7: 

        Managementul administratiei publice  

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  2 

De specialitate 1 

Domeniul  8: 

        Achizitii publice 

 

 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  1 

De specialitate 1 

Domeniul  9: 

        Asistenta Sociala 

 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  2 

De specialitate  

Domeniul  9: 

        Financiar contabil 

 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  4 

De specialitate  

2. Prioritare conform art. 11 din HG nr. 1066/2008 

pentru aprobarea normelor privind formarea 

profesionala 

Functii publice/ 

Contractuali 

Nr. functionari publici/ 

personal contractual 

Domeniul 1: 

       Politici publice şi planificare strategică 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul 2: 

        Sistemul de control intern/managerial în entităţile 

publice; 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  2 

De specialitate  

Domeniul 3: 

       Management financiar - bugetar şi al patrimoniului; 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  3 

De specialitate  

Domeniul 4: 

        Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul 5: 

        Dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie; 

Inalti functionari publici  

De conducere   

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul 6: 

        Legislaţia Uniunii Europene; 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  1 

De specialitate  

Domeniul 7: 

         Procedură civilă şi contencios administrativ. 

Inalti functionari publici  

De conducere  1 

De executie  2 

De specialitate  

 

 

 

 

 

 


