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ORDIN 
pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de 

perfecţionare profesională a funcționarilor publici, precum şi a modalității de 
comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 

privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici   
 
 

   Având în vedere: 
 
- prevederile art. 459 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- Referatul de aprobare nr. 391/2022 a proiectului de Ordin al președintelui 
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea conținutului și 
instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a 
funcționarilor publici, precum şi a modalității de comunicare a datelor solicitate de 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională 
a funcţionarilor 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 aprobă conținutul formatului standard al planului de perfecționare 
profesională a funcționarilor publici, denumit în continuare format standard, 
prevăzut în anexa nr. 1. 

     Art. 2. - Se aprobă instrucțiunile de elaborare a planului de perfecționare 
profesională a funcționarilor publici, precum și a modalității de comunicare a 
datelor solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu privire la 
perfecționarea profesională a funcționarilor publici, prevăzute în anexa nr. 2.  
   Art. 3. – 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. 4. – (1) Autoritățile și instituțiile publice au obligațiile prevăzute la art. 459 
alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 
și completările ulterioare. 
    (2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a raporta anual către 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici, datele cu privire la planul de 



 

 

 

perfecționare profesională a funcționarilor publici și perfecționarea profesională a 
funcționarilor publici, în forma și conținutul stabilite prin formatul standard.  
   (3) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de corectitudinea 
datelor cuprinse în formatul standard. 
   (4) Autoritățile și instituțiile publice își îndeplinesc obligațiile prevăzute de 
prezentul ordin prin persoanele din cadrul compartimentului specializat responsabil 
cu organizarea şi realizarea gestiunii curente a resurselor umane şi funcţiilor 
publice, care au atribuții de elaborare a planului de perfecționare profesională a 
funcționarilor publici în fișa postului. 
   (5)  În vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor cu privire la completarea corectă 
și în termenele solicitate a datelor cuprinse în formatul standard, la solicitarea 
persoanelor interesate, Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate acorda 
asistență de specialitate.  
Art. 5. – Agenția Națională a Funcționarilor Publici centralizează datele cuprinse 

în formatul standard, transmise în condițiile prevăzute la art. 16 din anexa nr. 2, 
pe baza cărora elaborează raportul anual privind perfecționarea profesională a 
funcționarilor publici, pe care îl aduce la cunoştinţă prin publicare pe site-ul 
propriu.  

      Art. 6.  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
  Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul 
președintelui Agenției 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, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 14 din data de 08 ianuarie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare. 

    Art. 8. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
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