
              Anexă la HCL nr…..…/………………. 
PROGRAM DE PREGĂTIRE, FORMARE ȘI PERFECȚIONARE PROFESIONAL Ă pe anul 2018 

pentru funcționari publici/personal contractual/aleși locali 
Nr. 
crt. 

Domenii de formare și perfecționare profesională Denumire curs 

1. 

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ȘI DE UTILITATE 
PUBLICĂ 

• Managementul Serviciilor Sociale 
• Managementul schimbării în administrația publică 
• Registrul Agricol/ Noutăți legislative în domeniul cadastrului national 
• Managementul structurilor de evidență a persoanelor și stare civilă. Protecția 

datelor și a informațiilor gestionate 
• Măsuri de protectie a copilului și asistență a persoanelor aflate la nevoie 
• Autoritatea tutelară în contextul noului Cod Civil – probleme stringente 
• Urbanism și Amenajare Teritorială 

2. 
POLITICI PUBLICE ȘI PLANIFICARE STATEGICĂ/ LEGISLAȚIA 
UNIUNII EUROPENE 

• Accesarea fondurilor structural/ Sustenabilitatea proiectelor 
• Scrierea, evaluarea şi implementarea proiectelor 
• Noutăţi legislative în fonduri europene 

3. ACHIZITII PUBLICE • Sistemul integrat al achizitiilor publice. Noutati legislative. 

4. 

MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ȘI AL PATRIMONIULUI • Codul fiscal și Codul de Procedură Fiscală 
• Noutăţi în domeniul achiziţiilor publice  
• Management financiai. în entităţile publice 
• Auditul în entităţile publice 

5. 
COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE, TRANSPARENȚĂ 
DECIZIONALĂ, INFORMAȚII-DATE PUBLICE/ CLASIFICATE/CU 
CARACTER PERSONAL 

• Comunicare, transparență publică, relații instituționale și gestiunea 
documentelor 

• Relaţiile publice în instituţiile publice / Comunicare și relații publice 
6. DREPTUL INTEGRITĂȚII PUBLICE ȘI POLITICI ANTICORUPȚIE • Cultura organizaţională bazată pe etică/Integritate publică și legalitate 

7. 

PROCEDURA CIVILĂ ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV • Condițiile de formă și fond ale actului administrative 
• Contestațiile - căi administrative de atac împotriva actelor încheiate de 

organele fiscale 
• Actele administrative și efectele lor juridice 
• Răspundere, legalitate şi control în administraţia publică 
• Adoptarea și emiterea actelor administrative 

8. 

SISTEM DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL ÎN ENTITĂȚILE 
PUBLICE 

• Noutăți în domeniul achizițiilor publice 
• Implementarea și evaluarea sistemului de control intern managerial din 

perspectiva reglementărilor actuale – OSGG nr. 400/2015 
• Managementul riscurilor și procedurilor 

9. 
ALTE DOMENII • Responsabil de mediu  

• Sănătate şi securitate în muncă 
 

                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 
                                                                                      Luca Ion 


