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                                          D I S P O Z I Ţ I A  Nr.88/12.05.2021  
cu privire la aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici, din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2021  
 
              Deacu Costica - primar al comunei Jijila, judeţul Tulcea; 
  

   Având în vedere, prevederile art. art.129 coroborate cu cele ale art.458 din O.U.G 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, HG nr.1066/2008 - Normele privind formarea 
profesională pentru funcționarii publici, HG nr.611/2008 cu modificările și completările 
ulterioare – Norme privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici ; 
         
            Ţinând cont, de referatul Compartimentului resurse umane nr.10597/2020; 

              În temeiul dispoziţiilor art.155, art.196 alin.1 lit. b), din Ordonanța de Urgentă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

  
                                                                     DISPUN: 
 
           Art.1. Se aprobă, Planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici, din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jijila, pe anul 2021, conform Anexei 
nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
           Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții, se încredințează 
Compartimentului resurse umane și Compartimentului contabilitate.                     

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea, 

Compartimentului resurse umane și Compartimentului contabilitate. 

 
                .                              
                              Primar,                 Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Deacu Costică                           Acriș Dumitru  
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                                                                                    Anexă la Disp.nr.88din 12.05.2021 

 
 
             Planul de formare profesională a funcționarilor publici, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Jijila, județul Tulcea, pe anul 2021  

  

I. Domenii de perfecţionare 
profesională 

Art. 14 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 1.066/2008 
Funcţii publice Nr. funcţionari publicii 

 
I.1. identificate în rapoartele de evaluare 

 

DOMENIUL  SECRETAR 

înalţii funcţionari publici  
de conducere 1 
de execuţie  
specifice  

DOMENIUL SECRETARIAT 
ADMINISTRATIV, RELATII 
CU PUBLICUL, RESURSE 

UMANE  

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 2 
specifice  

 

DOMENIUL STARE CIVILA, 
EVIDENTA POPULATIEI, 

AUTORITATE ELECTORALA 

înalţii funcţionari publici  
de conducere 1 
de execuţie  
specifice  

DOMENIUL ASISTENTA 
SOCIALA ȘI AUTORITATE 

TUTELARA  

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

 

DOMENIUL 
CONTABILITATE, IMPOZITE 

ȘI TAXE 

înalţii funcţionari publici  
de conducere 6 
de execuţie  
specifice  

DOMENIUL ACHIZITII 
PUBLICE 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  



 de execuţie 1 
specifice  

 
DOMENIUL URBANISM, 

AMENAJAREA 
TERITORIULUI, 

ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT 
 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

DOMENIUL REGISTRUL 
AGRICOL  

înalţii funcţionari publici  
de conducere  

 de execuţie 3 
specifice  

   
  
  
  

  
 

I.2. prioritare conform art. 11 din H.G. nr. 1066/2008 
 

DOMENIUL  SECRETAR 

înalţii funcţionari publici  
de conducere 1 
de execuţie  
specifice  

DOMENIUL SECRETARIAT 
ADMINISTRATIV, RELATII 
CU PUBLICUL, RESURSE 

UMANE  

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 2 
specifice  

 

DOMENIUL STARE CIVILA, 
EVIDENTA POPULATIEI, 

AUTORITATE ELECTORALA 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

DOMENIUL ASISTENTA 
SOCIALA ȘI AUTORITATE 

TUTELARA  

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

DOMENIUL 
CONTABILITATE, IMPOZITE 

ȘI TAXE 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 6 
specifice  

DOMENIUL ACHIZITII 
PUBLICE 

 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

DOMENIUL URBANISM, înalţii funcţionari publici  



AMENAJAREA 
TERITORIULUI, 

ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC SI 

PRIVAT 
 

de conducere  
de execuţie 1 
specifice  

DOMENIUL REGISTRUL 
AGRICOL  
 

înalţii funcţionari publici  
de conducere  
de execuţie 3 
specifice  

   
  
  

   
   

  
  
  

 
 

  
  
  
  

 

II. Informaţii privind avizul comisiei paritare 

 

Aviz favorabil 

III. Informaţii privind includerea de măsuri 

privind perfecţionarea profesională a 

funcţionarilor publici în acordul colectiv 

Nu este cazul 

IV. Fonduri alocate 
 

IV.1. De la bugetul autorităţii sau instituţiei 

publice : 65000 RON 

 

IV.2. Alte surse : Nu 

 

 
 
 
V. Persoană(e) desemnată(e) pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2) din HG nr. 
1066/2008 

 
Instituţia : PRIMĂRIA COMUNEI JIJILA 

Nume, prenume şi funcţia : ENACHE VIOREL – CONSILIER RESURSE UMANE 

Telefon : 0787693052 



Adresă de e-mail : prmrjijila@yahoo.com 

 
VI. gradul de corelare dintre planificarea aprobată, măsurile efectiv implementate şi rezultatele 
efectiv obţinute conform art. 21 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 1066/2008 

 
-Dobândire de cunoștințe noi 
-Consolidare cunoștințe și practici în domeniul de activitate  
-Schimb de experiență 

 

 

VII. propunerile de îmbunătăţire a sistemului de formare profesională a funcţionarilor publici la 
nivelul autorităţii sau instituţiei publice conform art. 21 alin. (1) lit. f) H.G. nr. 1066/2008, dacă este 
cazul 

 
 
 
                              Primar,                 Contrasemnează secretar general al comunei Jijila, 
                        Deacu Costică                                      Acriș Dumitru  
         
 

                                                                                    Întocmit consilier resurse umane, 
                                                                                                    Enache Viorel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


