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INSTITUTUL NAŢIţNAL DE 
ADMINISTAŢIE

În anul 2016, prin Ordonanța Guvernului nr.
23/2016, a fost reînființat Institutul Naţional de
Administraţie ( INA ), instituție publică de interes
naţional, cu personalitate juridică, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale în
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
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Rolul INA este acela de a pune în aplicare direcţiile
strategice ale Guvernului privind eficientizarea
administraţiei publice prin profesionalizarea
personalului din administraţia centrala şi locală.
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Noutăţi ale INA 2018

Principalele noutăţi pe care le aduce INA 2018 faţa de
INA 2002 sunt urmatoarele:

- atribuţii noi în domeniul cercetarii – dezvoltarii
- programe de formare profesională bazate pe

competenţe şi masurate prin credite transferabile
- standarde de calitate privind formarea profesională
- reţeaua natională de formare profesională
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Atribuţii principale

� Organizarea şi desfaşurarea programelor de formare
specializată pentru ocuparea unei funcţii publice
corespunzătoare cotegoriei înalţilor funcţionari publici,
funcţionari publici de conducere şi de execuţie, personal
contractual, persoane alese sau numite în funcţie de
demnitate publică sau asimilate acestora, aleşi locali,
manageri publici, precum şi pentru alte categorii de persoane
stabilite prin lege;

� Organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare
profesională pentru grupurile ţintă strategice, stabilite în
condiţiile legii;

� Realizarea de analize, rapoarte, proiecte şi publicaţii în
domeniul administraţiei publice;
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� Organizarea şi participarea la activităţi de cercetare - inovare în
domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de
interes major pentru administraţia publică;

� Stabilirea standardelor de calitate pentru programele de formare
profesională pe care le organizează, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;

� Elaborarea sau, după caz, actualizarea standardelor ocupaţionale
pentru ocupaţiile în domeniul administraţiei publice;

� Întreprinderea demersurilor necesare autorizării, în condiţiile legii,
a programelor de formare profesională pe care le organizează.
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Centrele Teritoriale

În cadrul INA funcţionează Centre Teritoriale de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică (CTFCAP – Constanţa,
Craiova, Iaşi, Sibiu – compartiment de formare profesională la Cluj-
Napoca, Timişoara) prin reorganizarea centrelor
regionale/teritoriale de formare continuă pentru administratia
publică locală aflate in subordinea Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici.
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Centrele Teritoriale

Pentru eficientizarea activităţii de formare profesională
prin Ordinul preşedintelui INA nr. 192/24.05.2018, toate judeţele
ţării au fost arondate celor 5 Centre Teritoriale şi la Direcţia
programe de perfecţionare INA ( DPP ), creându-se astfel o reţea
naţională.

INA, împreună cu Centre Teritoriale constituie un sistem
coerent, integrat în sistemul naţional de educaţie şi formare
profesională şi compatibil cu sistemele similare din ţările Uniunii
Europene, care va contribui activ şi sustenabil la creşterea
competitivităţii naţionale şi la atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilă a României
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Atributile Centrelor Teritoriale

Centrele teritoriale au urmatoarele atribuţii:
� Organizarea programor de formare profesională stabilite prin ordin

al Preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie;

� Organizarea deseminarii şi conferinţe pe teme de interes major
pentru administraţia publică locală;

� Realizarea de studii, proiecte şi publicaţii în domeniul
administraţiei publice locale.
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CENTRUL TERITţRIAL DE FţRMARE CţNTINUĂ 
PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CRAIţVA

În regiunea sud-est își desfășoară activitatea
Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru
Administrația Publică Craiova, având arondate cinci
județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).
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ţferta de programe de perfecționare

1. CTFCAP IAȘI - 29
2. CTFCAP CONSTANȚA - 24 
3. INA BUCUREȘTI (DPP) - 64
4. CTFCAP CRAIOVA -30
5. CTFCAP TIMIȘOARA - 28
6. COMP. CLUJ-NAPOCA - 10
7. CTFCAP SIBIU -21 
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ţferta de programe de perfecționare

Oferta de programe de perfecţionare profesională, care se
bazează pe grila de programe aprobată prin ordin al preşedintelui
INA a fost uniform distribuită în această reţea naţională, astfel
încât în orice judeţ din România se va organiza cel puţin un
program de perfecţionare profesională.

În consecinţă, toate solicitările instituţiilor şi autorităţilor
publice centrale şi locale către INA, pentru organizarea acestor
programe, trebuie să se adreseze Centrului Teritorial la care este
arondat judeţul din care face parte instituţia sau autoritatea
publică respectivă (respectându-se astfel principiul teritorialităţii).
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Oferta de programe de perfecţionare profesională a fost
structurată pe 18 domenii de formare, fiind organizată, prezentată şi
este accesibilă atât pe site-ul INA
(http://ina.gov.ro/2018/05/oferta2018/), cât şi pe e-licitaţie (SICAP ).

În funcţie de nevoile de perfecţionare stabilite de autoritaţiile
publice centrale sau locale, oferta actuală poate fi extinsă la cerere cu
alte programe care se regăsesc în grila de programe aprobată (şi nu
sunt în oferta Centrului Teritorial sau DPP Bucureşti, care ar avea
nevoie de acestea) sau alte programe noi.
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Structura programelor de 
perfecționare pe domenii

Nr. crt. Domeniul de formare profesională Programe grilă

1 POLITICI PUBLICE 3
2 ELABORAREA REGLEMENTĂRILOR 6
3 RESURSE UMANE 5

4 MANAGEMENT FINANCIAR – BUGETAREA PE PROGRAME 5

5 AUDIT INTERN (inclusiv utilizarea SCIM) 2
6 MANAGEMENT DE PROIECT 5
7 REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ 4
8 ACHIZIȚII PUBLICE 3
9 MANAGEMENTUL CALITĂȚII 3
10 PLANIFICARE TERITORIALĂ 4
11 URBANISM 5
12 ADMINISTRARE APLICAŢII IT&C 5
13 COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 4
14 MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 2
15 ETICĂ ȘI INTEGRITATE 2
16 MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE 3
17 MANAGEMENT STRATEGIC 3

18 STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR 1

TOTAL PROGRAME INA
65
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Înscriere - modalitate

http://ina.gov.ro/ofertapp2018/
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Institutul Național de Administrație organizează programul de 

prefecționare cu denumirea APLICAREA REGULAMENTULUI (UE) 

2016/679 (GDPR) PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL

Programul de perfecţionare va fi organizat la sediul INA, cât şi la
nivelul Centrelor Teritoriale de Formare Continuă pentru Administraţie
Publică, perioadele şi locţiile fiind urmatoarele:

� 23 – 27.07.2018, la sediul CTFCAP Constanţa
� 20 – 24.08.2018, la sediul CTFCAP Craiova
� 27 – 31.08.2018, la sediul CTFCAP Iaşi

Înscrierea la programele INA se realizează online, accesând link-
ul http://ina.gov.ro/2018/05/oferta2018/.
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Institutul Naţional de Administraţie
Bd.l Timişoara nr. 6, sector 6, Bucureşti

021/310 89 63; 021/312 52 26
021/312 52 70 (fax)
office@ina.gov.ro

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Craiova

Str. Brestei nr. 12 Craiova
0251/417 230 (tel/fax)

monica.mazilu@ina.gov.ro
gabriel.avram@ina.gov.ro

liana.popa@ina.gov.ro
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