
GRILA CURSURILOR DE SCURTĂ DURATĂ, LOCALE ȘI CU CAZARE, PRIVIND 

CODUL ADMINISTRATIV 

          Formatori: 

Emil DRĂGHICI, inițiator al Codului administrativ încă 

din anul 2004, președintele Asociației Comunelor din 

România, primarul comunei Vulcana Băi din județul 

Dâmbovița, membru în colectivul de elaborare a Codului 

Administrativ și al colectivului de redactare a Codului de 

procedură administrativă, formator pentru programe de 

perfecționare în administrația publică locală, 

Daniel-Iustin MARINESCU, Director general – Direcția 

Generală Administrație Publică din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, membru în 

colectivul de elaborare a Codului Administrativ și al 

colectivului de redactare a Codului de procedură 

administrativă, formator pentru programe de 

perfecționare în administrația publică locală, 

Alin-Adrian NICA, autorul Analizei comparate privind 

principalele noutăți aduse de intrarea în vigoare a Codului 

administrativ pentru autoritățile administrației publice 

locale, vicepreședinte pentru relații externe al Asociației 

Comunelor din România, primarul comunei Dudeștii Noi 

din județul Timiș, formator pentru programe de 

perfecționare în administrația publică locală, membru al 

Comitetului European al Regiunilor de la 1 ianuarie 2007. 

  



1. Cursuri locale (organizate în județe): 

 

NR. PERIOADA FORMATORUL JUDEȚUL LOCUL DE DESFĂȘURARE* 

1 14-16 octombrie Emil DRĂGHICI TULCEA Municipiul TULCEA 

2 21-23 octombrie Emil DRĂGHICI NEAMȚ Municipiul PIATRA-NEAMȚ 

3 28-30 octombrie Alin-Adrian NICA ALBA Municipiul ALBA-IULIA 

4 
31 octombrie – 2 
noiembrie 

Emil DRĂGHICI GALAȚI Municipiul GALAȚI 

5 04-06 noiembrie Alin-Adrian NICA ARGEȘ Municipiul PITEȘTI 

6 26-28 noiembrie Emil DRĂGHICI CLUJ Municipiul CLUJ-NAPOCA 

*) Locul exact de desfășurare al cursurilor va fi anunțat participanților 

înscriși cu cel puțin 7 zile înainte de începerea programului. 

Tarif unic de instruire – se achită în contul Faxmedia Consulting: RO83 

TREZ 5215 069X XX00 1427, deschis la Trezoreria Ploiești, C.U.I.: RO15185560: 

750 lei/ cursant, fără TVA (19%); în tarif sunt incluse: MASA DE PRÂNZ, PAUZA 

DE CAFEA, MAPA DE CURS (agendă, pix, stick de memorie 8 GB);  

 

 

2. Cursuri organizate cu cazare: 

 

NR. PERIOADA FORMATORUL LOCUL DE DESFĂȘURARE 

1 17-20 octombrie Emil DRĂGHICI Hotel MARA, Sinaia 

2 12-15 decembrie Emil DRĂGHICI Hotel BELVEDERE, Predeal 

 
 
 
 
 
 



Tarif de instruire – se achită în contul Faxmedia Consulting: RO83 TREZ 5215 

069X XX00 1427, deschis la Trezoreria Ploiești, C.U.I.: RO15185560:  

a. Pentru cursanții cu cazare (aceștia au mesele incluse în serviciile hoteliere): 

650 lei/ cursant, fără TVA (19%); în tarif sunt incluse: PAUZA DE CAFEA, 

MAPA DE CURS (agendă, pix, stick de memorie 8 GB); 

b. Pentru cursanții fără cazare: 750 lei/ cursant, fără TVA (19%); în tarif sunt 

incluse: MASA DE PRÂNZ, PAUZA DE CAFEA, MAPA DE CURS (agendă, pix, 

stick de memorie 8GB); 

 

Tarif unic de servicii hoteliere – se achită în contul Faxmedia Tour: RO38 TREZ 

5215 069X XX00 9609, deschis la Trezoreria Ploiești, C.U.I.: RO16826069: 1.200 

lei/cursant, fără TVA (5%); un însoțitor adult are gratuit cazarea cu mic dejun și cina 

festivă. 

LOCURILE SUNT LIMITATE LA TOATE CURSURILE. 

PRINCIPIUL ESTE „PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”.  



ORAR UNIC, ZILNIC, ORIENTATIV 
 

09:30 – 11:30 – LUCRĂRI 

11:30 – 11:45 – PAUZĂ DE CAFEA 

11:45 – 13:45 – LUCRĂRI 

13:45 – 15:00 – PAUZA DE MASĂ 

15:00 – 17:00 – LUCRĂRI  

 

          

TEMATICĂ GENERALĂ 

Codul administrativ, despre:  

autoritățile administrației publice locale, aparatul de specialitate al primarului 

comunei, al orașului, al municipiului sau al sectorului municipiului București, 

inclusiv secretarul general, administratorul public și instituțiile/serviciile publice 

de interes locale, părți ale unui întreg și raporturile dintre acestea. 

 

procedura de organizare și de publicare a monitoarelor oficiale ale 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, parte integrantă a paginii de 

internet a unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

  



Scopul programului: 

 Furnizarea de informații actualizate în aplicarea legislației specifice, pe fondul 

perfecționării profesionale și dezvoltării abilităților în ceea ce privește exercitarea 

atribuțiilor specifice personalului din administrația publică locală.  

 

Obiectivul programului 

 Evitarea consecințelor neaplicării corespunzătoare a celor mai uzuale acte normative 

specifice administrației publice locale. 

 

Principalele teme abordate: 
a) semnificația unor termeni frecvent utilizați; 
b) intrarea în vigoare a actelor normative; 
c) autoritățile administrației publice locale și principalele atribuții ale acestora; 
d) actele administrative ale autorităților administrației publice locale; 
e) principalele acte administrative pentru organizarea și funcționarea 

administrației publice locale; 
f) statute, regulamente, proceduri, nomenclatoare, nomenclaturi - obligatorii în 

administrația publică locală; 
g) metodologii, modele, norme și proceduri, de elaborat/aprobat, responsabilități 

precum și termenele, pentru punerea în aplicare a Codului administrativ; 
h) principalele noutăți aduse de intrarea în vigoare a Codului administrativ 

pentru autoritățile administrației publice locale – analiză comparată; 
i) condițiile de fond și de formă pentru emiterea/adoptarea actelor autorităților 

administrației publice locale; 
j) termenele și calculul acestora; 
k) sesiuni deschise pentru dezbateri pe teme ce privesc administrația publică, în 

general, și administrația publică locală, în special. 

 

Cadrul legal: 

a) Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

b) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
d) alte reglementări specifice administrației publice locale. 

  



 


