
 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

 

 

ORDIN 

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr.3810 din 29 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 15 alin. (1) din Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

2193/16.02.2018 pentru aprobarea statului de funcții al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 

- Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 549/19.02.2018 

privind aprobarea structurii organizatorice a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici; 

 

- Nota președintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13288/20.02.2018, 

 

În temeiul: art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 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. I. – Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.3810 din 29 

noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează astfel: 

 

1. La art. 6 alin. (1) lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

„a) Direcţia gestionarea procedurilor administrative în cadrul căreia sunt organizate și 

funcţionează Serviciul organizare și gestionare concursuri și Serviciul avizare autorități și instituții 

publice locale;    



b) Direcţia gestionarea funcţiei publice şi salarizării în cadrul căreia sunt organizate și 

funcţionează Serviciul evidența informatizată a funcțiilor și funcționarilor publici și Serviciul avizare 

autorități și instituții publice centrale.” 

 

2. La art. 6 alin. (1) după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: 

 

„c) Compartimentul evidență informatizată a hotărârilor judecătorești având ca activitate 

principală gestionarea și actualizarea bazei de date cuprinzând informațiile comunicate Agenției, în 

temeiul Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri 

neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și 

completările ulterioare.” 

 

3. Art. 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„ Art. 21 – (1) Serviciul organizare și gestionare concursuri din cadrul Direcției gestionarea 

procedurilor administrative are următoarele atribuții: 

a) organizează și gestionează concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante și 

temporar vacante, după caz, inclusiv cele privind promovarea în grad profesional superior celui deținut 

de funcționarii publici; 

b) analizează documentația privind concursurile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de 

lege și sunt susceptibile a fi suspendate; 

c) gestionează corpul de rezervă al funcționarilor publici și elaborează documentația necesară 

în vederea testării și redistribuirii funcționarilor publici; 

d) acordă avize pentru desemnarea membrilor sindicatelor reprezentative ale funcționarilor 

publici în comisiile de concurs sau în comisiile de soluționare a contestațiilor; 

e) solicită Compartimentului juridic acordarea asistenței juridice de specialitate cu privire la 

aplicarea legislației în vigoare, pentru soluționarea unor situații determinate, în vederea comunicării 

unui punct de vedere privind încadrarea în dispozițiile legale a solicitărilor transmise de autoritățile și 

instituțiile publice; 

f) sesizează nerespectarea prevederilor legale în organizarea şi desfăşurarea concursurilor 

pentru ocuparea funcțiilor publice, în urma analizei documentației și comunică măsurile legale dispuse 

de președintele Agenției, cu respectarea metodologiilor și procedurilor interne;  

g) propune, președintelui Agenției, amânarea probei de concurs/concursului, pentru 

concursurile organizate de Agenţie, cu respectarea prevederilor art. 74 din Hotărârea Guvernului nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările și completările ulterioare; 

h) propune președintelui Agenției, avizarea amânării probei de concurs/concursului organizat 

de o altă autoritate sau instituţie publică din administrația publică centrală, la solicitarea acesteia; 

i) verifică îndeplinirea condițiilor legale pentru amânarea probei de concurs/concursului de 

către autoritatea sau instituţia publică din administrația publică locală organizatoare a concursului, 

urmare înștiințării Agenției, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

j) solicită, cu aprobarea superiorului ierarhic, Compartimentului juridic acordarea asistenței 

juridice de specialitate cu privire la aplicarea legislației în vigoare, pentru soluționarea unor situații 

determinate, în vederea comunicării unui punct de vedere privind încadrarea în dispozițiile legale a 

solicitărilor transmise de autoritățile și instituțiile publice; 

k) formulează propuneri privind acţiuni de control, pe care le supune spre aprobare conducerii 

instituţiei, atunci când constată încălcarea legislaţiei sau când este necesară o verificare suplimentară a 

documentației transmise; 

l) formulează propuneri privind exercitarea tutelei administrative, pe care le înaintează 

Direcției generale reglementare, monitorizare şi contencios; 



m) comunică, cu aprobarea conducerii, celorlalte structuri ale instituţiei şi altor autorităţi şi 

instituţii publice, la solicitarea acestora, date şi documente referitoare la autorităţile şi instituţiile 

publice, în condiţiile legii; 

n) participă la grupuri de lucru și la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de 

activitate, precum și în calitate de reprezentant al Agenției, în limita mandatului primit, la reuniuni și 

grupuri de lucru interministeriale 

o) furnizează datele necesare întocmirii raportului anual de activitate al Agenţiei, potrivit 

limitelor sale de competenţă; 

p) elaborează rapoarte/studii/analize/prognoze potrivit atribuţiilor ce îi revin şi le comunică 

celorlalte structuri funcţionale ale Agenţiei, la solicitarea acestora. 

 

(2) Serviciul avizare autorități și instituții publice locale din cadrul Direcției gestionarea 

procedurilor administrative are următoarele atribuții:  

a) avizează funcțiile publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale care au 

stabilite funcții publice în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999; 

b) verifică proiectele planurilor de ocupare a autorităților și instituțiilor publice din 

administrația publică locală și elaborează observațiile Agenției privind modalitatea de întocmire a 

acestora; 

c) iniţiază, fundamentează şi propune proceduri administrative în domeniul de activitate; 

d) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse 

umane din cadrul autorităților şi instituţiilor administraţiei publice locale, potrivit limitelor sale de 

competenţă; 

e) analizează şi monitorizează conformitatea cu normele legale a modalităţii de gestionare a 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice, în domeniul său 

de competență; 

f) analizează documentaţia înaintată de autorităţile şi instituţiile publice din administraţia 

publică în vederea aplicării procedurilor administrative necesare şi propune soluţia/avizarea în funcţie 

de documentaţia înaintată, în condiţiile legii; 

g) solicită, cu aprobarea superiorului ierarhic, Compartimentului juridic acordarea asistenței 

juridice de specialitate cu privire la aplicarea legislației în vigoare, pentru soluționarea unor situații 

determinate, în vederea comunicării unui punct de vedere privind încadrarea în dispozițiile legale a 

solicitărilor transmise de autoritățile și instituțiile publice pentru obținerea avizului de funcții publice; 

h) formulează propuneri privind acţiuni de control, pe care le supune spre aprobare conducerii 

instituţiei, atunci când constată încălcarea legislaţiei sau când este necesară o verificare suplimentară a 

documentației transmise; 

i) formulează propuneri privind exercitarea tutelei administrative, pe care le înaintează 

Direcției; 

j) comunică, cu aprobarea conducerii, celorlalte structuri ale instituţiei şi altor autorităţi şi 

instituţii publice, la solicitarea acestora, date şi documente referitoare la autorităţile şi instituţiile 

publice, în condiţiile legii; 

k) participă la grupuri de lucru și la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de 

activitate, precum și în calitate de reprezentant al Agenției, în limita mandatului primit, la reuniuni și 

grupuri de lucru interministeriale; 

l) furnizează datele necesare întocmirii raportului anual de activitate al Agenţiei, potrivit 

limitelor sale de competenţă; 

m) elaborează rapoarte/studii/analize/prognoze potrivit atribuţiilor ce îi revin şi le comunică 

celorlalte structuri funcţionale ale Agenţiei, la solicitarea acestora.” 

 

 

 

 



4. Art. 22 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„ Art. 22 – (1) Serviciul evidența informatizată a funcțiilor și funcționarilor publici din cadrul 

Direcției gestionarea funcției publice și salarizării are următoarele atribuții: 

a) gestionează și actualizează Sistemul Integrat de Management al Funcțiilor și Funcționarilor 

Publici și a Portalului de Management al Funcțiilor și Funcționarilor Publici prin care autoritățile și 

instituțiile publice transmit actele administrative, în conformitate cu prevederile art. 25 și art. 26 din 

Legea nr. 188/1999; 

b) acordă avize privind mobilitatea în funcții publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

188/1999; 

c) eliberează cazierul administrativ; 

d) realizează evidența înalților funcționari publici și managementul carierei acestora, potrivit 

prevederilor legale în vigoare; 

e) asigură îndeplinirea atribuțiilor Agenției în ceea ce privește managementul carierei 

managerilor publici; 

f) gestionează situația privind salarizarea funcționarilor publici pe baza datelor transmise de 

autorităţile şi instituţiile publice; 

g) monitorizează şi controlează documentele și informațiile transmise prin portalul de 

management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice;   

h) gestionează procedurile privind cariera absolvenţilor programelor de formare în funcţii 

publice specifice de manager public, potrivit actelor normative în vigoare; 

i) acordă asistenţă de specialitate autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la cariera 

absolvenţilor programelor de formare în funcţii publice specifice de manager public; 

j) asigură îndeplinirea atribuțiilor Agenției în ceea ce privește managementul carierei şi 

mobilitatea înalţilor funcţionari publici, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

k) face propuneri către Serviciul tehnologia informației și celelalte structuri de specialitate ale 

Agenției privind îmbunătățirea utilizării sistemului de gestiune a funcțiilor și funcționarilor publici, 

sistemului de management de documente sau a altor aplicaţii informatice utilizate la nivelul 

serviciului; 

l) iniţiază, elaborează fundamentează şi propune proceduri administrative în domeniul de 

activitate; 

m) analizează şi monitorizează conformitatea cu normele legale a modalităţii de gestionare a 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice; 

n) solicită, cu aprobarea superiorului ierarhic, Compartimentului juridic acordarea asistenței 

juridice de specialitate cu privire la aplicarea legislației în vigoare, pentru soluționarea unor situații 

determinate, în vederea comunicării unui punct de vedere privind încadrarea în dispozițiile legale a 

solicitărilor transmise de autoritățile și instituțiile publice sau cu privire la actele administrative și 

notificările comunicate prin portalul de management al funcţiilor publice şi funcţionarilor publici; 

o) formulează propuneri privind acţiuni de control, pe care le supune spre aprobare conducerii 

instituţiei, atunci când constată încălcarea legislaţiei sau când este necesară o verificare suplimentară a 

actelor administrative transmise; 

p) formulează propuneri privind exercitarea tutelei administrative, pe care le înaintează 

Direcției generale reglementare, monitorizare şi contencios; 

q) comunică, cu aprobarea conducerii, celorlalte structuri ale instituţiei şi altor autorităţi şi 

instituţii publice, la solicitarea acestora, date şi documente referitoare la autorităţile şi instituţiile 

publice, în condiţiile legii; 

r) participă la grupuri de lucru și la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de 

activitate, precum și în calitate de reprezentant al Agenției, în limita mandatului primit, la reuniuni și 

grupuri de lucru interministeriale; 

s) furnizează datele necesare întocmirii raportului anual de activitate al Agenţiei, potrivit 

limitelor sale de competenţă; 



t) elaborează rapoarte/studii/analize/prognoze potrivit atribuţiilor ce îi revin şi le comunică 

celorlalte structuri funcţionale ale Agenţiei, la solicitarea acestora; 

u) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse 

umane din cadrul autorităților şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, potrivit limitelor 

sale de competenţă; 

v)  ţine evidenţa şi monitorizează constituirea comisiilor paritare şi a comisiilor de disciplină 

din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. 

 

(2) Serviciul avizare autorități și instituții publice centrale din cadrul Direcției gestionarea 

funcției publice și salarizării are următoarele atribuții: 

a) avizează funcțiile publice din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale (teritoriale) 

și autonome, care au stabilite funcții publice în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999; 

b) elaborează documentația care stă la baza planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală, pe baza propunerilor ordonatorilor 

principali de credite; 

c) realizează forma finală a planului de ocupare în vederea aprobării prin hotărâre a 

Guvernului; 

d) elaborează proceduri administrative;  

e) iniţiază, fundamentează şi propune proceduri administrative în domeniul de activitate; 

f) acordă asistenţă de specialitate şi coordonează metodologic compartimentele de resurse 

umane din cadrul autorităților şi instituţiilor administraţiei publice centrale, potrivit limitelor sale de 

competenţă; 

g) analizează şi monitorizează conformitatea cu normele legale a modalităţii de gestionare a 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice, în domeniul său 

de competență; 

h) analizează documentaţia înaintată de autorităţile şi instituţiile publice din administraţia 

publică în vederea aplicării procedurilor administrative necesare şi propune soluţia/avizarea în funcţie 

de documentaţia înaintată, în condiţiile legii; 

i) solicită, cu aprobarea superiorului ierarhic, Compartimentului juridic acordarea asistenței 

juridice de specialitate cu privire la aplicarea legislației în vigoare, pentru soluționarea unor situații 

determinate, în vederea comunicării unui punct de vedere privind încadrarea în dispozițiile legale a 

solicitărilor transmise de autoritățile și instituțiile publice pentru obținerea avizului de funcții publice; 

j) formulează propuneri privind acţiuni de control, pe care le supune spre aprobare conducerii 

instituţiei, atunci când constată încălcarea legislaţiei sau când este necesară o verificare suplimentară a 

documentației transmise; 

k) formulează propuneri privind exercitarea tutelei administrative, pe care le înaintează 

Direcției generale reglementare, monitorizare şi contencios; 

l) comunică, cu aprobarea conducerii, celorlalte structuri ale instituţiei şi altor autorităţi şi 

instituţii publice, la solicitarea acestora, date şi documente referitoare la autorităţile şi instituţiile 

publice, în condiţiile legii; 

m) participă la grupuri de lucru și la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de 

activitate, precum și în calitate de reprezentant al Agenției, în limita mandatului primit, la reuniuni și 

grupuri de lucru interministeriale; 

n) furnizează datele necesare întocmirii raportului anual de activitate al Agenţiei, potrivit 

limitelor sale de competenţă; 

o) elaborează rapoarte/studii/analize/prognoze potrivit atribuţiilor ce îi revin şi le comunică 

celorlalte structuri funcţionale ale Agenţiei, la solicitarea acestora.” 

 

 

 



5. La art. 24 alin. (1), după lit. x) se introduc două noi litere, lit. y) și lit. z), cu următorul 

cuprins: 

 

„y) centralizează anual, în condițiile reglementărilor legale și procedurale în vigoare, 

propunerile și cerințele de formare și perfecționare profesională din autoritățile și instituțiile 

administrației publice, ca urmare a transmiterii de către acestea a planurilor de perfecționare 

profesională a funcționarilor publici, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru 

acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa 

ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice; 

z) elaborează raportul anual privind formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor 

publici.”  

 

Art. II. Anexa nr. 1 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, aprobat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.3810 din 29 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește 

cu Anexa la prezentul ordin. 

 

Art. III. – Direcţia generală reglementare, monitorizare şi contencios va aduce la cunoştinţa 

personalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici dispoziţiile prezentului ordin. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti 

Nr. 572 din 22.02.2018 



Anexa la Ordinul președintelui ANFP nr. 572/22.02.2018 

 

Anexa nr. 1 la Regulament 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

VICEPREŞEDINTE 

SECRETAR GENERAL 

 

Direcţia generală 

managementul 
funcţiei publice 

              

 

Direcţia generală 
reglementare, 

monitorizare şi  

contencios 

Direcţia 
gestionarea 

procedurilor 

administrative 

 

Serviciul financiar 
contabilitate 

Direcţia 

reglementare, 
dezvoltare şi 

avizare acte 

normative 

Direcţia 

comunicare şi 

relaţii 

internaţionale 

Cabinet preşedinte 

Compartiment audit 

public intern 

Corp control* 

Direcţia 
programe 

cu finanţare 

externă 
 

 

Direcţia economic, 

resurse umane, 
achiziţii, 

administrativ şi 

protocol 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

Compartiment 

informații clasificate 

 

Serviciul 

contencios 

Direcţia 

monitorizarea și 
evaluarea 

implementării 

legislației 

Serviciul 

inovație, 

relații 

internațio
nale și 

proiecte 

Compartimentul 

comunicare, 
informare și 

relații publice 

Serviciul 

monitorizar

e proiecte 

Comparti
mentul 

dezvoltare 

implemen
tare 

proiecte 

Direcţia 
gestionarea 

funcției publice 

și salarizării 

Compartimentul resurse 

umane 

Compartimentul 

patrimoniu și 

administrativ 

Serviciul 

tehnologia 

informației 

Biroul 

monitorizarea 
funcției 

publice 

Compartimentul 
evaluarea 

implementării 

legislației 

Compartimentul 
suport, 

administrare 

infrastructură și 
comunicații 

Compartimentul 

administrare 

servere și 
dezvoltare 

aplicații 

Compartimentul 

achiziții publice 

Compartimentul  

juridic 

Serviciul 

organizare și 

gestionare 

concursuri 

Serviciul 
avizare 

autorități și 

instituții 
publice 

locale. 

Serviciul 

evidență 
informatizată a 

funcțiilor și 
funcționarilor 

publici. 

Serviciul 
avizare 

autorități și 

instituții 
publice 

centrale 

Compartimentul 

evidență informatizată 

a hotărârilor 

judecătorești 

Număr maxim de posturi: 173, exclusiv 

demnitarii  
 


