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PROIECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi unele măsuri pentru 

reorganizarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 1 lit. b), art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 

locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din 

subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori ministerelor  

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 5 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 

2 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 

cum urmează:  

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(2) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se organizează 

şi funcţionează ca structuri teritoriale fără personalitate juridică centre regionale de formare continuă 

pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre de formare.” 

2. La articolul 5, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“f) derulează programe de formare şi perfecţionare a personalului din administraţia publică.” 

3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 se abrogă. 

4. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(4) Preşedintele Agenţiei este ordonator terţiar de credite.” 

5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici este de 198. Numărul maxim de posturi aprobat include şi posturile aferente cabinetului 

preşedintelui.” 

6. După alineatul (5) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul 

cuprins: 

“(6) Numărul centrelor de formare, numărul de posturi alocat fiecăruia, localităţile în care se 

stabilesc sediile acestora, precum şi arondarea judeţelor la fiecare centru de formare se aprobă prin 

ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.” 
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7. La articolul 15, alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
“(1) Atribuţiile compartimentelor, ale centrelor de formare, atribuţiile şi responsabilităţile 

personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare 

şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 

precum şi prin fişa postului.” 

8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

“Art. 24. - Modelul certificatelor prevăzute la art. 6 alin. (2) se stabileşte prin ordin al 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I.” 

9. Capitolul IV se abrogă. 

10. Anexa nr.2 se abrogă. 

11. În tot cuprinsul actului normativ sintagma “Ministerul Administraţiei şi Internelor” se 

înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”, iar sintagma 

“ministrul administraţiei şi internelor” se înlocuieşte cu sintagma “ministrul dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice.”  

 

Art. II. – (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se reorganizează prin desfiinţarea 

centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală ca instituţii publice cu 

personalitate juridică şi înfiinţarea unor centre regionale de formare continuă pentru administraţia 

publică locală ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.  

 (2) Posturile şi personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia 

publică locală se preiau în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prevăzute 

la art. IV.  

(3) Aplicarea prevederilor alin.(1) şi (2) se face în cadrul procesului de reorganizare a 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi în termen 

de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  

 

Art. III. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici preia patrimoniul instituţiilor 

publice ce se desfiinţează, prevăzute la art. II. alin. (1), pe bază de protocol de predare-preluare, 

încheiat în termen de minimum 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  

(2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are un număr de autoturisme şi un consum 

lunar de carburant stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea 

unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi 

prevederilor prezentei hotărâri.  

(3) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are în dotare, pentru activităţi specifice 

desfăşurate, 15 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism, 

preluate de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală.  

(4) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se subrogă în drepturile şi obligaţiile centrelor 

regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, desfiinţate potrivit prevederilor 

art.II alin.(1). 

(5) Programele de formare/perfecţionare profesională organizate de centrele regionale de 

formare continuă pentru administraţia publică locală reorganizate potrivit art. II alin. (1) şi aflate în 

derulare, se preiau de Agenţia Naţionale a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară până la finalizarea 

acestora în condiţiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  

(6) Programele/proiectele finanţate şi destinate personalului din administraţia publică, precum 

şi altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru 

administraţia publică locală reorganizate potrivit art. II alin. (1) şi aflate în derulare la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi se desfăşoară 

în continuare până la data finalizării lor.  
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Art. IV. - (1)  În aplicarea  prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2013 

pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a 

numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 

autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, în termen de minimum 30 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei hotarâri, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se 

reorganizează prin reducerea numărului de posturi de la 213  la 198. 

(2) Încadrarea personalului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici potrivit noii structuri 

organizatorice se face în limita numărului de posturi prevăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale Codului Muncii, după caz.   

 

Art. V. -  Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

           Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu 

cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

  

 

 

 

 


