
                                                                                                                           

 

 

  R E F E R A T   DE   A P R O B A R E 

 

al Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

privind abrogarea unor acte normative 
 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordin privind abrogarea unor acte normative 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în 

continuare Agenţia, este organ de specialitate al administraţiei publice 

centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, organizată în 

conformitate cu prevederile H.G. nr.1000/2006 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, printre 

atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici se regăsesc şi 

atribuţii în domeniul elaborării reglementărilor comune, aplicabile 

tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, 

precum şi a instrucţiunilor privind aplicarea unitară a legislaţiei în 

domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; 

           Având în vedere că, la acest moment, în legislaţia terţiară în 

domeniu există o serie de reglementări care şi-au încetat aplicabilitatea, 

fie ca urmare a căderii în desuetudine, fie ca o consecinţă a ajungerii la 

termen, se impune realizarea unei asanări a legislaţiei active, potrivit 

prevederilor art. 17 şi art.65 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Prin acest act normativ se asanează legislaţia, se evită erorile în 

aplicare, se simplifică şi se clarifică cadrul juridic necesar unei bune 

funcţionări în domeniul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici. 

2. Schimbări preconizate              În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru asanarea legislaţiei 

terţiare vor fi abrogate expres următoarele acte normative:  

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr.218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

reîncadrarea funcţionarilor publici, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr.386 din 04 iunie 2003; 

b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 4520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe 

baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici pentru anul 2004, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.1205 din 16 decembrie 2004 . 

c) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 206/2005 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a 

posturilor şi a Criteriilor de evaluare a posturilor, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 342 din 22 aprilie 2005. 

d) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 1012/2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, 

încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o 

formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în 



specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 396 din 11 mai 2005. 

e) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 4094/2005 privind aprobarea Criteriilor de performanţă pe 

baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale 

ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 867 din 27 septembrie 2005. 

f) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 968/2006 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici 

încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o 

formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 148 din 16 februarie 2006. 

g) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare organizării şi 

desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor 

publice de execuţie temporar vacante, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 741 din 30 august 2006. 

h)  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 7101/2006 privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 

conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 741 

din 30 august 2006. 

i) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 9055/2006 pentru stabilirea modalităţii de acordare a 

calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se 

face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici pentru anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 851 din 17 octombrie 2006. 

j) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 

conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.75 din 

31 ianuarie 2007. 

k) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 8000/2007 pentru prelungirea termenului de aplicare a 

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

500/2007 privind delegarea competenţei de a organiza concursuri de 

recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 525 din 02 august 2007. 

l) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 13012/2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a 

calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se 

face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 797 din 22 noiembrie 2007. 

m) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr. 114/2008 privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 

conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 34 

din 16 ianuarie 2008. 

n) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici nr.8720/2008 privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de 

conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 626 

din 28 august 2008. 

3. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
^
1. Impactul asupra mediului 

concurenţial si domeniului ajutoarelor de 

stat 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cat si pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Indicatori    

1       

1. Modificări ale veniturilor bugetare 

    plus/minus, din care:                                       

a) buget de stat, din acesta 

 (i) impozit pe profit                                       

    (ii) impozit pe  

b) bugete locale 

    (i) impozit pe profit                                       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

    (i) contribuţii de asigurări                   

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,      

plus/minus, din care 

a) buget de stat, din acesta 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi  servicii 

b) bugete locale 

   (i) cheltuieli de  

   (ii) bunuri si servicii                                     

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:                       

   (i) cheltuieli de  

   (ii) bunuri si servicii   

      

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

    veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor si/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor  proiectului de act normativ:   

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 

vederea implementării noilor dispoziţii.                

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se 

abrogă următoarele acte normative: 

a)     Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr.218/2003 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind reîncadrarea 

funcţionarilor publici, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr.386 din 04 



iunie 2003; 

b) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

4520/2004 pentru aprobarea Criteriilor de 

performanţă pe baza cărora se face evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici pentru anul 2004, 

publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr.1205 din 16 decembrie 2004 . 

c) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 206/2005 

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a 

posturilor şi a Criteriilor de evaluare a 

posturilor, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 342 din 22 aprilie 2005. 

d) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

1012/2005 privind aprobarea Regulamentului-

cadru pentru organizarea examenului de 

promovare în clasă a funcţionarilor publici, 

încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii 

inferior, care absolvesc o formă de învăţământ 

superior de lungă sau de scurtă durată în 

specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, 

publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 396 din 11 mai 2005. 

e) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

4094/2005 privind aprobarea Criteriilor de 

performanţă pe baza cărora se face evaluarea 

performanţelor profesionale individuale ale 

funcţionarilor publici pentru anul 2005, 

publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 867 din 27 septembrie 2005. 

f) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 968/2006 

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

organizarea examenului de promovare în clasă 

a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii 

publice cu nivel de studii inferior, care absolvă 

o formă de învăţământ superior de lungă sau de 

scurtă durată în specialitatea în care îşi 

desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I nr. 148 din 16 

februarie 2006. 

g) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.7100/2006 privind unele măsuri necesare 

organizării şi desfăşurării concursurilor de 

recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de 

execuţie temporar vacante, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 741 

din 30 august 2006. 

h)  Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7101/2006 privind delegarea competenţei de a 

organiza concursuri de recrutare pentru 

ocuparea unor funcţii publice de conducere, 



publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I nr. 741 din 30 august 2006. 

i) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

9055/2006 pentru stabilirea modalităţii de 

acordare a calificativelor şi aprobarea 

Criteriilor de performanţă pe baza cărora se 

face evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici pentru 

anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 851 din 17 octombrie 

2006. 

j) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 

privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor 

funcţii publice de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.75 

din 31 ianuarie 2007. 

k) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

8000/2007 pentru prelungirea termenului de 

aplicare a Ordinului preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 500/2007 

privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor 

funcţii publice de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 525 

din 02 august 2007. 

l) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

13012/2007 privind stabilirea modalităţii de 

acordare a calificativelor şi aprobarea 

Criteriilor de performanţă pe baza cărora se 

face evaluarea performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici pentru 

anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 797 din 22 noiembrie 

2007. 

m) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 114/2008 

privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor 

funcţii publice de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 34 

din 16 ianuarie 2008. 

n) Ordinul preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici r.8720/2008 

privind delegarea competenţei de a organiza 

concursuri de recrutare pentru ocuparea unor 

funcţii publice de conducere, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 626 

din 28 august 2008. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în  comunitara în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Masuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare                                           

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de          

    consultare cu organizaţii 

    neguvernamentale, instituite de 

    cercetare şi alte organisme 

    implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii                  

    organizaţiilor cu care a avut loc 

    consultarea, precum şi a modului în 

    care activitatea acestor 

    organizaţii este legată de obiectul     

    proiectului de act normativ    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect  

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

    consiliilor interministeriale, in       

    conformitate cu prevederile Hotărârii    

    Guvernului nr. 750/2005 privind  

  constituirea  consiliilor       

interministeriale permanente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

    a) Consiliul Legislativ                                                 

    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării                                                     

    c) Consiliul Economic şi Social         

    d) Consiliul Concurenţei                

    e) Curtea de Conturi                        

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

    la necesitatea elaborării proiectului   

    de act normativ                         

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii de 

consultare prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, prin 

postare pe portalul instituţiei (www.anfp.gov.ro). 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

    la eventualul impact asupra mediului 

în urma implementării proiectului de 

act normativ, precum şi efectele  

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor   sau 

diversităţii biologice      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 8-a 

lnk:HOT%20GUV%20750%202005%200
http://www.anfp.gov.ro/


Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a    

    proiectului de act normativ de către                                                       

    autorităţile administraţiei publice                                                         

    centrale şi/sau locale - înfiinţarea                                                        

    unor noi organisme sau extinderea                                                          

    competentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii                         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici privind abrogarea unor acte normative, pe care îl supunem spre aprobare în 

forma alăturată. 

 

Secretar General, 

Carmen – Dorina DRĂGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


