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G U V E R N U L   R O M Â N I E I  

         PROIECT  

 

H O T Ă R Â R E 

privind înfiinţarea pe lângă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a unei activităţi 

finanţate integral din venituri proprii, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 

În temeiul art. 107 din Constituţia României, republicată şi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 Art. I. – Pentru organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru 

ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici se aprobă 

instituirea unor măsuri, după cum urmează: 

 Art. 1. – Se aprobă înfiinţarea pe lângă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a 

activităţii „organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici” finanţată integral din 

venituri proprii, în condiţiile legii. 

 Art. 2. – (1) Activitatea prevăzută la art. 1 cuprinde totalitatea acţiunilor logistice şi 

specifice necesare pentru: 

a) organizarea concursului naţional de admitere la programul de formare specializată 

pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 

b) organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei 

funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 

c) plata formatorilor pe care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îi utilizează 

pentru desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. 

(2) Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la acelaşi capitol bugetar în care este 

încadrat  şi ordonatorul de credite. 



 2 

Art. 3. – (1) Veniturile proprii din care se finanţează integral activitatea prevăzută la art. 

1 provin din:  

a) taxa de înscriere la concursul de admitere şi taxa de şcolarizare la programul de 

formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor 

funcţionari publici; 

b) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele 

constituite din venituri încasate din realizarea activităţii prevăzută la art. 1; 

c) din donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 

(2) Cheltuielile curente şi cheltuielile de capital care se efectuează pentru realizarea 

activităţii prevăzută la art. 1 se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1). 

Art. 4. – (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la art. 1 

finanţată integral din venituri proprii, se aprobă odată cu bugetul Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii 

prevăzute la art. 1 se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

(3) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli a activităţii prevăzută la art. 1 se 

efectuează prin Trezoreria Statului, în condiţiile legii. 

(4) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea 

prevăzută la art. 1 se efectuează în conformitate cu instrucţiunile emise de Ministerul Finanţelor 

Publice, în condiţiile legii.   

Art. 5. – În relaţiile contractuale activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de 

persoanele autorizate din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Art. 6. – Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care 

au ca obiect acţiuni ce se desfăşoară în cadrul activităţii prevăzută la art. 1, vor fi derulate în 

continuare de activitatea înfiinţată în condiţiile prezentei hotărâri.  

Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii 

publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

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

“(5) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea programului, precum şi pentru 

organizarea concursului naţional de admitere la program, se finanţează integral din venituri 

proprii ale Agenţiei, în condiţiile legii.” 
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2. La articolul 5, alineatul (8) se abrogă.  

Art. III. – 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 după cum 

urmează: 

1. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 17. -  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

  (2) Veniturile obţinute din taxele şi tarifele de participare la programele de formare 

profesională se fac venit la bugetul de stat.  

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), cheltuielile curente şi de capital ale 

Agenţiei efectuate pentru activitatea de organizare şi desfăşurare a programului de formare 

specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari 

publici se finanţează integral din venituri proprii, în condiţiile legii. 

(4) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de 

consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a 

pregătirii funcţionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din 

ţară sau din străinătate, potrivit legii.” 

 

 

 

 

 


