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Republica Ungară  

 

Capitală:       Budapesta  

Limba oficială: Maghiară  

Sistem politic:   Republică parlamentară  

IndependenŃă:   Decembrie 1000    

SuprafaŃă:    Total 93,030 km² (locul 109)  

PopulaŃie:         Estimare  10.020.000 (locul 79)  

Ungaria a devenit stat membru al UE la 1 mai 2004, iar din 23 decembrie 2007, este 
membru în spaŃiul Schengen, şi face parte din NATO  din anul 1999. Împreună cu Polonia, 
Slovacia şi Republica Cehă, formează aşa-numitul grup de la Vişegrad . 

Forma de stat a Ungariei este republică. Preşedintele Ungariei este ales o dată la 5 ani. 
FuncŃia preşedintelui este reprezentativă, însă el desemnează premierul, ales ulterior de către 
Parlament. Prim-ministrul numeşte miniştrii şi desemnează Guvernul. Primul ministru stabileşte 
direcŃia strategică a activităŃilor Guvernului, coordonează activităŃile membrilor Guvernului, 
monitorizează funcŃionarea Guvernului şi stadiul punerii în aplicare a programului de guvernare.  

Parlamentul Ungariei este ales la 4 ani şi are o singură cameră, formată din 386 de 
membri. Parlamentul iniŃiază legi care trebuie să corespundă constituŃiei ungare, fiind aprobate 
apoi de către preşedinte. În cazul în care  o lege nu respectă constituŃia, preşedintele are dreptul 
să anuleze legea iniŃiată de parlament, prin tribunalul constituŃional. 

Constituirea Republicii Ungare are la bază principiul democratic al separării puterilor în 
stat:  

� puterea legislativă - Parlamentul,  

� puterea executivă - Guvernul  

� puterea judiciară – Curtea de JustiŃie  
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Ungaria este împărŃită în 19 judeŃe (megye) şi 23 municipii iar capitala este Budapesta.  

 

AdministraŃia publică  

Ministerul AdministraŃiei Publice şi JustiŃiei este responsabil de punerea în practică a 
activităŃii guvernamentale ce vizează dezvoltarea administraŃiei publice centrale şi locale, cât şi 
de elaborarea politicilor ce vizează administraŃia publică.  

FuncŃia publică este reglementată prin: 

� Actul XXIII/1992 privind statutul legal al funcŃionarilor publici 
� Amendanadamentul din 2001 la Actul XXIII/1992 privind statutul legal al 

funcŃionarilor publici  

Pentru o mai bună conformare cu prevederile constituŃionale, amendamentul pune accent 
pe buna pregătire profesională a funcŃionarilor publici cât şi pe conduita etică a acestora iar, din 
anul 2001, reduce aria de cuprindere a funcŃiei publice. Statutul de funcŃionar public se aplică 
doar celor care se ocupă de problemele unei autorităŃi publice în calitate de experŃi sau factori de 
decizie. Amendamentul din 2001 stipulează faptul că doar oficialii încadraŃi în clasa I şi II 
primesc statutul de funcŃionar public şi se supun legii privind funcŃia publică.  

În Ungaria, reglementarea statutului juridic al angajaŃilor din sectorul public nu este 
uniformă, reglementari juridice diferite fiind aplicabile personalului diferitelor organisme şi 
instituŃii.  

Prevederile Codului Muncii se aplică celor angajaŃi în cadrul autorităŃilor publice şi 
cărora nu li se aplică statutul de funcŃionar public.  

FuncŃionarul public  
 
FuncŃionarii publici trebuie să îşi îndeplinească atribuŃiile cu respectarea interesului 

public, în conformitate cu reglementările legale şi cu decizia corpului de control, imparŃial şi 
corect, în conformitate cu normele de administrare. FuncŃionarii publici trebuie să acŃioneze, la 
ordinele superiorilor lor, cu excepŃia cazurilor în care astfel de ordine sunt împotriva legii, 
putându-şi exprima în scris dezacordul faŃă de o decizie a superiorilor. 
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Functionarul public poate deŃine o funcŃie de conducere sau de execuŃie în cadrul unei 
autorităŃi publice, se ocupă de probleme din sfera administrativă, emite documente, în baza 
autorităŃii desemnate, participă în calitate de expert la toate acŃiunile ce i-au fost însărcinate. De 
asemenea, supervizează toate activităŃile şi se asigură de atingerea obiectivelor propuse de către 
autoritatea pe care o reprezintă, îndeplineşte sarcinile prevăzute în fişa de post sau pe cele 
desemnate de superiorul său în conformitate cu prevederile legale.   
  

FuncŃionarul public debutant este acela care este angajat, imediat după terminarea 
studiilor, pentru prima dată  într-o funcŃie publică.  

 
Angajarea în funcŃia publică  

 
Într-o funcŃie publică pot fi angajaŃi cetăŃenii maghiari care nu au antecedente penale  şi 

care au absolvit cel puŃin liceul.  

Legea prevede un sistem de carieră pe termen lung, în funcŃie de calificările sale. 
Remunerarea funcŃionarilor publici este determinată pe baza grilei de salarizare a remuneraŃiilor, 
care reflectă timpul petrecut în serviciul public şi calificările sale. Evaluarea performanŃei ce 
permite remuneraŃii diferenŃiate, este bazată pe obiectivele şi cerinŃele de performanŃă stabilite 
anual de către angajator.  

 
Recrutarea este coordonată în diferite moduri, în funcŃie de poziŃia ce urmează a fi 

ocupată. Prin lege sunt stabilite cerinŃele pentru a putea accede într-o funcŃie publică. AnunŃul 
privind postul vacant este publicat cu 15 zile înainte de începerea înscrierilor. 

 
La nivelul instituŃiei organizatoare se crează comisia de examinare alcătuită din cel puŃin 

trei membri. Autoritatea angajatoare trebuie să comunice aplicantului rezulatul examinării. 
Numirea pe post se face doar în cazul în care aplicantul a fost declarat admis în urma examinării 
şi întruneşte condiŃiile specificate în anunŃ. Angajarea într-o funcŃie publică se face pe perioadă 
nedeterminată sau pe perioadă determinată pentru îndeplinirea unor sarcini specifice.  

 
În cazul funcŃiilor publice de conducere anunŃul public este obligatoriu şi este urmat de o 

examinare. Autoritatea angajatoare va întruni un comitet pentru selecŃie. ToŃi cei care îndeplinesc 
cerinŃele de participare stabilite prin lege, pot aplica în urma anunŃului facut de instituŃie.  

 
Perioada de probă este de maxim 6 luni şi este stabilită de fiecare autoritate în parte. Cei 

numiŃi în funcŃie (trainee) au obligaŃia de a urma un an de pregătire şi să treacă o examinare de 
bază în domeniul administraŃiei publice. După această examinare vor putea debuta în cariera de 
funcŃionar public în categoria drafter (pentru cei cu studii universitare) şi clerk (pentru cei cu 
studii medii).  

 
Raporturile de muncă se pot modifica prin acord reciproc. ConsimŃământul funcŃionarului 

public nu trebuie cerut în anumite cazuri.  

Remunerarea funcŃionarului public se face în funcŃie de nivelul studiilor şi vechimea în 
funcŃia publică.  

Formarea continuă şi reconversia profesională a funcŃionarilor sunt o prioritate a 
Guvernului. Programele de formare obligatorii pentru funcŃionarii publici sunt stabilite pe baza 
planurilor anuale de formare profesională.  
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ÎnalŃii funcŃionari publici  
 
ÎnalŃii funcŃionari publici au rolul de a îmbunătăŃi eficienŃa administraŃiei publice şi de a 

pune în aplicare măsurile guvernului în ce priveşte serviciile publice. ÎnalŃii funcŃionari publici 
reprezintă elita profesionistă capabilă de a gândi în perspectivă şi eficient, întrucât aceştia 
beneficiază de calificări profesionale şi o vastă experienŃă în probleme administrative, economice 
şi sociale. 

 

Institutul NaŃional de AdministraŃie Publică 

Începând cu anul 2011 Institutul NaŃional de AdministraŃie Publică (NIPA), ce îşi 
desfăşoară activitatea în subordinea Ministrului AdministraŃiei Publice şi JustiŃiei din Ungaria, a 
devenit succesorul legal al Centrului Guvernamental pentru AdministraŃia Publică şi Resurse 
Umane. Misiunea Institutului este de a asigura reînnoirea profesională a administraŃiei publice şi 
îmbunătăŃirea politicilor de resurse umane. 

Institutul sprijină structurile administraŃiei publice centrale în implementarea unor soluŃii 
inovative şi este responsabil pentru elaborarea de politici, strategii şi propuneri de acte normative 
specifice.  

De asemenea, Institutul este responsabil de organizarea sistemului de pregătire 
profesională pentru funcŃionarii publici şi oferă programe de pregătire NIPA oferă asistenŃă 
instituŃiilor publice de la nivel central şi colaborează cu organizaŃiile internaŃionale în domeniul 
managementului resurselor umane.   

NIPA acŃionează ca un centru de recrutare şi selecŃie pentru organele administraŃiei 
publice, asigurând gestionarea unei baze de date pentru recrutarea personalului din administraŃia 
publică, oferă sprijin metodologic în ce priveşte desfăşurarea activităŃilor din domeniul resurselor 
umane în cadrul autorităŃilor publice. Stabileşte criteriile de evaluare a activităŃii funcŃionarilor 
publici.  

Formare continuă 

Portofoliul de programe acoperă întreaga arie de competenŃe generale şi speciale oferind: 

 • Programe de formare profesională (drept şi administraŃie, legislaŃie, buget, finanŃe, fonduri UE, 
achiziŃii publice, resurse umane) 

 • CompetenŃă şi dezvoltare organizaŃională 

 • IT şi cursuri de limbi străine 

 • Cursuri e-learning 

Training pentru managerii din administraŃia publică cu accent pe dezvoltarea abilităŃilor 
manageriale.  

Grup Ńintă: FuncŃionari publici de conducere cu experienŃă de mai mult de 5 ani.  
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Programe de formare: Management strategic, Management de proiect, Tehinici de negocire   

Grup Ńintă: FuncŃionari publici de conducere cu experienŃă de mai puŃin de 5 ani  

Programe de formare: Personalitatea managerului, Comunicare managerială, Managementul 
conflictelor, Stil managerial, Team building, Cooperare, Tehnici de negociere 
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